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مبادرة ناجحة لأ�شخا�ص يتبنون القر�ض احل�سن
�أدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة
لرت�شيد دور ال�صريفة الإ�سالمية

هدية العدد
ِّ
الدالالت املحا�سبية يف
�ضوء الن�صو�ص القر�آنية

دور الوقف يف متويل متطلبات
التنمية الب�شرية

للمجل�س كلمة
لقد ت�صدرت �آليات االقت�صاد الإ�سالمي اخلالية من الربا املعامالت والن�شاطات امل�صرفية على م�ستوى
العامل وذلك عرب البنوك وم�ؤ�س�سات اال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي التي �أ�صبحت قادرة على تنفيذ
وحتقيق طموحات اجلماهري الإ�سالمية من جهة وامل�ستثمرين يف جميع �أنحاء الأر�ض يف جهة ثانية.

الأ�ستاذ حممد بن يو�سف
الأمني العام بالإنابة

ومع امتداد ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �إىل معظم �أنحاء العامل ف�إنها �أ�صبحت حقيقة واقعة
عرفت تطور ًا هائ ًال من حيث حجم ا�ستثماراتها واجنازاتها ونتائجها املالية املحققة و�أي�ض ًا من حيث
وجودها الكمي ،وقد قاد هذا الكثري من البنوك التقليدية �إىل االن�ضمام �إىل الركب وتقدمي اخلدمات
املالية الإ�سالمية والتحول الكامل �إىل بنوك �إ�سالمية ،واعرتاف امل�ؤ�س�سات واملنظمات املالية الدولية
ب�صالحية النموذج امل�صريف الإ�سالمي كمنهج قادر ًا على حل امل�شكالت االقت�صادية وما تبعها من
م�شكالت اجتماعية.
فقد بادرت البنوك املركزية يف الدول الإ�سالمية با�ستقطاب ال�صناعة املالية الإ�سالمية واحت�ضانها،
وازداد التناف�س بني الدول لتكون مركز ًا مالي ًا �إ�سالمي ًا ،وهكذا �أ�صبحت ال�صريفة الإ�سالمية �صناعة
مالية متكاملة لها فل�سفتها ومنهجها ومنتجاتها ومعايريها ،وجزء ًا ال يتجز أ� من منظومة م�صرفية عاملية.
وانطالق ًا من احليثيات واملعطيات ال�سابقة ف�إن املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
كم�ؤ�س�سة داعمة لهذه ال�صناعة وت�سعى لن�شر ثقافتها ف�إنه يوجه جهوده لتقدمي كل املبادرات املمكنة
والدعم الالزم للأ�شقاء من امل�صرفيني واخلرباء و�صناع القرار واملهتمني بال�صناعة املالية الإ�سالمية.
وعليه ف�إن الفرتة املقبلة �ست�شهد ن�شاطات مكثفة للمجل�س العام يف القارة الإفريقية والتي هي حديثة
العهد بهذا املجال �إذ كانت االنطالقة من تون�س التي احت�ضنت الن�سخة الأوىل من امللتقى املغاربي
الأول للمالية الإ�سالمية الذي نظمه املجل�س ومن ثم موريتانيا �صاحبة الن�صيب يف الن�سخة الثانية من
امللتقى املغاربي الثاين وميتد الن�شاط يف هذه القارة �إىل املغرب وليبيا واجلزائر وباقي الدول يف القارة
الإفريقية .وقد اطلع جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية للمجل�س العام على هذه التطورات الهامة،
والأن�شطة الكبرية التي يقوم بها لن�شر الوعي واملعرفة بال�صناعة املالية الإ�سالمية يف القارة الأفريقية
وبادر جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية مبباركة هذه اجلهود وتوجيه الأمانة العامة للمجل�س لتقدمي كل
الدعم واالهتمام واخلدمات املمكنة لإجناح تلك اخلطوات واجلهود.
كما �إن للمجل�س العام �إ�سهامات يف ن�شر ثقافة ال�صريفة الإ�سالمية وتعميقها يف نفو�س العاملني واملتعاملني
يف هذه ال�صناعة وتدليل �أهم التحديات التي تواجهها وهي نق�ص الكوادر امل�ؤهلة واملدربة .فكان للمركز
الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام الدور البارز يف خلق وتوفري هذه الكوادر امل�ؤهلة
واملدربة من �أجل رفع امل�ستوى املهني للعاملني يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية وو�ضع املعايري والقواعد
املنظمة خلدمات التدريب.
�إذ يقدم املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي يف هذا ال�صدد العديد من اخلدمات ومنها �إ�صدار
ال�شهادات والربامج املهنية املتخ�ص�صة يف ال�صريفة واملالية الإ�سالمية واعتماد امل�ؤ�س�سات التدريبية
لتعزيز ُفر�ص الراغبني يف احل�صول الت�أهيل املنا�سب ،حيث �إن املجل�س العام يعتمد ما يقارب  15م�ؤ�س�سة
تدريبية موزعة يف كال من الدول العربية والإ�سالمية وبع�ض ًا من الدول الأوروبية والإفريقية .وذلك ي�أتي
حلماية هذه ال�صناعة من الأعمال التجارية واالرجتالية غري اجلادة وتطوير املوارد الب�شرية وحتقيق
�أف�ضل العوائد على اال�ستثمارات يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
وي�سعدنا يف الأمانة العام للمجل�س العام �إطالق العدد الثاين من املجلة العاملية لالقت�صاد الإ�سالمي
بالتعاون مع مركز �أبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية وعر�ض بع�ض �أن�شطة املجل�س يف الدول الإ�سالمية.
واهلل ويل التوفيق .
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اعتاد النا�س �سواء الأدباء منهم �أو غري الأدباء على ا�ستخدام م�صطلح البالغة
تعبري ًا عن ف�صاحة القول ،فالبالغ يف معجم (ل�سان العرب) هو الإي�صال� ،أو هو
ح�سنُ الكالم ف�صيحه
ما ُي َت َب َّل ُغ به و ُي َت َو َّ�ص ُل �إىل ال�شيء املطلوب ،فرجل َب ِلي ٌغ و ِب ْل ٌغَ :
ُيبلغ بعبارة ل�سانه ُك ْن َه ما يف قلبه ،واجلم ُع ُب َلغا ُء ،وقد َب ُل َغ (ب�ضم الالم) َبالغ ًة أَ�ي
�صار َب ِليغ ًا.
ويمُ يز الذوق الفطري حلو الكالم من خالل �إيقاع الكلمات على ال�سمع ،فالرتاكيب
والر�صف وقوة املعاين واخليال يمُ يز بع�ض الكالم عن بع�ضه ،كما �أن العقل
والب�صرية يفا�ضالن ويعلالن �سالمة ذلك .وعليه فعلوم البالغة تتكون من املعاين
والبيان والبديع ،فالأول به ُيعرف احلال بلفظ عربي ،والثاين يحدد املعنى،
ح�سن الكالم بعدما طابق مقت�ضى حاله ،و�أو�ضح داللته.
ويو�ضحه ،والثالث ُي ّ
�أما م�صطلح االلكرتوين يف (قامو�س اك�سفورد الأمريكي) فهو الت�شغيل مب�ساعدة
�أدوات (تدار بالتيار الكهربائي) ذات عالقة بااللكرتونيات ،تُن ِفذ و ُت َعا ِلج مهام ًا
حمددة با�ستخدام و�سائل عديدة ،فاحل�سابات الب�سيطة مث ًال تتم با�ستخدام الآلة
احلا�سبة ،بينما تنفذ مهام امل�صارف االلكرتونية بو�سائل �أكرث تعقيد ًا.
لذلك فالبالغة االلكرتونية هي الإف�صاح با�ستخدام �أدوات الكرتونية باعتماد
لغات مرمزة ذات عبارات مر�صوفة برتاكيب وقواعد حمددة ت�ؤدي �إىل معانٍ
حمددة ال حتتمل الت�أويل.
فالإف�صاح ُي�ساعد يف �ضبط وانتظام ال�سوق من خالل �إف�صاح م�ؤ�س�ساته لأنها
ت�سمح للم�شاركني فيه بتقييم املعلومات الرئي�سية حول نطاق وجمال التطبيق،
فيتمكنون من احل�صول على معلومات (املفرت�ض �أنها �صادقة) متكنهم من تقييم
�أن�شطة امل�ؤ�س�سات وخماطرها ،مما ي�شجع امل�شاركة ب�شكل �آمن وفعال.
وقد روى البخاري قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (البيعان باخليار ما مل
يتفرقا� ،أو قال ،حتى يتفرقا ف�إن �صدقا ،وبينا ،بورك لهما يف بيعهما .و�إن كتما،
وكذبا ،حمقت بركة بيعهما).
فالنبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أوتي جوامع الكلم لذلك فبيانه هو البيان
ال�شايف� ،أما الإف�صاح فهو ال�صدق وهو عك�س الكذب ،بينما ال�شفافية هي مزيد
من الإف�صاح �أي التبيني �أو هي عك�س الكتمان .لذا ف�إن نتائج عدم االلتزام بها هو
حمق بركة البيع ،وهذا يكون يف ك�ساد الأ�سواق وف�سادها .فالبائع الكاذب والغا�ش
واملدل�س م�ؤذ لل�سوق ومن فيه ،وهذا حتليل جزئي ،ف�إذا عممنا هذا ال�سلوك على
ال�سوق كله ،ك�سدت حال ال�سوق و�ضاق احلال ب�أهله فيخرج منه من يخرج ويجاهد
منهم من يجاهد يف �سبيل البقاء ،وهذا حتليل كلي .و�إذا عممنا هذا ال�سلوك على
الأ�سواق العاملية فم�ؤداه ك�سادها وف�سادها و�إحجام النا�س وال�شركات عن الإنفاق،
فنكون �أمام ك�ساد و�أزمة �سيولة عاملية.
�إن بالغة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم وا�ضحة يف ذكره لل�صدق والتبيني �أي:
(الإف�صاح وال�شفافية) بينما تتجلى ف�صاحته بقوله�( :إن كتما وكذبا) وهذا معناه
�أن ال�شفافية تختفي �أوال ،ثم يختفي الإق�صاح النت�شار الكذب ،وهذا بيان يعود
لأكرث من  ١٤قرن ًا.
بناء على ما�سبق ،ميكننا التمييز بني مرحلتني هامتني م ّر بهما الإف�صاح ،الأوىل
مرحلة الت�شريع و�سن القوانني الناظمة .والثانية مرحلة ف�ضائح ال�سوق الأمريكية
وخا�صة منها التي تلت �أحداث � 11أيلول.
فالأنظمة والقوانني والت�شريعات و�أجهزة الرقابة والإ�شراف على �أ�سواق ر�أ�س
املال تهدف �إىل حماية امل�ستثمرين واملحافظة على الأمانة وال�صدق يف التعامل
يف عمليات تداول الأوراق املالية ،ويتم ذلك من خالل عدة �آليات لعل �أهمها وجود
قواعد �صارمة للإف�صاح عن املعلومات.

رئي�س التحرير
د� .سامر مظهر قنطقجي

بالغة ال�شفافية والإف�صاح:
�إن ال�شفافية هي :الإف�صاح العام عن املعلومات املتجددة وال�صادقة التي متكن
م�ستخدميها من التقييم الدقيق لو�ضع امل�ؤ�س�سة و�أدائها املايل ،وللأن�شطة وو�ضع
املخاطر وممار�سات �إدارة املخاطر.
لذلك فالإف�صاح وحده ال ي�ؤدي �إىل ال�شفافية ،ولأجل حتقيق ال�شفافية البد
ودقيق ذي �صلة باملعلومات النوعية والكمية التي متكن
كاف
من تقدمي �إف�صاح ٍ
ٍ
امل�ستخدمني من القيام بالتقييمات املالئمة لأن�شطة امل�ؤ�س�سة وو�ضع املخاطر.
�أما مزايا الإف�صاح الكايف فتتمثل يف الآتي:
1 .1تعزيز قابلية املقارنة الأفقية والعمودية .فالإف�صاح مي ّكن من مقارنة �أعمال
امل�ؤ�س�سات نف�سها خالل ال�سنوات لقيا�س تطور �أدائها ،ومي ّكن �أي�ض ًا من
مقارنة امل�ؤ�س�سات فيما بينها يف ال�سوق.
2 .2الت�شجيع على ا�ستخدام التعريفات الرقابية ،وت�صنيفات التقارير يف
الإف�صاح العام وتقوية املعايري التي تت�ضمن م�صداقية املعلومات.
3 .3تي�سري تقييم امل�شاركني للم�ؤ�س�سات يف ال�سوق ولل�سوق نف�سها.
و ُيق�سم الإف�صاح �إىل ثالثة �أنواع� )١( :إف�صاح حما�سبي ،و (� )2إف�صاح غري
حما�سبي �إلزامي ي�ساعد يف تو�ضيح املتطلبات الالزمة ل�صالحية الإف�صاح .و
(� )3إف�صاح غري حما�سبي غري �إلزامي ي�ساعد يف تو�ضيح متطلبات �إ�ضافية.
لغة البالغة االلكرتونية:
�إن الإف�صاح عايل اجلودة يعرت�ضه �إ�شكالية تكلفة الإف�صاح حيث تزداد �أعباء
الإدارة بغية ت�أمني متطلبات الإف�صاح مما يثقل كاهلها من حيث )١( :زمن �إعداد
هذه التقارير و ( )٢تكلفتها.
�أمام ذلك اتفق كبار �شركات تقنية املعلومات واملحا�سبة على �إن�شاء لغة موحدة
تعتمد تقنية املعايري املفتوحة  ،Open Sourceهي لغة  XBRLالتي حتدد
وتو�صف خمرجات املحا�سبة بو�صفها �آلية تبادل املعلومات املالية واملحا�سبية،
حيث يتم الرتكيز على حمتوى التقارير من معلومات وبيانات بدال من الرتكيز
على �شكله .و�إن ا�ستخدام املعايري املفتوحة ي�ؤمن:
1 .1دعم وت�سهيل قبول امل�شرتكني.
2 .2ال�شفافية.
3 .3اال�ستقاللية.
4 .4قابلية التبادل.
ً
وتتلخ�ص مهمة لغة  XBRLبكونها ابتكارا ي�سعى �إىل خف�ض تكلفة التقارير
والإف�صاح عن بيئة الأعمال لتخفي�ض تكلفة املعلومات ،وت�سريع تدفقها ،وزيادة
فائدتها ،وعوملة �شكل تقاريرها وحمتواها.
ويف هذا املقام ،ي�سعدين الإعالن عن كتابي املجاين (لغة الإف�صاح املحا�سبي
واملايل  )XBRLوهو �أحد منتجات م�شروع تتبناه جملتنا (م�شروع كتاب اقت�صاد
�إ�سالمي الكرتوين جماين) ،وهو هدية املجلة لكل م�ؤ�س�سة اقت�صادية مالية وغري
مالية �سعي ًا نحو �إيجاد �سوق اقت�صادي ي�سودها الإف�صاح وال�شفافية تطبيق ًا لو�صية
امل�صطفى املختار �صلى اهلل عليه و�سلم.
د� .سامر مظهر قنطقجي
حماة بتاريخ ـا ٢٠١٢-٠٧-٢٥

مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

أدوات السياسة النقدية واملالية املالئمة لرتشيد
دور الصريفة اإلسالمية
احللقة ()1
ا.د� .صاحلي �صالح
عميد كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم
الت�سيري  -جامعة فرحات عبا�س  -اجلزائر

�إن تطور الأزمات النقدية واملالية،و�أزمات الديون ال�سيادية وتزايد
االختالالت االقت�صادية وما ترتب عنها من خ�سائر وانعكا�سات
�سلبية وفقدان لل�سيادة النقدية واملالية ،وتطور التبعية النقدية ،تبني
عدم كفاءة ال�سيا�سات النقدية واملالية ب�أدواتها التقليدية يف حتقيق
الأهداف املرجوة وعدم فعاليتها يف التخفيف من حدة امل�شكالت
املتنامية.
ونظرا لأهمية ال�سيا�ستني املالية والنقدية �سواء من الناحية
التوجيهية �أو التحفيزية �أو التوزيعية �أو الرت�شيدية التخ�ص�صية
للموارد املجتمعية املتاحة ،بات من ال�ضروري البحث عن بدائل
للأدوات التقليدية لل�سيا�سة النقدية واملالية التي ت�ستعملها البنوك
املركزية ،تنا�سب وتن�سجم مع مبادئ و�أ�صول ال�صريفة الإ�سالمية،
ينتفي يف �إطارها ا�ستخدام �آليات الفائدة الربوية ،وتتحقق يف ظلها
العدالة التوزيعية والكفاءة الإ�ستخدامية ،ويزول عند ا�ستعمالها
احلرج املجتمعي والإكراه امل�ؤ�س�سي والت�شريعي الذي ن�شهده حاليا،
وما يرتتب عن زوالهما من تزايد لطاقة التعبئة للموارد املالية
الكامنة ،وملا كانت هناك اختالفات جوهرية بني ال�صريفة الإ�سالمية
وال�صريفة التقليدية �أ�صبح من ال�ضروري �إعادة هيكلة وظيفة البنوك
املركزية لرتاعي خ�صو�صيات العمل امل�صريف الإ�سالمي.
فقد لوحظ ب�أن عالقة البنوك املركزية بامل�صارف الإ�سالمية
يف معظم البلدان الإ�سالمية مل تكن ت�سمح بالنمو املتكامل ل�صيغ
و�أ�ساليب و�أن�شطة ال�صريفة الإ�سالمية و�أن �أدوات ال�سيا�سة النقدية
التقليدية تعرقل تطورها.
وملعاجلة هذه امل�شكلة الكربى التي تواجه العمل امل�صريف الإ�سالمي
ف�إن الأمر ي�ستدعي ا�ستخدام �أدوات كمية ونوعية ومبا�شرة لل�سيا�سة
النقدية من قبل البنوك املركزية ت�ساعد على تطور ومنو ال�صريفة
الإ�سالمية وتر�شيد دورها.
املحور الأول :ال�سيا�سة النقدية مفهومها و�أهدافها وعالقتها
بال�سيا�سة االقت�صادية
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تعتـرب ال�سيا�سة النقدية �أداة من �أدوات ال�سيا�سة االقت�صادية ،وهي
من الو�سائل الرئي�سية للدولة للتدخل يف توجيه الن�شاط االقت�صادي
النقدي الرتباطه الوثيـق بكافة النواحي االقت�صادية.
وتلعب النقود دورا هاما يف احلياة االقت�صادية ،وقد تطورت عرب
مراحل متعددة بدءا من مرحلة اال�ستعمال البدائي الب�ضاعي
وانتهاء مبرحلة اال�ستعمال االئتماين االلكرتوين يف ع�صرنا احلايل،
وقد ارتبط تطورها بتطور احلياة االقت�صادية ،وتعددت �أ�شكالها
و�أنواعها ،وتزايدت �أهمية الوظائف التي ت�ؤديها يف االقت�صاديات
املعا�صرة.
�سوف نتعر�ض يف هذا املحور �إىل النقاط التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

1وظائف النقود يف االقت�صاديات احلديثة
2دور البنك املركزي
3مفهوم و�أهمية ال�سيا�سة النقدية
 4عالقة ال�سيا�سة النقدية بال�سيا�سة االقت�صادية
� 5أهداف ال�سيا�سة النقدية

�أوال:وظائف النقود ودورها يف االقت�صاديات احلديثة:

للنقود وظائف هامة حركية و فنية يف االقت�صاديات احلديثة �أهمها: 1

 - 1النقود و�سيلة للتبادل:
�إن التطورات االقت�صادية املتالحقة عرب الزمن �ساعدت على اخرتاع
النقود كو�سيلة للمبادلة تقلل ال�صعوبات التي جنمت عن نظام
املقاي�ضة ،وت�سهل عملية التبادل التجاري.
وتعترب هذه الوظيفة من �أهم الوظائف الأ�سا�سية للنقود ومن �أقدمها
التي �ساعدت على �إحداث ديناميكية جتارية �أدت �إىل مزيد من
التخ�ص�ص و�إىل االنتقال من الإنتاج لال�ستهالك الذاتي �إىل الإنتاج
من �أجل البيع لزيادة تراكم الرثوة النقدية عرب الزمن و�إعادة
تدويرها يف الأن�شطة اال�ستثمارية العديدة يف املجتمع.
 - 2النقود مقيا�س للقيمة:
النقود و�سيلة للتعبري عن قيم ال�سلع واخلدمات التي يتم تداولها
باالقت�صاد الوطني ،فهي مقيا�س للقيمة ي�سهل عملية تداول ال�سلع
واخلدمات ،ومتكن من املوازنة بني قيمها وح�سابها وجتميع تلك
القيم وتقديرها.
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ولكي تقوم النقود بهذه الوظيفة البد �أن تكون قيمتها ثابتة ن�سبيا لأن
التغيري يف قيمتها ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل يجعلها مقيا�سا غري عادل
للقيمة ف�ضال عن اال�ضطراب الذي ميكن �أن يحدث يف االقت�صاد
الوطني نتيجة التغيري الكبري يف القدرة ال�شرائية للنقود ،الأمر الذي
يجعل ال�سيا�سة النقدية الر�شيدة تعمل دوما على التثبيت الن�سبي
لقيمة النقود لتحقيق اال�ستقرار النقدي وتعميق الثقة يف العملة التي
تعترب رمزا لل�سيادة وللحد من االزدواجية يف املقيا�س لقيم ال�سلع
واخلدمات يف االقت�صاد الوطني� ،إذ كلما ازدادت اال�ضطرابات يف
العملة املحلية ات�سعت دائرة العمالت الأجنبية يف قيا�س قيم الأ�شياء
الهامة ،وت�صبح العملة الوطنية منح�صرة يف قيا�س قيمة املعامالت
الب�سيطة ،بينما كلما تعلق الأمر ب�سلع وخدمات ذات قيم معتربة
تكون و�سيلة القيا�س العملة الأجنبية ثم حتدد على �ضوئها عدد
الوحدات بالعملة الوطنية املقابلة للعملة الأجنبية ،وهذه من �أهم
الظواهر املرتتبة عن تطور التبعية النقدية التي يجب �أن تخفف منها
ال�سيا�سة النقدية الر�شيدة.
 - 3النقود م�ستودع للقيمة:
�إن النقود متكـن الإن�سان والوحدة االقت�صادية ب�صورة عامة من
االحتفاظ بجزء من قوتها ال�شرائية يف �صـورة ت�أجيل �إنفاق املداخل
النقدية احلالية �إىل امل�ستقبل ،فهذه الوظيفة االدخارية التي تطـورت
عرب الزمن بتطور �أنواع و�أ�شكال النقود من غري املمكن القيام بها يف
ظل نظام املقاي�ضة.
ونحن هنا نفرق بني الوظيفـة االدخارية للنقود وال�سلوك �أالكتنازي
لها الذي يعترب ظاهرة �سلبية تدل على عدم قدرة النظام النقدي
على تعبئة املوارد وحتفيز �أ�صحابها على ادخارها وتوظيفها.
و�إدارة الوظيفة االدخارية تختلف ح�سب طبيعة املذهب االقت�صادي
املتبع والنظام االقت�صادي املطبق� ،إذ ت�صبح النقود حمال لالجتار
يف ظل الأنظمة الو�ضعية ،بينما يختلف الأمر يف املنهج البديل الذي
يبقيها يف حـدود وظائفها الأ�سا�سية ،كما له �آلياته لإدارة الوظيفة
االدخارية والوظيفة اال�ستثمـارية بحيث تنخف�ض درجة االكتناز
وتقل نهائيا جماالت اال�ستغـالل الربوي املرتبطة بعملية االجتار يف
النقود ،والتي �أدت �إىل مزيد من التطور الرمزي لالقت�صاد ،واالجتاه
�إىل اال�ستثمارات ال�صورية النقدية غري احلقيقية على ح�ساب
اال�ستثمارات الإنتاجية واخلدمية احلقيقية يف املجتمع.
ومن هنا تربز �أهمية النقود والدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه يف االقت�صاد
الوطني و�ضرورة تعظيم وظائفها يف ظل �سيا�سة نقدية ت�ستمد
مبادئها و�أ�صولها من املنهج البديل.
 - 4النقود معيار وو�سيلة لت�سوية املدفوعات الآجلة:
تلعب النقود دورا هاما يف ت�سوية املدفوعات الآجلة ،وكلما كانت
النقود تتميز بدرجة معتربة من اال�ستقرار يف قيمتها كلما تطورت
حركية املدفوعات غري النقدية التي تزيد من �سرعة دوران ال�سلع

واخلدمات وبالتايل حركية ومنو الن�شاط االقت�صادي وتو�سعه،
والعك�س ف�إن اال�ضطراب يف قيمتها ي�ؤثر على ال�صفقات الآجلة
غري النقدية ،الأمر الذي ينعك�س �سلبا على �ضعف معدالت النمو
االقت�صادي.
�إ�ضافة �إىل الوظائف احلركية للنقود والتي من خاللها يتم الت�أثري
على الن�شاط االقت�صادي تبعا لطبيعة الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة،
والت�أثري على قنوات توزيع الرثوة و الدخل.
ثانيا :دور البنك املركزي وعالقته بامل�صارف الإ�سالمية:
 -1دور البنك املركزي:
البنك املركزي هو امل�ؤ�س�سة الهامة القائمة على قمة النظام امل�صريف
يف �أي دولة ،والتي ال تهدف �إىل حتقيق �أق�صى ربح بل تهدف �إىل
�ضبط كمية النقود وتطورها مبا يتالءم وتطور الأو�ضاع االقت�صادية
مبا ي�ساعد على ا�ستقرار قيمة العملة يف الداخل واخلارج ،ولذلك
فهي امل�ؤ�س�سة الأوىل املعنية بتنفيذ ال�سيا�سة النقدية للدولة عن
طريق الأدوات والأ�ساليب الكمية والكيفية واملبا�شرة التي تن�سجم مع
مبادئ و�أ�صول نظام امل�شاركة.
لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة النقدية العامة للدولة ي�ضطلع البنك
املركزي مبجموعة من الوظائف �أهمها:
• وظيفة الإ�صدار :البنك املركزي هو بالأ�سا�س م�صرف الإ�صدار
لعملة البلد ،ويتمتع بهذا االمتياز الذي ميكنه من التحكم يف
جزء كبري من النقود املتداولة و�ضبط منوها ح�سب منو الن�شاط
االقت�صادي وتطوره.
•وظيفة توفري اخلدمات الأ�سا�سية للحكومة :وبالتايل يطلق
عليه بنك احلكومة� ،إذ هو م�ستودع لأموالها و�أموال امل�ؤ�س�سات
والهيئات بالعملة املحلية وبالعمالت الأجنبية ،كما �أنه امل�سئول
عن توفري االحتياطي الأ�سا�سي للدولة من العمالت الأجنبية
ويحافظ ب�سيا�سته على حتقيق ا�ستقرار يف امل�ستوى العام
للأ�سعار ويف �سعر ال�صرف مبا ي�ضمن اال�ستقـرار اخلارجي
للعملة وكذا اال�ستقرار الداخلي.
•وظيفة توفري اخلدمات الأ�سا�سية للم�صارف الأخرى:فهو بنك
البنوك يقوم ب�إعادة متويلها واالحتفاظ بودائعها و�أر�صدتها
وت�سوية احل�سابات فيما بينها وي�ضبط حدود تو�سعها االئتماين
ويوجهه بالأدوات املمكنة �إىل املجاالت الهامة باالقت�صاد
الوطني ومنذ �أن تزايدت ال�سيولة لدى البنوك اجلزائرية،
توقفت امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية عن اللجوء �إىل بنك
اجلزائر كملج�أ �أخري وذلك منذ �أبريل . 2 2002
•وظيفة مراقبة وتوجيه االئتمان :فطاملا �أن البنوك الأخرى
وخا�صة التجارية قد تتو�سع يف توليـد نقود الودائع ب�شكل ي�ؤثر
على قيمة العملة وا�ستقرارها،وبالتايل على �أداء الن�شاط
www.giem.info
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االقت�صادي ،لذا ال يرتك لها الأمر مطلقا بل تتم هذه العملية
برعاية وتوجيه امل�صرف املركزي يف �إطار �سيا�سة االئتمانية
االنكما�شية� ،أو التو�سعية ح�سب تطور الأو�ضاع االقت�صادية.
ويف ظل نظام امل�شاركة ي�ضطلع البنك املركزي بدور رائد ون�شيط
خالل عمليات �إحالل البدائل والأ�ساليب وال�صيغ التي ت�ساعد على
الأ�سلمة اجلزئية �أو النهائية للنظام امل�صريف وتطويره و�إعادة هيكلته
الوظيفية النوعية ليتالءم مع االحتياجات املجتمعية وين�سجم مع
املبادئ املذهبية االقت�صادية لل�صريفة الإ�سالمية.
 -2خ�صو�صية امل�صارف الإ�سالمية وعالقتها بالبنك املركزي:
�أ-خ�صو�صية امل�صارف الإ�سالمية:
�إن هناك اختالفات جوهرية بني ال�صريفة الإ�سالمية وال�صريفة
التقليدية ت�ستدعي �أن تكون العالقة مع البنك املركزي لي�ست متماثلة
من حيث طبيعة الأدوات الكمية والنوعية واملبا�شرة امل�ستخدمة يف
الإ�شراف والرقابة والتحكم يف حجم النقود واالئتمان ومن بني �أهم
جوانب اخل�صو�صية املميزة لل�صريفة الإ�سالمية نذكر:
.1

.2

.3

.4
.5

1ان معظم موارد امل�صارف الإ�سالمية هي ودائع ا�ستثمارية
تخ�ضع لنظام امل�شاركة يف الربح واخل�سارة على خالف البنوك
التقليدية التي تتميز ب�أن ودائعها م�ضمونة مع الفوائد امل�ستحقة،
وقرو�ضها م�ضمونة مع فوائدها امل�سبقة.
2ان الو�ساطة امل�صرفية يف امل�صارف الإ�سالمية تقوم على
�أ�سا�س نظام امل�شاركة يف الربح واخل�سارة ،واالرتباط بالن�شاط
االقت�صادي احلقيقي ،فالودائع اال�ستثمارية ت�شكل % 80من
�إجمايل املوارد اخلارجية للبنك  ، 3بينما الو�ساطة يف البنوك
التقليدية تقوم على نظام الفوائد امل�سبقة امل�ضمونة التي ال
ترتبط يف معظم الأحيان بنتائج الن�شاط االقت�صادي احلقيقي.
�3إن امل�صارف الإ�سالمية هي م�صارف �شاملة متعددة الأهداف
والأن�شطة وخا�صة يف املجال اال�ستثماري والتنموي ،وهي بالتايل
ال تتعامل بالفوائد الربوية ،وال تتاجر يف الديون ،وال تتعامل يف
جمال البيوع ال�صورية غري املرتبطة بامللكية على خالف ذلك
بالن�سبة لل�صريفة التقليدية.
4ال ت�ستطيع امل�صارف الإ�سالمية ا�ستعمال �آليات �إعادة التمويل
التي يتيحها البنك املركزي كملج أ� ومقر�ض �أخري الرتباطها
بنظام الفائدة.
5وانطالقا مما �سبق ف�إن الأمر يتطلب �إعادة هيكلة الآليات
الوظيفية للبنك املركزي لتتنا�سب معخ�صو�صية ال�صريفة
الإ�سالمية.

ب -عالقة البنك املركزي بامل�صارف الإ�سالمية:
لقد تعددت جتارب تعامل البنوك املركزية مع امل�صارف الإ�سالمية يف
البلدان الإ�سالمية وميكن ذكر �أهمها فيما يلي: 4
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1 .1العالقة املتكاملة واملن�سجمة مع امل�صارف الإ�سالمية يف �إطار
الأ�سلمة الكاملة للنظام امل�صريف كما هو الو�ضع يف التجربة
الباك�ستانية والإيرانية ،وال�سودان قبل تعديالت قانون البنك
ال�سوداين يف �سنة .2006
2 .2العالقة املتميزة املنظمة مع امل�صارف الإ�سالمية يف البلدان
التي �أ�صدرت قوانني عامة تتيح �إن�شاء البنوك الإ�سالمية
وتنظمها وحتدد ال�ضوابط املتعلقة بها والأجهزة احلكومية التي
تراقبها وت�شرف على �أن�شطتها ،وهو الو�ضع يف كل من تركيا،
والإمارات ،وماليزيا والفلبني.
3 .3العالقة غري املنا�سبة مع امل�صارف الإ�سالمية يف البلدان
التي قامت ب�إ�صدار قوانني خا�صة ب�إن�شاء البنوك الإ�سالمية
�إيل جانب البنوك التقليدية دون �إعادة هيكلة لأدوات البنك
املركزي لرتاعي خ�صو�صية امل�صارف الإ�سالمية ،وهذا الو�ضع
هو ال�سائد يف دول مثل م�صر ،الأردن ،العراق ،قطر ،البحرين،
اجلزائر.....
4 .4العالقة يف �إطار القانون اخلا�ص الذي ي�ستثني عمل امل�صرف
من القانون التقليدي وهو الو�ضع اخلا�ص يف الكويت واملتعلق
بت�أ�سي�س بيت التمويل الكويتي.
وميكن �إعادة تو�ضيح العالقة مع امل�صارف الإ�سالمية يف ال�شكل
الالحق.
ال�شكل رقم  01جتارب عالقة البنك املركزي بامل�صارف الإ�سالمية
يف البلدان العربية والإ�سالمية
عالقة البنك المركزي مع المصارف اإلسالمية

عالقة االنسجام
والتكامل

العالقة المميزة
المنظمة

العالقة غير
المناسبة

العالقة اإلستثنائة
الخاصة

ثالثا :مفهوم و �أهمية ال�سيا�سة النقدية:
من �أجل حتديد مفهوم ال�سيا�سة النقدية ي�ستدعي الأمر �إعطاء تعريف
وظيفي لها وتبيان �أهميتها و�إبراز عالقتها بال�سيا�سة االقت�صادية.
-1تعريف ال�سيا�سة النقدية:
ث ّمة تعريفات متعددة ومتقاربة لل�سيا�سة النقدية �سوف نركز على
بع�ض منها:
التعريف الأول:هي "جمموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة يف
�إدارة كل من النقود واالئتمان وتنظيم ال�سيولة العامة لالقت�صاد". 5
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التعريف الثاين:هي"عبارة عن التحكم يف كمية النقود املتاحة
للتداول ،وهي الإجراءات والأ�ساليب املتعددة التي تتخذها ال�سلطات
النقدية يف الدولة يف �إدارة كل من النقود واالئتمان وتنظيم ال�سيولة
الالزمة العامة لالقت�صاد" 6من التعريفني ال�سالفني ميكن القول ب�أن
ال�سيا�سة النقدية هي جمموعة الإجراءات و التدابري التي تتخذها
الدولة �أو التكتل االقت�صادي عن طريق �سلطاتها النقدية من �أجل
التحكم يف كمية النقود و حجم االئتمان ب�شكل ي�ضمن لالقت�صاد
الوطني ذلك احلجم من االئتمان ،وذلك القدر من ال�سيولة بغية
حتقيق �أهداف الدولة االقت�صادية يف زمن معني.
وقد يبدو من عر�ض هذين التعريفني ب�أن مفهوم ال�سيا�سة النقدية ال
يختلف يف االقت�صاد الو�ضعي عنه يف االقت�صاد الإ�سالمي من حيث
املبد�أ ،وهذا غري �صحيح لأن املفهوم الو�ضعي الوظيفـي لل�سيا�سة
النقدية قد يعطي انطباعا ب�أنها حيادية و�أنها جمرد �إجراءات تقنية
ت�صلح لأي جمتمع ،ولكن الذي ن�ؤكده هو �أن �إجراءات ال�سيا�سة
النقدية م�ستمدة من الأ�صول واملبادئ املذهبية االقت�صادية ،وهذه
الأخرية تختلف من جمتمع �إىل �آخر.
وبناء على ذلك ميكن �إعادة �صياغـة تعريف لل�سيا�سة النقدية ي أ�خـذ
بعني االعتبار هذه اخلا�صية التي جتعلها غري حيادية كما يلي:
ال�سيا�سة النقدية هي جممـوعة الإجراءات والتدابري التي تتخـذها
الدولة �أو التكتل االقت�صادي عن طريق �سلطاتها النقدية وامل�ستمدة
من �أ�صول ومبـادئ املذهب االقت�صادي للمجتمـع من �أجل �إدارة كل
من النقـد واالئتمان وتنظيم ال�سيولة الالزمة لالقت�صاد الوطني.
ومـن هنا ميكن التمييز بني ال�سيا�سة النقدية التي ت�ستمد �إجراءاتها
من الأ�صول املذهبية للمنهـج الر�أ�سمـايل ،وبني ال�سيا�سة النقدية التي
ت�ستمـد �إجراءاتها من املبادئ املذهبية للمنهج الإ�سـالمي ،بحيث
جند �أن هناك اختـالفا جوهريا يف نوعيـة الإجراءات املتخذة يف كال
النظامني.
� -2أهمية ال�سيا�سة النقدية:
تلعب ال�سيا�سـة النقـدية دورا هاما يف االقت�صـاد الوطني و يف
اقت�صاديات التكتالت بحـيث ينتقل �أثرها �إىل الن�شاط االقت�صادي
عن طريق الأدوات والأ�ساليب امل�ستخدمة لتوجيهه والت�أثري يف م�ساره
ب�شكل ي�ساعد على حتقيق �أهداف املجتمع ،وتزداد هذه الأهمية
و�ضوحا خا�صة يف البالد النامية �إذ ينتقـل ت�أثري ال�سيا�سـة النقدية
ب�صورة مبا�شرة �إىل املتغريات احلقيقية بحيث ي�أخذ امل�سار التايل: 7
�سيا�سة نقدية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مكونات الطلب الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ �أ�سواق الأ�صول احلقيقية

فالإ�ضراب يف الأ�سواق النقدية واملالية يجعل الآثار املرتتبة على
كمية النقود ال تنتقل �إىل الأ�صول املالية ( البدائل النقدية و املالية )
ولكنهـا تنتقل مبا�شرة �إىل �سوق الأ�صول احلقيقية؛ و�أنها تلعـب دورا
حيويا خا�صة من �أوقات الت�ضخم.

وبذلك تبدو �أهمية ال�سيا�سة النقدية فيما ميكن �أن حتققه ل�ضمان
ت�أدية النقود ل�سائر وظائفها بفعالية �سواء لوظائفها الفنية باعتبارها
و�سيلة للتبادل ومقيا�س للقيم وم�ستودع للرثوة ،وهي �ضرورية ل�سري
الن�شاط االقت�صادي وا�ستمراره وتطوره� ،أو تعلق الأمر بوظائفها
احلركية التي ت�ؤثر يف م�سار الن�شاط االقت�صادي واجتاهاته ومعدالت
منوه من خالل الكيفية التي تتغري بها كمية النقود املتداولة .8فيرتتب
عليها الت�أثري على امل�ستوى العام للأ�سعار وتوجيه م�ساره ،وت�شجيع �أو
حتجيم قطاع الإنتاج ح�سب الظروف االقت�صادية ال�سائدة من ك�ساد
�أو رواج ،والت�أثري يف توزيع الرثوة يف املجتمع عن طريق التغيري يف
قيمة النقود.
ونخل�ص مما �سبق �إىل القول ب�أن ال�سيا�سة النقدية حظيت بذلك
االهتمام من قبل االقت�صاديني للآثار الهامة التي حتدثها يف الواقع
االقت�صادي ونذكر منها:
•التحكم يف كمية النقود و حجم االئتمان وحتقيق اال�ستقرار
النقدي فاالقت�صادي.
•التحكم يف اجتاهات وتركيب وبنية الن�شاط االقت�صادي
ومعدالت منوه عن طريق الت�أثري يف حجم االئتمان املن�ساب
والتحكم يف بنيته وجماالته.
رابعا :عالقة ال�سيا�سة االقت�صادية بال�سيا�سة النقدية:
تعرف ال�سيا�سة االقت�صادية 9ب�أنها ":جمموعة الو�سائل والتقنيات
والإجراءات والتدابري التي تتخذها الدولة من �أجل تنظيم احلياة
االقت�صادية" .10
كما يعرفهـا �أحد الباحثني ب�أنها " :الإجراءات العملية التي تتخذها
الدولة بغية الت�أثري يف احلياة االقت�صادية"  ،ومنـه ميكن القول ب�أن
ال�سيا�سة االقت�صادية يف املنظور الإ�سالمي تتمثل يف ":الإجراءات
العملية التي تبا�شرها الدولة يف حتقيق �أهداف النظام االقت�صادي
الإ�سالمي وحل امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه املجتمع امل�سلم" . 11
من التعاريف ال�سابقة يتبني لنا ب�أن ال�سيا�سة االقت�صادية تت�ضمن
العديد من ال�سيا�سات اجلزئية كال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سية املالية
وال�سيا�سة التجارية (الداخلية واخلارجية) وال�سيا�سة اال�ستخدامية
للموارد املتاحة ( الب�شرية ،املادية ،املالية ) وال�سيا�سات ال�صناعية
والزراعية ،وال�سيا�سات التقنية وغريها.
ومن هنا تبدو لنا ب�أن العالقة كبرية بني ال�سيا�سة االقت�صادية
وال�سيا�سة النقدية باعتبار �أن هذه الأخرية تعد �إحدى مكونات
ال�سيا�سة االقت�صادية و�أداة من �أدواتها وهي جزء من �أجزائها العملية
املتعلقة باملجال النقدي و االئتماين.
وملا كانت الإجراءات العملية لل�سيا�سة االقت�صادية مرتبطة باملذهب
االقت�صادي املتبع والنظام االقت�صادي املطبق فهي يف معظمها
غري حيادية الرتباطها بالأ�صول واملبادئ املذهبية االقت�صادية
www.giem.info
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للمجتمع،ولذلك ف�إن جناحها مرتبط مبدى تكامل مكوناتهامذهبيا،
وبدرجة مو�ضوعيتها عمليا وهي بهذا املعنى ال حتدث ت�أثريا �إيجابيا
�إال �إذا ارتكزت �إىل الواقع املو�ضوعي نف�سه.
خام�سا�:أهداف ال�سيا�سة النقدية
لل�سيا�سة النقدية �أهداف متعددة وتختلف درجة �أهميتها من دولة �إىل
�أخرى ح�سب طبيعة املذهب االقت�صادي املتبع والنظام االقت�صادي
املطبق ،والو�ضع االقت�صادي ال�سائد ودرجة تقدم املجتمع وم�ستويات
تطوره االقت�صادي.
ولذلك فالأهداف املراد حتقيقها عن طريق ال�سيا�سة النقدية يف دولة
متقدمة تختلف عن تلك املراد حتقيقها يف دولة نامية ،ففي املجموعة
الأوىل من الدول عادة ما تهدف �إىل احلفاظ على اال�ستقرار
االقت�صادي والنقدي و�ضمان ال�سيولة الدائمة لالقت�صاد الوطني...
ولكن الو�ضع خالف ذلك يف البلدان النامية التي تعاين من اختالالت
هيكلية وعدم وجود ا�ستقالل نقدي يف ظل ا�ضطراب اقت�صادي ،وعلى
ذلك ف�سوف نركز على بع�ض �أهداف ال�سيا�سة النقدية.
وميكن الرتكيز على جمموعة من الأهداف التي يجب �أن تتمحور
حولها �إجراءات ال�سيا�سة النقدية يف البالد النامية �أهمها:
1 .1حتقيق اال�ستقالل النقدي.
2 .2حتقيق اال�ستقرار النقدي.
3 .3توفري ال�سيولة الالزمة لتمويل التنمية و حتقيق النمو
االقت�صادي.
-1حتقيق اال�ستقالل النقدي:
تعي�ش البلدان النامية و�ضعية اقت�صادية فقدت فيها معامل �سيادتها
النقدية و�أ�صبحت تعاين من ازدواجية ال�سوق النقدية ،فهناك ال�سوق
الر�سمية التي تتم تغطية معظم معامالتها بالنقود الوطنية وهناك
ال�سوق املوازية التي تقيم فيها معظم ال�صفقات املهمة بالعمالت
الأجنبية ،وهذا الو�ضع جعل الدولة غري قادرة على حتقيق الأهداف
املنتظرة عند حماولة الت�أثري على القوى املتفاعلة يف ال�سوق الر�سمية،
يف حني مل ت�ستطع الو�صول بت�أثرياتها �إىل ال�سوق املوازية الأمر الذي
بد�أ ي�ؤثر �سلبا على النقود املحلية �إذ حدث اختالل وا�ضمحالل يف
الوظائف التي ت�ؤديها �سـواء كو�سيلة للتبادل �أو كمقيـا�س للقيم
وم�ستودع لها ،فمعظم �أ�صحاب الرثوات يف�ضلون االحتفـاظ بالنقود
الأجنبية بدال من العمالت الوطنية ،ولهذا ":مل تعد العملة املحلية
ت�ستعمـل يف عدد كبري من البلدان كوحدة ح�سابية ...ويبـد أ� فقدان
هذه الوظيفة ب�شكل عـام يف جمال �شراء ال�سلع الر�أ�سمالية ،يليها
ال�سلـع املعمرة باهظة الثمن.12 "...
و�إن �إدخال عمالت �أجنبية على ال�ساحة االقت�صادية الوطنية يعني "
�أن ت�شغل هذه العمالت ولو جزئيا الوظائف املخ�ص�صة للعملة املحلية،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل احلد من ال�سيادة الوطنية ،ومن ثم يعترب �أمرا
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مرفو�ضا .فال�ساحة االقت�صادية القومية وال�سيادة الوطنية والعملة
املحلية ثالثة عنا�صر �شديدة االرتباط يبع�ضها بع�ض ًا" . 13
وال�سرتجاع ال�سيادة النقدية ي�ستدعي الأمر توحيد ال�سوق النقدية بزيادة
�سلطة الدولة النقدية لت�شمل القوى املتفاعلة يف ال�ساحة االقت�صادية
الوطنية بدرجة تختفي يف ظلها ال�سوق املوازية ،وهذا الإجراء �سي�ؤدي
�إىل زيادة ثقة النا�س يف النظام النقدي وامل�صريف عن طريق القيام
ب�إ�صالحات اقت�صادية و�أخرى نقدية مكملة.
فبالن�سبة للإ�صالحات االقت�صادية �ستن�صب على �إزالة االختالالت
الهيكلية ب�صورة ت�ساعد على رفع املقدرة االقت�صادية للدولة فرتتفع
بذلك قيمة العملة املحلية �أو العملة االحتادية وت�سرتجع مكانتها من
خالل وظائفها الفنية واحلركية.
�أما بالن�سبة للإ�صالحات النقدية فتتعلق ب�أ�سعار ال�صرف وت�سوية
املعامالت الداخلية واخلارجية بحيث ت�ستدعي ال�ضرورة الو�صول �إىل
حتديد �سعر �صرف واقعي ومو�ضوعي لت�سوية ال�صفقات اخلارجية،
وكذا العمل على التثبيت الن�سبي لقيمة العملة املحلية داخليا ريثما تنتقل
هذه البلدان من و�ضع تطور الأزمة �إىل و�ضع التخفيف منها فحلها.
و�أمام تزايد خماطر الت�أثريات النقدية للأطراف القوية يف االقت�صاد
الدويل مل يعد اال�ستقالل النقدي هدفا لل�سيا�سة النقدية القطرية
الوطنية بل �أ�صبح هدفا للتكتالت االقت�صادية الكربى ،كما هو الو�ضع
بالن�سبة للإحتاد الأوروبي الذي �أن�ش�أ عملته اخلا�صة " الأورو "و بنك
مركزي احتاديو �سيا�سته النقدية التجارية ل�ضمان �سيادته النقدية يف
مواجهة الأطراف القوية يف ال�سوق النقدية و املالية الدولية و تاليف
ت�أثرياتها ال�سلبية.
-2حتقيق اال�ستقرار النقدي:
�إن اال�ستقرار الن�سبي لقيمة النقود هدف جوهري هام خا�صة يف ظل
نظام امل�شاركة لأن االقت�صاد الإ�سالمي يقوم على العدل والأمانة يف
جميع املعامالت الإن�سانية عامة واالقت�صادية على وجه اخل�صو�ص
ا�س �أَ ْ�ش َيا َءهُ ْم
م�صداقا لقوله تعاىلَ :ف�أَ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِيزَ انَ َوال َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ
الح َها َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم ِإ�نْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِن َني
َوال ُتف ِْ�سدُوا فيِ الأَ ْر ِ�ض َب ْعدَ ِإ� ْ�ص ِ
الأعراف. 85:
فاال�ضطراب يف قيمة النقود يعطلها عن ت�أدية وظيفتها احل�سابية
القيا�سية ب�شكل عادل ،ويجعلها معيارا غري �صحيح للمدفوعات امل�ؤجلة،
واملعجلة ،وت�صبح "م�ستودعا للقيمة غري موثوق به" ،14ويزداد تظامل
النا�س خا�صة يف حاالت الت�ضخم الذي تت�آكل يف مناخه القوة ال�شرائية
للأ�صول النقدية وي�ضعف من فعالية ":النظام النقدي ،ويفر�ض على
املجتمع كلفة للرفاهية ،وهو كذلك يزيد من اال�ستهالك ،ويقلل من
االدخار ،كما يزيد من �سواد جو عدم اليقني الذي تتخذ فيه القرارات
االقت�صادية ،ويثبط التكوين الر�أ�سمايل ،وي�ؤدي �إىل �سوء تخ�صي�ص
املوارد ،ويف�سد القيم ،ويعزز امل�ضاربات على الأ�سعار على ح�ساب
الن�شاط الإنتاجي،ويزيد من حدة الفروق يف الدخل" . 15

مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

وباملقابل ف�إن اال�ستقرار النقدي ي�ساعد على اال�ستقرار يف معدالت
الأ�سعار يف املدى الق�صري و املتو�سط و حتقيق معدالت مثلى للنمو
االقت�صادي والت�شغيل ،ويقلل من حدة التفاوت االقت�صادي ،ويحقق
مزيدا من التقارب االجتماعي بزوال مظاهر الظلم والتظامل
املرتبطة باال�ضطراب يف قيمة النقود.
ولذلك ف�إن ا�ستقرار الأ�سعار يف املدى املتو�سط يعد من الأهداف
اجلوهرية لل�سيا�سة النقدية للدولة و للتكتل االقت�صادي ،فبع�ض
التكتالت كالإحتاد الأوروبي تعترب اال�ستقرار يف معدالت الأ�سعار
مالئما يف املدى املتو�سط �إذا كان امل�ستوى العام للأ�سعار ينمو ب�أقل
من � % 2سنويا يف منطقة الأورو .16
ويدخل �ضمن هذا الهدف لل�سيا�سة النقدية حتقيق اال�ستقرار يف
�أ�سواق ال�صرف و الأ�سواق املالية ،و ا�ستقرار معدالت الفوائد يف
االقت�صاد الو�ضعي  ، 17و معدالت امل�شاركة يف االقت�صاد الإ�سالمي.
 -3توفري ال�سيولة الالزمة لتمويل التنمية و حتقيق النمو االقت�صادي:

ت�ساهم �إجراءات ال�سيا�سة النقدية يف حتقيق ال�سيولة و�ضمان التمويل
الالزم للم�شاريع التنموية عن طريق التحكم يف حجم االئتمان الذي
تقدمه امل�ؤ�س�سـات امل�صرفية من خالل تعبئة املدخرات وا�ستغاللها
بكفاءة با�ستخدام �صيغ ا�ستثمارية ت�ساعد على تقلي�ص معدالت
البطالة و حتقيق معدالت منو اقت�صادي تتنا�سب مع طبيعة الأو�ضاع و
التحديات االقت�صادية.

ونعتقد �أن ال�صيغ اال�ستثمارية الإ�سالمية هي الأكرث كفاءة من حيث
توفري التمويل لتلبية احتياجات التنمية دون �أن ت�ؤدي �إىل ا�ضطرابات
يف قيمة النقود يف �إطار انخفا�ض تكلفة االئتمان باملقارنة مع تكلفتها
يف ظل النظام الربوي.
وامل�ؤ�س�سات النقدية واملالية القائمة على �أ�سا�س نظام امل�شاركة ميكنها
متويل االحتياجات احلقيقية ،متويال غري ت�ضخمي وت�ساهم يف �ضمان
التوازن بني االقت�صاد النقدي و املايل و االقت�صاد احلقيقي.
وميكننـا التمييز بني ال�سيا�سة النقدية التي ت�ستمد �إجراءاتها من
الأ�صول املذهبية للمنهج الر�أ�سمايل ،وبني تلك التي ت�ستمد �إجراءاتها
من املبادئ املذهبية لالقت�صاد الإ�سالمي ،بحيث جند �أن هناك
اختالفا يف نوعية الإجراءات والتدابري املتخذة و الأدوات املطبقة يف
كال املنهجني .و نلخ�ص تلك الأهداف يف ال�شكل التايل:

المراجع والمصادر:
.1

1راجع :أ.د عبد الحميد الغزالي ،أساسيات االقتصاديات النقدية وضعيا و
إسالميا ،دار النشر للجامعات ،ط ،2009 ،2ص .124
FREDERIC MISHKIN, MONNAIE , BANQUE ET MARCHES
FINANCIERS , PEARSON EDUCATION , 2007 , P66

د .مجدي محمود شهاب ،االقتصاد النقدي ،الدار الجامعية ،بيروت،1988 ،
ص .14
.2

2بنك الجزئر ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،التقرير السنوي ،2008
سبتمبر  ،2009ص.192

.3

 3ا .د .عيد الحميد الغزالي ،مرجع سابق ،ص .392

.4

 4د .هناء محمد هالل الحنيطي ،بدائل المسعف األخير للمصارف اإلسالمية
من البنوك المركزية ،مؤتمر المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول31 ،
مايو  03جوان  ،2009دبي ،ص.21

.5

5د .محمد عبد المنعم عفر ،االقتصاد اإلسالمي :االقتصاد الكلي ،المجلد
الرابع ،دار البيان العربي ،1985 ،ص .343

.6

 6د .عوف محمود الكفراوي ،النقود والمصارف في النظام اإلسالمي ،مرجع
سابق ،ص .290

.7

7د .سهير محمود معتوق ،النظريات والسياسات النقدية ،الدار المصرية
اللبنانية ،ط ،1989 ،1ص .199

.8

 8د .محمود الكفراوي ،النقود والمصارف في النظام اإلسالمي ،دار الجامعات
المصرية ،ص .22

.9

9د .محمد مزعشلي ،في واقع السياسة االقتصادية الدولية المعاصرة ،المؤسسة
الجامعية ،ط ،1987 ،1ص .11

1010د .محمد عبد المنعم عفر ،االقتصاد اإلسالمي :االقتصاد الكلي ،مرجع سابق،
ص .301
1111المصدر نفسه ،ص .301
 1212بيير سالمة ،الدولرة :دراسة منهجية حول النقود والتصنيع ومديونية البلدان
المتخلفة ،ترجمة عزة أبو النضر ،المستقبل العربي ،ط ،1990 ،1ص .16
1313المصدر نفسه ،ص .14

أهداف السياسة النقدية

1414د .محمد عمر شابرا ،النظام النقدي والمصرفي في االقتصاد اإلسالمي،
المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي ،جدة ،ص .4
1515د .محمد عمر شابرا ،نحو نظام نقدي عادل ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
ط ،1990 ،1ص .52
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حمركات النهضة هل ستدور من جديد؟

بقلم :د.منقذ العقاد
كاتب وناقد و�صحايف

الإن�سان يف ميزان القر�آن خملو ٌق م�س�ؤول ،وحما�سب،
ومقت�صد.
ت�صب خمارج االقت�صاد الإ�سالمي يف واحدٍ من ثالثة �أمور:
ُّ
ا�ستثمار نه�ضوي م�ستدام ،وتنمية اجتماعية متنع ن�شوء
الفقر وطبقاته ،وتنمية علمية ت�شجع االختبارات التطبيقية
النه�ضوية يف علوم ال�شريعة وعلوم احلياة مع ًا.
�إنَّ االقت�صاد الإ�سالمي هو الو�سطية بني اال�شرتاكية
بعدالتها العمياء وبني الر�أ�سمالية بفرديتها ال�ص ّماء.
كان للوقف الإ�سالمي �أثره العظيم يف النه�ضة العلمية
الوا�سعة دين ًا ودنيا يف ع�صو ٍر خلت.

يختلف جوهر االقت�صاد الإ�سالمي عن �سواه من الأنظمة
االقت�صادية ال�سائدة حالي ًا يف كونه اقت�صاد ًا قائم ًا على بنيان
أخالقي حميد ،وعلى عدالة اجتماعية ،وعلى ر�ؤية نه�ضوية
�
ٍّ
�شاملة.
و�إنَّ �أية عملية حيوية لها مداخل و�آليات معاجلة وخمارج ،وهذا
ينطبق على �أ�صغر وحدات احلياة و�أعني اخلاليا ،وعلى �أكربها
ع�ضوية ومتايز ًا من خملوقات اهلل املتنوعة.
وملَّا كان لكل �شيء مداخله ف�إن مداخل االقت�صاد الإ�سالمي ذات
فالتر ت�سمح بنفوذ املوارد احلالل وفق معايري الإ�سالم احلنيف
ومتنع وتعرقل املوارد احلرام �أو اخلا�ضعة للريبة وال�شك وحتيلها
متح�ص نفعها من �ضررها و�صالحها
�إىل تنقية ومعاجلة �أخرى ِّ
من ف�سادها.
ومعايري الإ�سالم يف تقييم املوارد يتجلى يف مدى حتقيقها ل�شروط
اجلودة الأخالقية والإن�سانية ،وهذه ال�شروط هي :احلق والعدل
والإ�صالح واجلهد الطبيعي املخطط له بعيد ًا عن �ضربات احلظ
الع�شوائي.
ولهذا ف�أية موارد جاءت من �سرقات ظاهرة �أو باطنة �أو من
مال عام �أو خا�ص بالقوة،
ا�ستغالل كالربا و�أكل مرياث� ..أو �سطو ٍ
�أو من �أعمال رابحة نعم ولكنها تقوم على بنيانٍ �
أخالقي فا�سدٍ
ٍّ
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جلب للمال باحلظ والع�شوائية
ومُف�سدٍ للنا�س� ،أو من طرائق ٍ
والتمني ..ف�إنَّ كل تلك املوارد غري مقبولة يف معايري الإ�سالم
وغري جمدية �أو مثمرة ال يف حياة النا�س احلالية وال يف عاقبة
�أمرهم وم�ستقر م�آلهم.
فالإن�سان يف ميزان القر�آن خملو ٌق م�س�ؤول ،وحما�سب ،ال يعي�ش
عبث ًا وال ميوت عبث ًا وال يرتك هكذا من دون حما�سبته على م�صادر
رزقه ومنافذ �إنفاقها ،وفق ميزان عمراين دقيق ال �إ�سراف فيه
وال تقتري.
و�إنَّ �آليات املعاجلة للمال وا�ستثماراته قائمة على حتقيق م�سارات
ور�ؤى بناء االقت�صاد وما ينبغي �أن يجنيه املجتمع مب�ؤ�س�ساته
و�أفراده.
وعقول خمت�صة وخبرية ت�ضع
أقالم
ٍ
وتلك الآليات �إمنا تنبثق من � ٍ
يف ح�سبانها املعايري الآنفة لالكت�ساب املادي وكذلك ملنافذ و�سبل
الإنفاق و�أبعاده اال�سرتاتيجية يف عمران احلياة والإن�سان على
هذه الأر�ض.
ت�صب يف واحد من ثالثة
و�إنَّ خمارج االقت�صاد الإ�سالمي تكاد ُّ
�أمور :ا�ستثمار نه�ضوي م�ستدام ،وتنمية اجتماعية متنع ن�شوء
الفقر وطبقاته وما يتبعها من خلل يف التوازن االجتماعي وبالتايل
الفردي ،وتنمية علمية تتبنى طالب املعرفة وت�شجع االختبارات
التطبيقية النه�ضوية يف علوم ال�شريعة وعلوم احلياة مع ًا� ،إذ
ال�شريعة م�صباح احلياة وهما متالزمان تالزم ال�شم�س والنهار ..
فال نهار من دون �ضياء ال�شم�س وال حياة ناجحة ومثمرة من دون
�ضياء م�صباح ال�شريعة ال�سمحاء.
�إنَّ املال ركن زاوية يف بناء العامل وعمران الكون ..وقد قرنه اهلل
تعاىل مع النف�س يف الت�ضحية والبذل ،فالعطاء املادي مديد الأثر
عظيم النفع واجلدوى وال يقل �أهمية عن وهب النفو�س ومنح
احلياة يف �سبيل نيل �أهداف الإن�سان الكربى.
ولهذا ف�إنَّ �صرف املال العام واخلا�ص لي�س �شيئ ًا اعتباطي ًا بل
باقت�صاد ودراية وح�ساب وتقدير ومبيزان قر�آين حكيم فال
�إ�سراف ح ّد الإتالف وال �إقتار ح َّد اجلفاف ،بل بني هذا وذاك
وذلك يف متثيل ت�صويري عميق الأثر �ص َّوره كتاب اهلل ما بني يدٍ
مب�سوطة كل الب�سط و�أخرى مقبو�ضة.
و�إنّ حتديد �أهداف ال�صرف ومبتغاة هي غاية بحدِّ ذاتها ،ومن
هنا ي�أتي التحقق من منافذ �صرف املال .وكل ذلك وفق حماور
بناء وعمران احلياة عمران ًا جماعي ًا بنيو َّي ًا ولي�س فردي ًا طبقي ًا
تفكيك ّي ًا.
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لقد �ساد العامل املعا�صر منذ عقود طويلة �أخرية واحد من نظامني
ماليني و�سيا�سيني هما :النظام اال�شرتاكي والنظام الر�أ�سمايل.
لقد هدف النظام اال�شرتاكي وفق �أدبياته �إىل العدالة االجتماعية
ولكنه �أفرط يف �إبعاد خ�صلة جوهرية يف الإن�سان وهي خ�صلة
التملك الفردي والتمايز الذاتي ..فتعامل مع �أفراد املجتمع
وك�أنهم فرد واحد ..و�شتان بني امل�ساواة وبني العدالة ،ولهذا
فم�ساواته املجحفة �أطلقت ر�صا�صة الفناء على عدالته املائلة.
بينما قام النظام الر�أ�سمايل مبراعاة خا�صية التملك الفردي
والتمايز الذاتي ،ولكنه �أفرط يف �إحقاقها لدرجة ك ّر�س ر�ؤو�س
أفراد ق َّلة حتكم املجتمع وتتحكم مب�صائر �أنا�سه..
الأموال يف �أيدي � ٍ
فانفلق ن�سيج املجتمع َ
أنا�س فاح�شون يف الرثاء
وطاف على �سطحه � ٌ
متمركزون حول ذواتهم ..يعبدونها وي�ستعبدون يف �سبيلها طبقات
اجتماعية هائلة ال يرون فيها �إال وقود ًا لآالتهم ودم ًا ي�سيل يف
عروق �شركاتهم العابرة للقارات والأخالق والأعراف ال�سماوية.
لقد متادى النظام الر�أ�سمايل العاملي وخا�صة بعد انهيار بنيان
النظام اال�شرتاكي الأممي القائد متمث ًال يف ال�شيوعية ال�سوفيتية
والتي جنت منها وانفلتت بخ�صو�صيتها ال�شيوعية ال�صينية
القومية ومن على �شاكلتها.
وقد بلغ التمادي بالنظام الر�أ�سمايل ح ّد التقنع التمثيلي بقناع
العوملة الرحيمة ليكون من وراء القناع م�سعى �آخر ملد ال�سيطرة
على العامل وب�سط النفوذ وفر�ض العادات كلها عادات القوي
الغالب وامل�سيطر على املوارد والوثائق واملجال�س الدولية..
وانتفخت ذوات املنظرين حتى بلغ بهم الأمر �إىل جحود ِنعم
اخلالق ..والإعالن مع ا�ستن�ساخ ال�شاة دويل على ل�سان علماءٍ
منهم �أن الإن�سان بلغ الع�صر واحلد الذي ي�ستطيع فيه اال�ستغناء
عن خدمات الرب!
�إنَّ الإن�سان الغربي الأبي�ض ال�سوبرمان اخلارق هو الفرد املُق َّدر
واملُق َّد�س واملعبود يف قناعات ومرتكزات تلك املجتمعات وهو الذي
يروج له يف فل�سفاتهم التي تطلقه حر ًا من كل �شيء حتى من �أدنى
القيم و�أعالها ..ويروج له يف �إعالمهم و�أفالمهم ..حتى �أعلن
فوكوياما يف حلظة ن�شوة م�صريية ع�صر نهاية احلياة وبلوغ مرتبة
"الإن�سان الأخري" الفعال ملا يريد والقادر على قيادة الكون..
الإن�سان الر�أ�سمايل العوملي الغربي الرباغماتي امل�سيطر واملتمايز
ميت�ص نخاع
عن الألوان والأعراق التي هي دونه والتي يجب �أن ّ
مواردها االقت�صادية ثم مينحها خملفاته وك�أنها رحيق الع�سل
اخلال�ص لل�شاربني.
لقد �أخط أ� ه�ؤالء يف تقديراتهم وفق منظورنا القائم على بناء
الإن�سان املتفرد واالجتماعي العادل وامل�صلح يف الأر�ض ..و�إنّ
�ضعف ثقتنا بر�صيدنا احل�ضاري الإ�سالمي منذ عقود وبحكم
موجات وتيارات وافدة علينا �أخذت وقتها وكان لها رجالها ثم
ثبت ف�شلها اليوم وهي الآن يف طريقها للتال�شي لهو �أم ٌر يجعلنا

نعيد احل�سابات ونراجع مرجعياتنا ال�سائدة خا�صة مع عودة
�سطوع جنم ح�ضارة الإ�سالم من بعيدٍ � ،سطوع م�صباح ال�سفينة
�إنَّ االقت�صاد الإ�سالمي هو الو�سطية بني اال�شرتاكية بعدالتها
العمياء وبني الر�أ�سمالية بفرديتها ال�ص ّماء.
و�إنَّ مقايي�س �إ�سالمية جوهرية ثالثية امل�ستويات يف ال�صرف
وهي :ال�صدقات ،والزكاة ،والوقف لهي �أذرع تنموية ونه�ضوية
فعلت �أفعالها اخلالدة يف �سجل احل�ضارة الإ�سالمية،حيث كان
ر�ص ال�صفوف ول�صق الأنف�س
لل�صداقات �أثرها كال�صمغ يف ّ
بالأنف�س ككيان واحدٍ وج�سدٍ واحد وروح واحدة.
وكان للزكاة �أثرها البالغ يف رتق الفتق بني الغني والفقري و�سدِّ
الثغرات وتنفي�س االحتقان وتربيد املراجل واملواقد.
وكان للوقف الإ�سالمي �أثره العظيم يف النه�ضة العلمية الوا�سعة
دين ًا ودنيا يف ع�صو ٍر خلت ..وكم �أفاد منه علماء وطالب وتيارات
و�أ�سراب اجتماعية عديدة.
�إننا اليوم �أحوج ما نكون �إىل م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية وقد ثبت
بالربهان القاطع �أنَّ ظاهرة البنوك الإ�سالمية هي �أكرث ظاهرة
�صحية بعد عا�صفة الأزمة الكونية املدمرة ..و�أنها ظاهرة قادرة
على البقاء والنجاح والإثمار ،بل وقد كانت مكتنزة بالنجاح يف
وقت تداعت فيه �صروح مالية عاملية و�آلت لل�سقوط ،وعلى الرغم
من �أنها ظاهرة �ش ّعت �إال �أن ت�سي�س ًا حملي ًا و�إقليميا قد �سيطر
عليها وعتّم على �ألقها زور ًا وبهتان ًا.
علمي
ح�ضاري من ذوي
ٍّ
�إننا اليوم �أحوج ما نكون �إىل جت ُّم ٍع ٍّ
اخلربات االقت�صادية وامل�صرفية من �أهل الأمة ومن عباقرتها
وعلمائها وخربائها لن�ضع منهج ًا اقت�صادي ًا ونظريات بديلة تالءم
�أمتنا وقيمها وجذورها احل�ضارية ومراميها ومقا�صدها احلياتية
وال�شرعية.
اليوم نحن بحاجة لإعادة �إطالق حلول الإ�سالم ال�صاحلة لكل
مكان وزمان ..بحاجة لتفعيل الزكاة التي كرر ذكرها ربنا كثري ًا
يف كتابه املُنزَّل ..وبحاجة لإعادة حتريك م�سننات وحمركات
الوقف الإ�سالمي ب�آفاقه النه�ضوية الإ�سرتاتيجية ،ولع ّل ما قام
به حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�إطالقه م�ؤ�س�سة
إ�سالمي �شخ�صي يجب �أن ي�صبح
بوقف �
حممد بن را�شد للمعرفة ٍ
ٍّ
�أمنوذج ًا يحتذى لإعادة تكثيف وجتميع و ِّمل موارد املال يف قنواتها
النه�ضوية الفاعلة والتي تخدم عمران احلياة واملجتمع،وخري
الإن�سان يف دنياه و�آخرته.
فهل �سرنى قريب ًا حمركات نه�ضة الأمة وقد �شرعت يف الدوران..
و�أثمرت خري ًا مديد ًا لنا ولأجيالنا القادمة ..لن�شق �سبيلنا
الو�سطي بني الأمم� ،إذ قدرنا �أن نكون متبوعني ال تابعني� ..أحرار ًا
ال عبيد ًا ،ن�شارك يف البناء الإن�ساين بد ًال من �أن ننفذ خارطة
بنائهم هم وك�أننا عبيد �أهراماتهم وعينها الثالثة.
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هل تلحظ موازنة  2012تعديالت تزيل من ا َلعوائق ال ّرقابيّة
والتشريعية للصناعة املالية اإلسالمية يف لبنان؟
امل�صارف الإ�سالمية ت�سعى للإفادة من القرو�ض املدعومة وعدم تكليفها بال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة وعدم خ�ضوعها للر�سم املايل املقطوع على الت�سليفات امل�صرفية
معن الربازي
مراقب ومدقق �شرعي
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية AAOIFI

على الرغم من �أن ال�صناعة املالية الإ�سالمية حققت منوا كبريا
بعد الأزمة املالية العاملية وحازت على م�ساحة وا�سعة من اهتمام
امل�ؤ�س�سات املالية العاملية وعلى الرغم من �إن الأرقام ت�شري �إىل �أنه
مقارنة بامل�ؤ�س�سات املالية التقليدية العاملية التي تعود �إىل قرون خلت
و�أن تكون �أ�صولها قد و�صلت عامليا �إىل  1.6تريليون دوالر يف عام
 2012يف منو يزيد على  30يف املائة منذ عام � 2000إال �أن عوائق
ت�شريعية ورقابية كثرية تعيق عمل امل�صارف الإ�سالمية يف لبنان
لدرجة �أن ميزانيتها املجمعة مل تتعد ن�سبة الواحد يف املئة من اجمايل
امليزانية املجمعة للم�صارف يف لبنان.
مالحظات عامة
�إن عدم وجود �سوق مالية منظمة �أدى لغياب ال�سوق املالية الإ�سالمية
الكف�ؤة؛ حيث تعاين امل�صارف الإ�سالمية من عدم امتالكها �أدوات
مالية تتمتع مبا تتمتع به الأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية
من قدرة على حتويل ا�ستحقاقات موارد الأموال ق�صرية الأجل
�إىل ا�ستثمارات ومتويل �أطول �أج ًال ،مع االحتفاظ ب�إمكانية ت�سييل
هذه اال�ستثمارات وقت احلاجة ،مع حتقيق قدر معقول من الأرباح
وال�ضمان .كما �أن امل�صارف الإ�سالمية يف الوقت نف�سه ال متتلك
�أدوات متكنها من ا�ستقطاب موارد �أموال ذات �آجال طويلة ك�شهادات
الإيداع كي تتمكن من ا�ستثمارها يف ا�ستثمارات طويلة الأجل .كما �أن
ال�صيغ اال�ستثمارية التمويلية ـ ـ كامل�ضاربة ـ ـ ال ميكن ا�ستخدامها �إال
بن�سب �ضئيلة ويف جماالت حمدودة يف الوقت احلا�ضر نظر ًا الحتمال
التالعب من بع�ض امل�ضاربني.
ولقد متنى حاكم م�صرف لبنان على جمعية امل�صارف تكثيف
ات�صاالتها مع وزارة املالية مبوازاة �إعداد م�شروع موازنة  2012لإزالة
بع�ض العوائق التي حتد من عمل امل�صارف الإ�سالمية ،منها الإفادة
من القرو�ض املدعومة وعدم تكليفها بال�ضريبة على القيمة امل�ضافة
وعدم خ�ضوعها للر�سم املايل املقطوع على الت�سليفات امل�صرفية
والذي يطبق على عقود املرابحة.
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وثمة �إ�شكاليات �أخرى تتمثل يف ُبعد القوانني الو�ضعية وال�ضريبية
منها ب�صورة خا�صة عن الأحكام والقواعد ال�شرعية ،فهي م�ستقاة
من ت�شريعات ونظم بعيدة عن واقع املجتمع الإ�سالمي ،لذلك ف�إن
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تعمل يف جمال التمويل على
�أ�سا�س العقود واالتفاقات اخلا�صة دون �أن تكون لها يف الواقع م�ؤيدات
قانونية ،وقواعد مكملة ومزايا �ضريبة مماثلة للم�صارف التقليدية.
و�سنعر�ض بايجاز لأهم هذه العوائق.
�أو ًال :العوائق الت�شريع ّية
1 .1قانون ا َمل�صارف الإ�سالمية رقم ( ،)575يحتاج لل َعديد من
التعديالت ونذكر منها على �سبيل املِثال:
•�إزدواج ّية النظرة لل َم�صرف الإ�سالمي ،من جهة ُينظر
له ك�أحد بنوك الإ�ستثمار و ُيق ّيد بودائع ن�صف �سنو ّية
و�سنو ّية و ُيحرم من الودائع َ
ال�شهر ّية والف�صل ّية ،علم ًا
َ
ُ
عامل ك� ّأي بنك عادي و َيخ�ضع للإحتياطي
�أنه باملمار�سة ُي َ
الإلزامي.
•ت�صنيف البنك ك�أجنبي و�إ�شرتاط موافقة مجَ ل�س الوزراء
لل َعديد من �إ�ستثماراته بعد موافقة ا َملجل�س ا َملركزي
خا�صة جلهة متلك العقارات.
َمل�صرف لبنان ّ
•عدَ م متتعه بال�سر ّية ا َمل�صرف ّية جلهة الودائع كما
يحتج بها البنك التقليدي يف ُمقابلة جلنة ال ّرقابة على
ّ
ا َمل�صارف و�سواها.
2 .2القوانني ال�ضريب ّية ال تُراعي الطبيعة التجار ّية التي يت�صف بها
ا َمل�صرف الإ�سالمي فتُخ�ضعه لل َعديد من َ
ال�ضرائب والإزدواج
ّ
ال�ضريبي على م�ستوى:
ُ
•ر�سم الطابع على ال َعديد من امل�ستندات الداخل ّية
املُ�ساعدة على تنفيذ الع َمل من الناحية َ
مما
ال�شرع ّيةّ ،
يرفع الكلفة ع ّما هي عليه يف اجلانب التقليدي ف ُي�ؤ ّثر
على الع َمل والع َمالء ،وتتهم ا َمل�صارف وال�صناعة ب�أنها
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�أغلى من البنوك الأخرى املُتمتّعة بن�صو�ص �إعفاء من
َر�سم الطابع املايل.
• َ
ال�ضريبة على القيمة املُ�ضافة و ُر�سوم الت�سجيل على
ع َمل ّيات ال�شراء وال َبيع ،علم ًا �أنّ ا َمل�صرف َي�شرتيها
ب َهدف �إعادة َبيعها لل َعميل ،وهي �أي�ض ًا تُ�ض ِعف ُمناف�سة
ُرهق ع َمالئه.
البنك الإ�سالمي وت ِ
•توزيع ال َعوائد املُقابل لتوزيع الفوائد يف البنوك التقليد ّية،
ُيعترب يف البنوك الإ�سالم ّية توزيع �أرباح يخ�ضع َ
ل�ضريبة
تخ�ضع التوزيعات املُقابلة َ
 ،%10بينما َ
لل�ضريبة ا َملفرو�ضة
على الفوائد فقط.
•�إخ�ضاع الأموال املُج ّنبة للإنفاق يف وجوه ا َ
خلري بقرار
َ�شرعي نتيجة لعدَ م َ�شرع ّية َب ْع�ض املُعامالت �أي�ض ًا
َ
ل�ضريبة الـ .%10
3 .3لفظة الفوائد يف عا ّمة القوانني ا َمل�صرف ّية والتعاميم متنح
البنوك التقليد ّية ال َعديد من ا َملزايا من دَعم الفوائد والتخفي�ض
من الإحتياطي الإلزامي و�سواهما ،بينما تحُ َرم من هذه ا َملزايا
ا َمل�صارف الإ�سالم ّية لعدَ م ورود لفظة ال َعوائد قرين الفوائد يف
الن�صو�ص ،والإ�صرار على التف�سري َ
احلريف دون النظر للأثر
خا�صة جلهة دَعم ال َفوائد ا َملدينة على القرو�ض
الإقت�صادي ّ
املتو�سطة والطويلة الأجل للقطاعات الإنتاج ّية َ�سواء ا َملكفولة
ّ
َ
َ
من �شركة كفاالت (�ش.م.ل� ).أم ال ،والتي تخ�ضع لتخفي�ض
الإحتياطي الإلزامي.
ب�سندات اخلزينة َ
وغريها
4 .4تغيري الفوائد يف ال َعقد الواحد و َربطها َ
ا َملن�صو�ص َعليه يف ال َعديد من القوانني والتعاميم ،وعدَ م ُمراعاة
َمو�ضوع ثبات ال َعقد َ
أرباحه من اللحظة الأوىل.
ال�شرعي و� ِ
ال�صكوك الإ�سالم ّية فر�صة غري ُمتاحة للبنوك الإ�سالم ّية
ُ 5 .5
�إن على م�ستوى التمويل وتوظيف ال�سيولة� ،أو على م�ستوى
الإ�ستثمار ،وهي �صيغة مت ّيز الع َمل ا َمل�صريف الإ�سالمي ع ّما
وتو�سع قاعدة �أعماله ع ّما هو محَ �صور به الآن ،وجت َعل
�سواها ّ
منه َ�شريكا �أ�سا�سيا يف التنمية الإجتماع ّية والإقت�صاد ّية.
•ف َعلى م�ستوى التمويل وتوظيف ال�سيولة ،الآل ّية ب�سيطة
و ُمقرتحة �سابق ًا و ُمط ّبقة يف عمل ّيات توظيف الإحتياطي
الإلزامي
اخلا�ص با َمل�صارف الإ�سالم ّية.
ّ
• أ� ّما �إطالق �صكوك الإ�ستثمار املُختلفة ،فيلزمه بالإ�ضافة
ال�صناديق الإ�ستثمار ّية ال َعديد
�إىل تعميم تنظيم �إن�شاء َ
من الرتتيبات القانون ّية التي ت�س ّهل �إطالق ال�صكوك يف
جمال الإن�شاءات والبنية التحت ّية �أو �إ�ستغالل ا َملنافع �أو
�إقامة ا َمل�شاريع وا َمل�صانع وغريها.
•عدم وجود بدائل �إ�سالمية ل�سندات اخلزينة.

ثانياً :ال َعوائق ال ّرقاب ّية من مَ�صرف لبنان وجلنة ال ّرقابة على املَ�صارف:

�أَ -
ال�ضمانات:
ت�ص ّنف َ
�صح �إ�شرتاطها يف
ال�ضمانات َ�شرع ًا �أنها عقود تبع ّية ،و َي ّ
عقود املُعاو�ضات ،كال َبيع وا ُ
حلقوق ،وال َيخل هذا الإ�شرتاط بال َعقد
املُ�شرتطة فيه ،ويمُ كن َ
اجلمع َبني عقد َ
ال�ضمان وال َعقد ا َمل�ضمونَ .ك ْون
التوثيق ُمالئم لل ُعقود ا َمل�ضمونة.
قام َمقامها باملُ�ضارب
�إ ّال �أَ ّنه ال َيجوز �إ�شرتاطها يف عقود الأمانة وما َ
َيده َيد �أمانة ،كما �أنّ َ
ال�شركة �إجتماع يف ت�ص ّرف ،فك ّل َ�شريك وكيل
ولي�س َ�ضامن ًا َ
ت�صح يف عقود املُداينات ،كما �أنّ
وال�ضمانات ّ
عن �أخيه َ
َ�ضمان ال َعني امل� ّؤجرة على املالك ،وال َيجوز �إ�شرتاط الكفالة �أو ال ّرهن
ونحوهما على املُ�ست�أجر ما مل َيكن الإ�شرتاط ُمقت�صر ًا على حاالت
التعدّي �أو التق�صري �أو املُخالفة.
ال�صعب على التعاميم
هذا الإختالف يف طبيعة ال ُعقودَ ،يجعل من َ
موحد ،لناحية �إ�شرتاط َ
ال�ضمانات داخل ال َعقد،
الإبقاء على َمنهج ّ
املوحد يف التعاميم ،ب�إ�شرتاط
�إ ّال �أنه يمُ كن الإبقاء على َمنطق ا َملنهج ّ
َ
ال�ضمانات ب ُعقود ُمنف�صلة ،فتخدم ال َهدف العام ا َملرجو ،وحتقق
التمييز َبني ال ُعقود وفق طبي َعتها ،وتخ ّفف الوط�أة ُ
وال�شبهة عن
ا َمل�صارف الإ�سالم ّية من الظنّ ب�أنّ هذه ا َمل�صارف ال تُراعي َنهي
ال�صفقتني يف َ�صفقة� ،أَو ال َبيعتني
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ّلم عن َ
يف َبيعة.
ب -تداخل ال ُعقود �أو ال َعقد وال َوعد:
�إنّ ال َعقد َ
�صح �إ�شرتاطه َمع عقد �آخر
ال�شرعي ُم�ستق ّل بذاته وال َي ّ
وال�سالم الوارد �سابق ًا ،ويظهر
�أو �ضمنه ،ل َنهي النبي عليه َ
ال�صالة ّ
هذا التداخل جل ّي ًا يف تعميم الإجارة واملُ�شاركة ،وهما �أ�سا�س ّيان يف
ال�سابقة ن�ؤ ّكد
املُمار�سة ا َمل�صرفية الإ�سالم ّية ،وقيا�س ًا على التجارب ّ
ما ذهب �إليه �أمر ا َملجامع الفقه ّية و�أهل الفتوى من الت�أكيد على �إمتام
الأمر َ
ب�شكل ُمنف�صل.
و َملكانة لبنان ا َمل�صرف ّية ،و�إ�سرت�شاد ومحُ اكاة ا َمل�صارف ا َملركز ّية
الأخرى لكل ما َي�صدر من َم�صرف لبنان ،نحن مدعوون لنكون
ال�س ّباقني يف ت�أطري ا َملنهج القائم على الف�صل ،ف�ض ًال عن �أنه َيرفع
َ
احلرج عن املُمار�سة يف لبنان.
ج -الفرتة الزمن ّية للتخ ّل�ص من �أ�صول العمل ّيات التمويل ّية:
�إنّ مهلة ال�ستة �أ�شهر للتخ ّل�ص من �أ�صل � ّأي عمل ّية متويل ّية تراجع
ال َعميل عن �إمتامها كما يف املُرابحة على عقار َمث ًال� ،أَو ت�صفية ع َمل ّية
ُم�ضاربة �أو ُم�شاركة ،تعتبرَ فرتة ت�ص ّرف �ض ّيقة ت�ؤدّي يف الغالب
�إىل تك ّبد ا َمل�صرف خ�سائر ،لإ�ضطراره َبيعها خالل املُدّة القانونية
مما يح ّرم ا َمل�صرف من ا ُ
حل�صول على ال�سعر املُنا�سب يف الفرتة
ّ
الق�صرية.
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د -الإحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنب ّية
ّ
امل�صارف الإ�سالمية يف لبنان التي تعمل �ضمن �إطار ال�شريعة
ال
إ�سالمي ال ميكنها �شراء َ�سندات خزينة بالعملة اللبنان ّية �أ�سوة
ّ
با َمل�صارف التقليد ّية ،الأمر الذي �أ�ض َعف �إقبال املواطنني على
الإيداع بالعملة اللبنان ّية،
وملّا كان ا َمل�صرف يتق ّبل الودائع على َ�سبيل املُ�ضاربة ويجري توزيع
الأرباح بنا ًء على ال َعوائد املُ�ستوفاة من التوظيفات والتمويالت
مما ي�ضطر ا َمل�صرف �إىل دَفع َعوائد على
املُقدّمة بالدوالرّ ،
الودائع بالعملة اللبنان ّية �أق ّل من ا َمل�صارف التقليد ّية التي ت�ستطيع
توظيف ودائعها بالعملة اللبنان ّية ،ب�شراء َ�سندات خزينة ذات
الفوائد املُرتفعة ،وملّا كانت ال�سلطات النقد ّية قد �أ�صدَ َرت التعاميم
الو�سيطة رقم .199 ،198 ،197 :ف�إن امل�صارف الإ�سالمية يف
لبنان مل ت�ستطع الإ�ستفادة من هذه التعاميم َ
واحلوافز جلهة َمنافع
تخفي�ض الإحتياطي الإلزامي بالعملة اللبنان ّية وتقدمي خدَ مات
ُمناف�سة للزَ بائن �أ�سوة با َمل�صارف التقليد ّية.
وعليه تطالب امل�صارف الأ�سالمية �أن يعامل الإحتياطي الإلزامي
بالعملة الأجنبية يف امل�صارف الإ�سالمية كما يعامل الإحتياطي
الإلزامي اللبناين �إىل حني ت�أمني بديل ل�سندات اخلزينة.
هـ� -إعادة النظر يف البند �أو ًال من املادة الأوىل للقرار الو�سيط
رقم  9959تاريخ  2008/07/21فيما يتعلق بالقيام ب�أعمال �شراء
عقارات (مَبن ّية �أو غري مبن ّية) بهدف �إعادة بيعها بال�شروط
َ
وال�ضوابط التي ترونها مُنا�سبة.
ادخال ت�شريعات ت�سهل ا�صدار �صكوك التمويل الإ�سالمية
توفر �صكوك التمويل الإ�سالمية املزايا التالية:
�أوال :ابتكار �أدوات مالية وا�ستثمارية وتداولها بني البنوك ،وفى
�سوق الأوراق املالية من �ش�أنه �أن يكون له دور كبري يف خلق فر�ص
اال�ستثمار ،وتوجيه املدخرات �إىل قنوات اال�ستثمار املختلفة ،وهو
ما يع ّد �أمرا حيويا لدفع النمو االقت�صادي وتن�شيط االقت�صاد،
حيث تتعدد �أنواع و�آجال �صكوك التمويل فيمكن �إ�صدار �صكوك
على ح�سب القطاع الذي يوجد فيه امل�شروع حيث ميكن ا�ستخدامها
لتمويل امل�شاريع يف القطاعات الزراعية ،ال�صناعية ،العقارية،
وغريها ،كما ميكن ا�ستعمال �صكوك التمويل من قبل البنك
املركزي يف عمليات ال�سوق املفتوحة �ش�أنها يف ذلك �ش�أن �سندات
الدين.
ثانيا :تقدم الأدوات اال�ستثمارية املعتمدة على ال�صكوك والتي ميكن
تداولها فى �سوق الأوراق املالية بدي ًال قريب ًا للمعامالت امل�صرفية.
فعندما تتنوع الأدوات اال�ستثمارية يف �سوق الأوراق املالية وتنتظم
قواعد املعامالت به ،ت�صبح تلك الأدوات �أكرث �إغراء للمدخرين من
ودائع البنوك ،وت�صبح م�صدر ًا �أف�ضل لتمويل اال�ستثمار بالن�سبة
للم�ستثمرين.
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ثالثا� :إن تلك الأدوات ذات �أهمية خا�صة للبنوك الإ�سالمية لتحقيق
التوافق بني �آجال موارد البنوك الإ�سالمية مع هياكل �آجال توظيفات
�أموالها ،حيث �أن ق�صر �آجال موارد البنوك الإ�سالمية مع طول �آجال
توظيفاتها قد ي�ؤدي �إىل زيادة خماطر ال�سيولة وال�شك �أن زيادة
الأدوات املالية املعتمدة على �صكوك التمويل الإ�سالمية ت�ؤدي �إىل
حت�سني كفاءة وتو�سيع عمق الأ�سواق املالية.
رابعا :تع ّد �صكوك التمويل الإ�سالمية �إحدى الأدوات الواعدة والبديل
ال�شرعي لل�سندات والتي ميكن �أن ت�سهم يف تطوير عمل امل�صارف
الإ�سالمية وت�ساعد يف اندماجها فى النظام املايل العاملي من خالل
تداول الأوراق املالية الإ�سالمية فى الأ�سواق املحلية والدولية.
خام�سا :دول اخلليج م�ؤهلة �أكرث من غريها لتطوير وتبني �أدوات
و�صكوك �إ�سالمية يف ظل وجود عدد كاف من البائعني وامل�شرتين يف
ال�سوق ،وقدرة امل�ؤ�س�سات وال�شركات اال�ستثمارية للقيام بدور �صانع
ال�سوق.
�ساد�سا� :إن تبنى خطط التنمية االقت�صادية يتطلب �ضرورة العمل
على التو�سع يف ا�صدار ال�صكوك وخلق �سوق ثانوية للتداول مبا ي�سهم
يف تعظيم وتوطني املدخرات وتو�سيع دائرة اال�ستثمار.
وقد �شهدت ال�ساحة امل�صرفية الدولية والإقليمية توجه العديد من
البلدان ال�ستخدام �صكوك التمويل الإ�سالمية مثل ماليزيا وتركيا
والبحرين وقطر والأردن وبع�ض البلدان الأوربية مثل اململكة املتحدة
و�أملانيا وغريها يف �إطار البحث عن �أدوات ا�ستثمارية �إ�سالمية لتحل
حمل الأدوات التقليدية وتكون مبثابة و�سيلة حل�شد وتعبة املدخرات
ومتويل امل�شروعات ومتويل التنمية ب�شكل �أكرث كفاءة.
ويف هذا ال�صدد برزت عدة �أدوات �شرعية تنقل املوارد للدولة
وللم�ؤ�س�سات ،وميكن تق�سيمها �إىل خم�سة �أنواع رئي�سية.
•متويل ب�صيغة امل�ضاربة مل�شروع مولد للدخل تقوم به الدولة،
وليكن مث ًال طريق ًا عام ًا يتقا�ضى ر�سوم ًا من م�ستعمليه.
•متويل ب�صيغة الإجارة ،حيث ت�ستخدم الدولة لقاء �أجر حمدد
تدفعه� ،أ�صوال ثابتة ميلكها �آخرون ،وقد ت�شرتيها منهم يف
نهاية العقد.
•متويل املرابحة �أو بيع الأجل من خالل بيع الدولة �أ�صو ًال �أو �سلعاً
وت�سليمها فور ًا مع ت�أجيل حت�صيل الثمن �إىل �أجل �أو �آجال يتم
االتفاق عليها.
•تقدمي التمويل عن طريق دفع ثمن ال�سلعة حا ًال مع ا�ستالم هذه
ال�سلعة يف موعد الحق يتم االتفاق عليه وهذا ما ُيعرف ببيع
ال�سلم.
• متويل عملية �إن�شاء املباين والطرق واجل�سور من خالل االتفاق
مع املمول �أو من ميثله على بناء امل�شروع وت�سليمه للدولة عند
�إجنازه على �أن يتم تق�سيط الثمن خالل فرتة زمنية حمددة
وهذا ما يعرف ب�أ�سلوب اال�ست�صناع.
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بعض مالمح اإلعجاز القرآني االقتصادي
احللقة ()1
يف معاجلة األزمة املالية العاملية
�أ .د /كمال توفيق حطاب
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
جامعة املدينة العاملية

ملخ�ص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تو�ضيح وبيان �أهم ال�ضوابط القر�آنية
التي ت�ؤدي �إىل حتقيق اال�ستقرار والتوازن االقت�صادي وحتول
دون حدوث الأزمات وب�شكل خا�ص فيما يتعلق بالأزمة املالية
العاملية املعا�صرة.
وللو�صول �إىل هذا الهدف يبد�أ البحث بعر�ض ال�ضوابط القر�آنية
امل�ؤثرة يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي من خالل الت�أثري يف
العر�ض والطلب ،ثم يعر�ض للأ�سباب احلقيقة للأزمة العاملية
واحللول والعالجات القر�آنية لهذه الأزمة ،ولكافة الأزمات
االقت�صادية ب�شكل عام.
ويخل�ص البحث يف النهاية �إىل وجود �ضوابط قر�آنية ال بد من
العمل بها �إذا ما �أراد العامل اخلروج من الأزمة املالية العاملية
املعا�صرة ،وجتنب وقوع �أزمات مالية عاملية جديدة ،وهذه
ال�ضوابط متثل بع�ض مالمح الإعجاز القر�آين االقت�صادي.
مقدمة:
اتفقت كلمة العلماء على �أن الإعجاز يف القر�آن الكرمي ال
ينح�صر يف جانب واحد ،كما اتفقوا على �أن العقول مل ت�صل
حتى الآن �إىل �إدراك نواحي الإعجاز كلها وح�صرها يف وجوه
معدودات .و�أنه كلما ازداد التدبر يف �آيات القر�آن وك�شف البحث
العلمي عن �أ�سرار الكون و�سننه ،جتلت نواح من نواحي �إعجازه
وقام الربهان على �أنه من عند اهلل. 1

متثل �أهم م�ؤ�شر على وجود �إعجاز اقت�صادي قر�آين ،خا�صة
فيما يتعلق مبعاجلة الأزمات االقت�صادية ب�شكل عام ،والأزمة
املالية املعا�صرة ب�شكل خا�ص.
وتفرت�ض هذه الدرا�سة �أن ما تو�صل �إليه الب�شر يف جمال
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي  2هو ب�سيط جدا و�ضعيف جدا
مقارنة مبا هو موجود يف القر�آن ،حيث يوجد يف القر�آن من
الآيات والن�صو�ص ما يحقق كافة �أ�شكال اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي واالقت�صادي والنف�سي والروحي.
ولفح�ص هذه الفر�ضية فيما يتعلق باال�ستقرار االقت�صادي
�سوف يتم الرتكيز على الآيات القر�آنية وما ت�سعى لتحقيقه من
ا�ستقرار اقت�صادي بعيدا عن الأزمات والتقلبات ،ومن ثم ننظر
فيما تو�صل �إليه االقت�صاديون يف هذا املجال ،و�سوف يت�ضح
جليا �أن ما تو�صل �إليه الب�شر ال زال �ضعيفا وحمدودا وناق�صا.
وي�أتي هذا املو�ضوع يف الوقت احلا�ضر �ضمن تطورات اقت�صادية
عاملية واعرتافات من قبل عدد كبري من املفكرين الغربيني ،ب�أن
العامل لو �أخذ بتعاليم القر�آن االقت�صادية ملا وقع يف الأزمة
املالية العاملية  ،3فما هي هذه التعاليم القر�آنية التي حتول دون
وقوع الأزمات ؟ وقبل ذلك ما هي ال�ضوابط القر�آنية التي ت�ضمن
ا�ستمرارية حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي ؟ وما هي الأ�سباب
التي �أدت �إىل انحراف الب�شرية عن هذه ال�ضوابط والوقوع يف
الأزمة املالية العاملية وما جنم عنها من ك�ساد عاملي ؟ ثم ما هي
احللول القر�آنية لهذه الأزمة ؟ وما هي مالمح الإعجاز القر�آين
االقت�صادي التي ميكن ا�ستنباطها يف �ضوء احللول والعالجات
القر�آنية للأزمة املالية العاملية ؟

ولئن كان البحث يف جوانب الإعجاز يف القر�آن الكرمي يف العلوم
البحتة التطبيقية قد ات�ضحت معامله وظهرت �آثاره ،ف�إن جوانب
الإعجاز يف القر�آن يف مو�ضوعات العلوم االجتماعية والإن�سانية
ومنها العلوم االقت�صادية ال زالت بكرا.
ونظرا لهذا التعدد الالنهائي يف جوانب الإعجاز يف القر�آن
الكرمي ،ونظرا ال�ستحالة ح�صر هذه اجلوانب جميعا ،ف�سوف
تركز هذه الدرا�سة على ال�ضوابط القر�آنية االقت�صادية والتي
www.giem.info
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هذه هي �أبرز الأ�سئلة التي يدور حولها هذا البحث ،وللإجابة
عليها �سوف ي�شتمل البحث على ثالثة مباحث هي:

بني املرتفني واملحرومني يف املجتمع� ،إ�ضافة �إىل االختالالت يف
البيئة وا�ستخدام املوارد.

4

املبحث الأول :اال�ستقرار االقت�صادي يف �ضوء القر�آن الكرمي
�إن ت�أمل الآيات ذات املو�ضوعات االقت�صادية يف القر�آن الكرمي،
يو�ضح بجالء مدى اال�ستقرار والتوازن االقت�صادي  5الذي �سوف
يتحقق يف املجتمع فيما لو مت العمل مب�ضمون هذه الآيات ،بل �إنه
ميكن القول �أنه من املمكن ا�ستنباط �سيا�سات حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي من �آيات القر�آن الكرمي.

ومن جهة �أخرى فقد �أ�شار النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
قانون العر�ض والطلب – ولو ب�شكل غري مبا�شر  -يف حديث
�أن�س الذي يقول فيه " :غال ال�سعر على عهد ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم – فقالوا يا ر�سول اهلل لو �سعرت .فقال� :إن اهلل
هو القاب�ض البا�سط الرازق امل�سعر ،و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل وال
يطلبني �أحد مبظلمة ظلمتها �إياه يف دم وال مال" 10

و�سوف جند يف القر�آن الكرمي �آيات عديدة ميكن ت�صنيف
م�ضمونها حتت جانب تنظيم الطلب و�آيات �أخرى ميكن
ت�صنيف م�ضمونها حتت جانب تنظيم العر�ض وكذلك طائفة
�أخرى من الآيات ميكن ت�صنيف م�ضمونها �ضمن �سيا�سات
6حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي

فقوله �صلى اهلل عليه و�سلم " �إن اهلل هو القاب�ض " مبعنى
املم�سك �أو املانع " البا�سط " مبعنى املعطي والواهب ،فالقب�ض
ي�ؤدي �إىل انكما�ش وك�ساد والب�سط ي�ؤدي �إىل تو�سع ومن ثم
غالء وت�ضخم ،ونتيجة للقب�ض والب�سط تلتقي رغبات البائعني
وامل�شرتين فيح�صل الرزق ،فاهلل هو الرازق ،يرزق النا�س
بع�ضهم من بع�ض كما �أنه بالتقاء القب�ض والب�سط يتكون �سعر
التوازن ،فاهلل هو امل�سعر.

ومن جهة �أخرى ميكن ت�صنيف الآيات الآمرة بفعل �أو الناهية
عن �سلوك معني �ضمن �سيا�سات حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي
�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وللتمثيل على هذه احلقائق ال�سابقة من خالل الآيات القر�آنية،
ميكن تنظيم جانب الطلب االقت�صادي من خالل االلتزام
بالعمل مب�ضمون �آيات الإنفاق املبثوثة يف القر�آن الكرمي يف �سور
عديدة ،كما ميكن اعتبار �آيات حترمي الربا من �أبرز ال�ضوابط
املنظمة جلانب العر�ض االقت�صادي.
كذلك ميكن النظر �إىل �آية املداينة يف �سورة البقرة ،وهي �أطول
�آية يف القر�آن الكرمي على �أنها من �أبرز الآيات التي ي�ؤدي العمل
مب�ضمونها �إىل ا�ستقرار املعامالت واملداينات واملدفوعات
الآجلة وما يرتتب على ذلك من انتظام �سري العجلة االقت�صادية
يف املجتمع.
وبناء على ما تقدم �سوف يتم عر�ض الآيات ذات امل�ضمون
االقت�صادي املنظمة للطلب والعر�ض واملحققة لال�ستقرار
االقت�صادي من خالل �آيات �سورة البقرة ،وذلك كما يلي:
الآيات املنظمة للطلب االقت�صادي :7
ميثل الطلب الكلي � 8أو الإنفاق الكلي �أهم �أ�س�س النظرية
االقت�صادية احلديثة ،فمن خالله تتحدد كافة العوامل
واملتغريات امل�ؤثرة يف االقت�صاد الكلي ،فالتقلبات غري املن�ضبطة
يف الإنفاق الكلي ت�ؤدي �إىل تقلبات عنيفة يف االقت�صاد الكلي ،كما
�أن توجيه الإنفاق الكلي باجتاه قطاعات حمددة دون قطاعات
�أخرى ي�ؤدي �إىل ت�شوهات واختالالت اقت�صادية ،وكذلك توجيه
الإنفاق الكلي جتاه الكماليات �أو جتاه الن�شاطات العقيمة غري
املنتجة  9ي�ؤدي �إىل حرمان املجتمع من ثمرات هذا الإنفاق
مما يزيد من حدة التفاوت يف توزيع الدخل وات�ساع الفجوة
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وهكذا ف�إننا جند �أن احلديث ي�شري  -ولو بطريق غري مبا�شر
�إىل كيفية تكون ال�سعر �أو حتديد القيمة ،ومن املعروف �أنحتديد ال�سعر وفقا لقانون العر�ض والطلب مل يتبلور ب�شكل
نهائي �إال من خالل كتابات مار�شال يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر.
وبالرجوع �إىل القر�آن الكرمي ف�إننا �سوف جند �ضوابط قر�آنية
جلانبي الطلب والعر�ض مبا ي�ؤدي يف النهاية �إىل حتقيق
اال�ستقرار والتوازن ويحول دون وقوع الأزمات.
ففي جانب الطلب جند يف �سورة البقرة – على �سبيل املثال
 نظرية متكاملة للإنفاق حتتوي على �ضوابط قر�آنية كفيلةبتحقيق اال�ستقرار والتوازن يف املجتمع ،مبا ي�ؤدي �إىل عدالة
توزيع الدخل وتخفيف حدة التفاوت يف املجتمع ،والو�صول �إىل
اال�ستخدام الأمثل للموارد االقت�صادية.

مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

وميكن تو�ضيح هذه ال�ضوابط املبثوثة يف بع�ض الآيات القر�آنية
يف �سورة البقرة ،وذلك يف النقاط التالية:
�أوال :م�ضاعفة ثواب الإنفاق يف �سبيل اهلل:
للهَّ
قال تعاىل " َّم َث ُل ا َّل ِذينَ ُين ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل ا ِ َك َم َث ِل
َح َّب ٍة �أَن َبت َْت َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�سن ُب َل ٍة ِّما َئ ُة َح َّب ٍة َواللهَّ ُ ُي َ�ض ِاع ُف لمِ َن
َي َ�شا ُء َواللهَّ ُ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم ٢٦١
جاء يف كتاب يف ظالل القر�آن " �إن الد�ستور ال يبد أ� بالفر�ض
والتكليف �إمنا يبد أ� باحل�ض والت�أليف� .إنه ي�ستجي�ش امل�شاعر
واالنفعاالت احلية يف الكيان الإن�ساين كله� .إنه يعر�ض �صورة
من �صور احلياة الناب�ضة النامية املعطية الواهبة� :صورة الزرع.
هبة الأر�ض �أو هبة اللهّ  .الزرع الذي يعطي �أ�ضعاف ما ي�أخذه،
ويهب غالته م�ضاعفة بالقيا�س �إىل بذوره .يعر�ض هذه ال�صورة
املوحية مثال للذين ينفقون �أموالهم يف �سبيل الل: "11
فهو ا�ستثمار يت�ضاعف �إىل �سبعمئة �ضعف واهلل ي�ضاعف ملن
ي�شاء ،وهو ا�ستثمار �أخروي ودنيوي ،تبدو ثمراته امل�ضاعفة يف
حياة الفرد قبل موته ،من خالل تطهري ماله وجتديد البواعث
النف�سية الإيجابية لدى املنفق ،مما �سي�ؤدي �إىل م�ضاعفة جهوده
وعطائه ،وبالتايل زيادة دخله و�أرباحه.
جاء يف تف�سري ابن كثري " هذا مثل �ضربه اهلل تعاىل لت�ضعيف
الثواب ملن �أنفق يف �سبيله وابتغاء مر�ضاته و�أن احل�سنة ت�ضاعف
بع�شر �أمثالها �إىل �سبع مئة �ضعف .ف�إن هذا فيه �إ�شارة �إىل �أن
الأعمال ال�صاحلة ينميها اهلل عز وجل لأ�صحابها كما ينمي
الزرع ملن بذره يف الأر�ض الطيبة وقد وردت ال�سنة بت�ضعيف
احل�سنة �إىل �سبع مئة �ضعف "12

ما َك َ�س ُبوا َواللهَّ ُ اَل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكا ِف ِرينَ
اَّل َيق ِْد ُرونَ على َ�ش ْيءٍ ِمّ َّ
يجب �أن يكون الإنفاق بال من وال �أذى حتى ي�ؤتي �أكله ويحدث
�آثاره الطيبة يف املجتمع� ،أما املن والأذى فهو ميحق الإنفاق
و�آثاره ،ويحيله هباء منثورا.
نهى عن �إبطال ال�صدقة باملن والأذى .وهو �سلوك كان منت�شرا
يف اجلاهلية .وكان الكرم اجلاهلي بق�صد الرياء وال�سمعة
غالبا .ف�أراد اهلل عز وجل �أن يهذب تلك النفو�س ويقومها،
وي�ست�أ�صل منها الرياء والعجب واملن والأذى ،فنهاهم عن �إتباع
ال�صدقة باملن والأذى ،و�شبه قلب املنافق املرائي ب�صفوان عليه
تراب ف�أ�صابه وابل فرتكه �صلدا .فعندما يهطل املطر الغزيز
على احلجر ال�صلب ،تنك�شف ق�ساوته ،وينك�شف �أمره وا�ستحالة
�أن ينبت كلأ �أو يخرج زرعا �أو ثمرا ،وذلك مثل القلب القا�سي
املغلف بالرياء وال�سمعة واملن والأذى،مهما �أنفق �صاحبه فلن
يجد لإنفاقه ثمرة �أو نفعا .ال يقدرون على �شيء مما ك�سبوا.
�أما امل�ؤمن الذي ينفق النفقة يف �سبيل اهلل فال تعلم �شماله ما
�أنفقت ميينه ،فمثله كمثل جنة بربوة �أ�صابها وابل ف�آتت �أكلها
�ضعفني ف�إن مل ي�صبها وابل فطل .فمثله كمثل الأر�ض اخل�صبة
املرتفعة ي�صيبها املطر الغزيز فت�ؤتي �أكلها �ضعفني ،وحتى لو
مل ي�صبها مطر غزيز و�أ�صابها رذاذ املطر ف�إن هذا يكفي لأن
تنبت وتزهر .لأن قلب امل�ؤمن مليء باخلري والعطاء والت�ضحية
والإيثار.

وقد جاءت �آيات الإنفاق يف �سورة البقرة لكي تر�سخ يف النفو�س
حب الإنفاق ،ولكي تك�سب اجلوارح عادة الإنفاق ،بحيث ي�صبح
الإنفاق جزءا من حياة امل�ؤمنني جميعا.
فالآيات تدفع امل�ؤمنني �إىل ممار�سة هذا ال�سلوك االقت�صادي
الذي يزيد يف الطلب فيزيد يف الدخل فالإنتاج فالت�شغيل وهكذا
تزداد عجلة الن�شاط االقت�صادي ويزداد املجتمع تقدما.
ونظرا لأن امل�ضاعف يف االقت�صاد الإ�سالمي �أكرب منه يف
االقت�صاد الو�ضعي كما �أثبت ذلك عدد من الباحثني  ،13وبالتايل
ف�إن الدخل الذي يتولد عن تيار الإنفاق يكون �أكرب ،وبالتايل
يزداد الت�شغيل والإنتاج ب�شكل �أكرب.
ثانيا� :ضبط الإنفاق بعدم الرياء �أو املن والأذى:
ُ
قوله تعاىل " َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا اَل ُت ْب ِط ُلوا َ�صدَ َقا ِتكم ِبالمْ َ ِّن
ا�س َو اَل ُي ؤ� ِْمنُ ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم
والأذى َكا َّل ِذي ُين ِفقُ َما َل ُه ِر َئا َء ال َّن ِ
َ
اب َف�أ َ�صا َب ُه َوا ِب ٌل َفترَ َ َك ُه َ�ص ْلدً ا
ْال ِآخ ِر َف َم َث ُل ُه َك َم َث ِل َ�ص ْفوَانٍ َع َل ْي ِه ُت َر ٌ

ثالثا :تقييد الإنفاق بالطيبات:
ات َما َك َ�س ْبت ُْم َوممِ َّ ا
" َيا أَ� ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا أَ�ن ِف ُقوا ِمن َط ِّي َب ِ
�أَخْ َر ْج َنا َل ُكم ِّمنَ َْ أ
ال ْر ِ�ض َو اَل َت َي َّم ُموا الخْ َ ِبيثَ ِم ْن ُه تُن ِف ُقونَ
َو َل ْ�ستُم ِب� ِآخ ِذي ِه ِ�إ اَّل �أَن ُت ْغمِ ُ�ضوا ِفي ِه َو ْاع َل ُموا أَ�نَّ اللهَّ َ َغ ِن ٌّي َحمِ ي ٌد
"كما �أن الإنفاق ال بد له من �ضوابط فهو �إنفاق من الطيبات
ال من اخلبائث ،ومعلوم ما للطيبات من �آثار عظيمة يف زيادة
الإعمار والإ�صالح ،وبالتايل زيادة التقدم� .أما اخلبائث فهي
تزيد من الف�ساد واخلراب والفو�ضى وبالتايل تزيد من التخلف.
وهذا يعني �أن كافة �أ�شكال اخلبائث �أو الأن�شطة اخلبيثة املحرمة
غري معتربة يف الإنفاق ،وذلك ملا يرتتب عليها من �ضرر وفو�ضى
و�أزمات تزيد يف التقلبات وامل�شكالت االقت�صادية.
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رابعا :ا�ستئ�صال العادات اخلبيثة يف الإنفاق:
وزيادة يف الت�أكيد واحلر�ص على ا�ستئ�صال العادات اخلبيثة املرافقة
للإنفاق يعر�ض القر�آن الكرمي م�شهدا ت�صويريا �آخر يف قوله تعاىل
اب تجَ ْ ِري ِمن تحَ ْ ِت َها
"�أَ َي َو ُّد �أَ َح ُد ُك ْم �أَن َت ُكونَ َل ُه َج َّن ٌة ِّمن َّن ِخ ٍيل َو�أَ ْع َن ٍ
الَ ْن َها ُر َل ُه ِفي َها ِمن ُك ِّل ال َّث َم َر ِات َو�أَ َ�صا َب ُه ا ْل ِكبرَ ُ َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة ُ�ض َع َفا ُء
ْأ
َف�أَ َ�صا َب َها �إِ ْع َ�صا ٌر ِفي ِه َنا ٌر َف ْاحترَ َ َق ْت َك َ
ات َل َع َّل ُك ْم
ي اللهَّ ُ َل ُك ُم ْ آ
ذلك ُي َب ِنّ ُ
ال َي ِ
َت َت َف َّك ُرونَ "٢٦٦وهي �صورة حية م�ؤثرة تهز القلوب ،فبعد �أن �أم�سى
الرجل يف �أرذل العمر وهو يف �أ�شد احلاجة �إىل ب�ستانه وثماره ،خا�صة
و�أن لديه ذرية �ضعفاء،عندئذ ي�صيبها الإع�صار فتحرتق .وذلك
مثل من يتبع �إنفاقه باملن والأذى ف�إنه يحرق ال�صدقة ويحرق ثمرة
الإنفاق ،وهو يف حاجة ما�سة �إىل ثمرة الإنفاق.
وزيادة يف تر�سيخ �آداب الإنفاق وتربية املنفق حتى ي�ؤتي الإنفاق �أكله
يف املجتمع يتكرر الت�أكيد على �أن يكون الإنفاق من الطيبات " َيا �أَ ُّي َها
ات َما َك َ�س ْبت ُْم َوممِ َّ ا �أَخْ َر ْج َنا َل ُكم ِّمنَ
ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا �أَن ِف ُقوا ِمن َط ِّي َب ِ
الَ ْر ِ�ض َو اَل َت َي َّم ُموا الخْ َ ِبيثَ ِم ْن ُه تُن ِف ُقونَ َو َل ْ�ستُم ِب� ِآخ ِذي ِه ِ�إ اَّل �أَن ُت ْغمِ ُ�ضوا
ْأ
َ
للهَّ
َ
ِفي ِه َو ْاع َل ُموا �أنَّ ا َغ ِن ٌّي َحمِ ي ٌد ٢٦٧
ثم تو�ضح الآية التالية �أن �سلوك ال�شح والتقتري وتقدمي الإنفاق
اخلبيث هو �شكل من �أ�شكال الفح�شاء التي ي�أمر بها ال�شيطان "
َّ
ال�ش ْي َطانُ َي ِع ُد ُك ُم ا ْل َف ْق َر َو َي�أْ ُم ُر ُكم ِبا ْل َف ْح َ�شا ِء َواللهَّ ُ َي ِع ُد ُكم َّم ْغ ِف َر ًة ِّم ْن ُه
ُ
للهَّ
َو َف ْ�ضلاً َوا َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم " ٢٦٨
فال�شيطان هو الذي يعد بالفقر وهو الذي ي�أمر بالفح�شاء .وهذا
الإنفاق اخلبيث �شكل من �أ�شكال الفح�شاء ملا يرتتب عليه من �آثار
خبيثة يف النفو�س ،فهو يوغر ال�صدور ويولد البغ�ضاء بدال من الرحمة
والت�سامح والإخاء.
فال�شيطان هو الذي يعد بالفقر وهو الذي ي�أمر بالفح�شاء .وهذا
الإنفاق اخلبيث �شكل من �أ�شكال الفح�شاء ملا يرتتب عليه من �آثار
خبيثة يف النفو�س ،فهو يوغر ال�صدور ويولد البغ�ضاء بدال من الرحمة
والت�سامح والإخاء.
خام�سا� :ضبط الإنفاق باجلهات الأكرث فقرا:
للهَّ
اَ
قوله تعاىل ِل ْل ُف َق َرا ِء ا َّل ِذينَ �أُ ْح ِ�ص ُروا فيِ َ�س ِب ِيل ا ِ ل َي ْ�ست َِطي ُعونَ َ�ض ْر ًبا
الَ ْر ِ�ض َي ْح َ�س ُب ُه ُم الجْ َ ِاه ُل أَ� ْغ ِن َيا َء ِمنَ ال َّت َع ُّف ِف َت ْع ِر ُف ُهم ِب ِ�سي َماهُ ْم اَل
فيِ ْ أ
َ
للهَّ
ا�س ِ إ�لحْ َ ا ًفا َو َما تُن ِف ُقوا ِمنْ َخيرْ ٍ َف ِ إ�نَّ ا ِب ِه َع ِلي ٌم .٢٧٣
َي ْ�س َ�أ ُلونَ ال َّن َ
ال بد �أن يكون الإنفاق يف موا�ضعه ال�صحيحة ،فهذه الفئة وهي يف
الآية فئة املهاجرين الذين تركوا ديارهم و�أموالهم وهاجروا �إىل
املدينة ال ميلكون �شيئا.
جاء يف �أحكام القر�آن "املراد فقراء املهاجرين وقوله تعاىل �أح�صروا
يف �سبيل اهلل قيل �إنهم منعوا �أنف�سهم الت�صرف يف التجارة خوف
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العدو من الكفار روي ذلك عن قتادة لأن الإح�صار منع النف�س عن
الت�صرف ملر�ض �أو حاجة �أو خمافة ف�إذا منعه العدو قيل �أح�صره" 14
فهي من �أكرث الفئات ا�ستحقاقا للإنفاق وبالتايل ف�إن الإنفاق املوجه
�إليها �سوف يتحول �إىل طلب فوري ،مما يزيد من الدخل والإنتاج
والت�شغيل يف املجتمع .15
�ساد�سا :دميومة وا�ستمرارية الإنفاق:
قوله تعاىل " ا َّل ِذينَ ُين ِف ُقونَ �أَ ْم َوا َل ُهم ِبال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر ِ�س ًّرا َو َعلاَ ِن َي ًة َف َل ُه ْم
أَ� ْج ُرهُ ْم ِعندَ َر ِّبهِ ْم َو اَل َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو اَل هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ "٢٧٤
وهكذا كان احلث على الإنفاق ليال نهارا �سرا وعالنية ،فك�أن تيار
الإنفاق ال ينبغي �أن يتوقف حلظة واحدة ،لأن هذا التوقف �سوف يوقف
عجلة االقت�صاد ،وكلما ازدادت فرتة التوقف ،ف�إن ك�سادا وتعطال
�سوف يحدث ،وهكذا
وعندما نعود �إىل الفكر االقت�صادي والنظرية االقت�صادية جند �أن
معظم املفكرين املعا�صرين ركزوا على �أهمية الإنفاق ،وقد برز كينز
يف القرن الع�شرين من خالل دعوته �إىل اعتبار الإنفاق هو الأ�سا�س
يف حل امل�شكالت وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي ،بعد �أن كان الفكر
االقت�صادي الكال�سيكي يركز على العر�ض ،واعترب االقت�صاديون
�أفكار كينز ثورة �أو انقالبا يف الفكر االقت�صادي ،وال يزال الفكر
الكينزي واملدر�سة الكينزية تدر�س يف خمتلف كليات االقت�صاد يف
العامل باعتبارها من �أف�ضل ما �أبدعه العقل الب�شري.
وقد ترجمت كليات االقت�صاد يف اجلامعات العربية والإ�سالمية الفكر
الكينزي ،وال زالت تدر�سه لطالبها.
غري �أن الفكر الكينزي مل يفرق بني الإنفاق الطيب �أو اخلبيث ومل
يتحدث عن �أخالقيات الإنفاق و�آدابه.
و�إذا عدنا �إىل ما بد�أنا به ف�إننا جند �أن القر�آن الكرمي قد حتدث
عن الإنفاق من الطيبات والإنفاق الدائم القليل والكثري ،وحتدث عن
مواطن الإنفاق ،ونظم الأولويات فيه ،بحيث تبقى املبادئ القر�آنية يف
الإنفاق خالدة ،قبل كينز وبعد كينز وغريه من االقت�صاديني.

مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

�سابعا :الإنفاق الإلزامي ( فري�ضة الزكاة ):
ورد الأمر ب�إخراج الزكاة يف �آيات عديدة من �سورة البقرة ،ولو
اقت�صر الأمر على �إخراج الزكاة دون �سواها من �أدوات الإنفاق
الأخرى ،لكان كفيال وحده ب�ضبط عمليات الطلب بحيث تكون �آثارها
زيادة يف اال�ستقرار االقت�صادي ،فالزكاة تعمل على نقل النقود ذات
املنفعة احلدية املنخف�ضة �إىل الفقراء فت�صبح ذات طاقة عالية
ومنفعة حدية مرتفعة.
كما تعمل على حتفيز الطلب من خالل انتقال الأموال من �أ�شخا�ص
ذوي ميول ا�ستهالكية حدية منخف�ضة �إىل الفقراء �أ�صحاب امليول
احلدية اال�ستهالكية املرتفعة والتي تعمل على زيادة الطلب وبالتايل
زيادة الت�شغيل واالنتاج والدخل.
وحول م�س�ألة ا�ستمرارية ودميومة الإنفاق ،ف�إن �إنفاق الزكاة ي�شكل
تيارا متدفقا ب�شكل دائم يف كل حلظة على مدار ال�سنة ،نظرا
الختالف حوالن احلول من �شخ�ص �إىل �آخر .ففي كل حلظة يحول
احلول على �أموال جمموعة من امل�سلمني فيخرجوا الزكاة .وهكذا
ت�شكل الزكاة م�صدرا دائما للإنفاق على اجلهات الثمانية التي متثل
م�صارف الزكاة املحددة يف القر�آن الكرمي.كما �أن الزكاة تعمل على
�إعادة توزيع الدخل من خالل عملية ت�صحيحية تتمثل يف نقل الأموال
الفائ�ضة لدى الأغنياء والتي كانت �ستوجه لأغرا�ض كمالية غالبا �إىل
الفقراء وامل�ساكني وبقية الأ�صناف الثمانية والتي �سوف تقوم بتوجيه
هذه الأموال لأغرا�ض �أ�سا�سية كفائية غالبا.

.7

7انظر :عفر ،محمد عبد المنعم :االقتصاد اإلسالمي ( الكلي ) دار البيان ،جدة.1985 ،

.8

8تعبر سياسات االستقرار االقتصادي عن اإلجراءات الحكومية في المجال االقتصادي،
وتتمثل في السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التشغيل واألجور والسياسة
الزراعية والتجارية والصناعية وكافة السياسات االقتصادية تهدف في النهاية إلى
تحقيق االستقرار االقتصادي .ومن المالحظ وجود تضارب وتخبط في هذه السياسات
في معظم دول العالم مما يزيد من التقلبات واألزمات االقتصادية المتتالية.

.9

 9تركز هذه الدراسة على عرض أمثلة لالستقرار االقتصادي من خالل بعض آيات
سورة البقرة ،وال يعني ذلك أن هذه اآليات فقط هي التي تتناول جانب االستقرار
االقتصادي.

 1010يعرف الطلب بالمعنى االقتصادي بأنه الكمية من السلعة أو الخدمة التي يمكن شراؤها
عند سعر معين في فترة معينة ،ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون مدعوما بقوة شرائية،
وعندما يكون الطلب على مستوى المجتمع يعبر عنه بالطلب الكلي ،أو اإلنفاق الكلي،
وهو الطلب الفعال وفقا لكينز والذي يتحدد عنده حجم الدخل وحجم العمالة عند مستوى
التوازن .انظر :عمر ،حسين :موسوعة المصطلحات االقتصادية ،دار الشروق ،جدة،
 ،1979ط ،3ص .163-162
1111يالحظ في الوقت الحاضر أن اإلنفاق على مستوى العالم موجه في معظمه ألنشطة
عقيمة مثل المضاربات في األسواق المالية والمقامرات والمراهنات وبيوع الوهم
كالخيارات والمستقبليات والعقود اآلجلة والمؤشرات .الخ.
 1212أحمد ،اإلمام أحمد بن حنبل :مسند أحمد ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط ،1978 ،2
.65-64/15األلباني ،ابن ماجه :صحيح ابن ماجه ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط،1
.14/2 ،1986
1313قطب ،سيد :في ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاهرة306/1 ،
 1414ابن كثير ،اسماعيل بن عمر الدمشقي :تفسير ابن كثير ،دار الفكر ،بيروت،1401 ،
317/1
 1515قحف ،منذر :اقتصاديات الزكاة ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية.،
 1616الجصاص ،أبو بكر أحمد بن علي :أحكام القرآن ،دار إحياء التراث ،بيروت1405 ،
هـ 180/2
 1717تتجه النظريات الحديثة في التنمية إلى أن اإلنفاق يجب أن يوجه إلى أكثر فئات
المجتمع فقرا ،بحيث يتم توفير الحدود االستهالكية الدنيا للجميع ،انظر :محبوب الحق:
ستار الفقر ،ترجمة أحمد فؤاد ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1977 ،ص
156-155

المراجع والمصادر:
.1

 1خالف ،عبد الوهاب :علم أصول الفقه ،مكتبة الدعوة ،شباب األزهر ،عن الطبعة
الثامنة لدار القلم ،ص .26

.2

2يتحقق االستقرار االقتصادي في الفكر االقتصادي الحديث من خالل المحافظة
على نسب ثابتة من التضخم أو االنكماش أو البطالة أو عجز الموازنة وغيرها من
المؤشرات التي أصبحت متالزمة مع االقتصادات المعاصرة ،فعدم وجود تقلبات في
هذه المؤشرات يعتبر دليال على وجود استقرار اقتصادي.

.3

 3في لقاء معه بجريدة الشرق األوسط بتاريخ  /6يناير 2009 /صرح الخبير األمريكي
روبرت مايكل ،بأن األزمة العالمية لم تكن لتحدث لو كان العالم يتبع التمويل اإلسالمي
بدال من الرأسمالي وذلك ألن القيود الواردة في القرآن الكريم ـ إذا ما تم تطبيقها بدقة
ـ كانت ستمنع حدوث تجاوزات الرافعة المالية والمقامرة على المشتقات التي أدت
إلى االنهيار الحالي.

.4

 4وكذلك دعا بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة «تشالينجز» األوروبية ،في افتتاحية
له بعنوان (البابا أو القرآن) إلى الرجوع إلى القرآن للتخلص من آثار األزمة المالية
العالمية .انظر إسالم أون الين 2008/10/3

.5

 5ألغراض بحثية ونظرا لصعوبة اإلحاطة بكافة سور القرآن الكريم في هذه الدراسة
المختصرة ،فسوف يتم البحث في موضوع االستقرار االقتصادي من خالل آيات
سورة البقرة فقط.

.6

 6يتحقق التوازن االقتصادي العام في النظرية الكينزية من خالل تساوي الطلب الكلي
مع العرض الكلي ،وبالتحديد فإنه ال بد من تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي
في جميع األسواق وفي نفس الوقت ،مع الوصول إلى العمالة الكاملة في سوق العمل.
وال شك أن هذه حالة افتراضية مثالية ال يمكن الوصول إليها ،وبالتالي تعمل جميع
الحكومات على الوصول إلى درجة مقبولة من االستقرار االقتصادي بحيث تختفي
األزمات االقتصادية أو تقل حدتها إلى أدنى درجة ممكنة.
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الفضالة يف وسائل استغالل واستثمار املنتجات الفكرية
بني املوروث الديين والتطبيق االقتصادي املعاصر
احللقة ()1

ح�سام علي عبد اهلل
ماج�ستري يف الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله

درا�سة فقهية اقت�صادية لنازلة م�ستجدة ،ي�ستلهم الباحث فيها �إرث
الفقهاء القدامى وموروثهم الديني وي�ستنري بجهود و�إبداعات الفقهاء
املعا�صرين ،ويت�صور فيها �أبعاد و�إ�سقاطات التطبيقات االقت�صادية
التي اقت�ضتها احلداثة واملدنية و�ضروراتها
متهيد:
ال�شك �أن امل�صنفات العلمية والأدبية هي ثما ٌر يانعة تتدىل من �أفنان
دوحة الفكر الإن�ساين ،ولي�س هذا وح�سب بل هي مهبط لأ�سرار
امل�ؤلفني وامل�صنفني ومر�آة ل�شخ�صياتهمتتالقىوتتالقح فيهاالأفكار،
وبني �سطورها تن�ضوي �أفانني الإبداع واالبتكار.
وملا كانت تلك امل�صنفات نتاج َجهدٍ ومكابدة ذهنية وعقلية وم�صابرة
ج�سدية ونف�سية ،كان ا�ستغالل تلك امل�صنفات املُبتكرة دون �إذن
�أ�صحابها ،وا�ستيفاء منافعها دون وجه حق �أ�شد �أنواع ال�ضيم والأذى
والإجحاف الذي يتعر�ض له مبتكروها .فكيف ت�صفوا م�شارب احلياة
ملبتكر يرى م�صنفة قد تناولته يد اال�ستغالل واال�ستحواذ واالبتزاز
ٍ
ً
دون وجه حق؟ وهو الذي عا�ش مع �أفكار ذلك امل�صنف حلظة بلحظة
حتى �أ�صبحت جزء ًا ال يتجز أ� من فكره ،وهو الذي قتلها در�س ًا وحتلي ًال
ومناق�شة وت�أ�صي ًال ثم �أفرغها و�صبها يف وعائها املادي (الكتاب).
وبني هذا وذاك ويف ظل اختالطات وتعقيدات احلياة املدنية احلديثة،
وت�صارع الرغبات بني ج�شع النا�شرين وطمع املوزعني وتداخل العقود
وال�شروط و�شذوذات تطبيقها على �صعيد الواقع بني النا�شرين
وامل�صنفني ،ترفع با�سم ذلك النزاعات،وتقام الدعاوى تلو الدعاوى
�أمام الق�ضاء ي َّدعي فيها �أ�صحاب امل�صنفات ه�ضم حقوقهم ،واالفتئات
على �أموالهم ،والتحايل على �إبداعاتهم وابتكاراتهم ،واملق�صد من
م�صنف
ذلك كله هو حت�صيل الأرباح الطائلة التي تنجم عن ا�ستثمار
ٍ
يلقى رواج ًا يف �سوق النا�شرين .كل ذلك وهم غري �آبهني مبخالفتهم
للعقود والعهود� ،أو التفلت من التزامات متليها ال�شريعة �أو القانون �أو
الأخالق .ف�إذا ر�أيتهم تعجبك �أقوالهم :ما فعلنا ذلك �إال ليعم النفع
بهذا امل�صنف الذي طبع دون �إذن �صاحبه ون�شر ووزع يف اخلافقني،
وحت�صي ًال مل�صلحة عاجلة ل�صاحب احلق (امل�ؤلف) وفع ًال للرب واخلري
والإح�سان .واحلق �أن ما قالوه هو كما يقول الدكتور وهبة الزحيلي:
جمرد حتايل �شيطاين على حقوق النا�سدون �إذنٍ منهم وذريعة فا�سدة
ولوال ق�صد املتاجرة والربح املادي املنتظر ملا �أقدموا على الطبع �أو
الت�صوير . 1
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وبالنظر �إىل ما �سبق ف�إن ال�شريعة الإ�سالمية تنظر �إىل ت�صرفات
النا�شرين يف حقوق امل�ؤلفني (املادية) بدون �إذنٍ منهمعلى �أنها
ت�صرفات ف�ضولية مع الأخذ بعني االعتبار �أن الف�ضالة ا�ستثنا ٌء عن
الأ�صل الذي تقرره ال�شريعة وهو �أن يكون ت�صرف الإن�سان يف �ش�ؤون
نف�سه بنف�سه �أ�صالة .فهذا اال�ستثناء مل ترتكه ال�شريعة على عواهنه
بل جعلت له قواعد وحمددات وا�ستوحت من نظائر الفقه و�أ�شباهه
�ضوابط ترقى بهذا الت�صرف �إىل �أن يكون عقد ًا من�ضبط ًا ك�سائر
عقود املعامالت ُيلج أ� �إليه عندما تقت�ضي ال�ضرورة ذلك .وبالتايل
ف�إذا ا�ستكملت الف�ضالة �شروط العقد و�أركانه كانت عقد ًا �صحيح ًا
موقوف ًا ي�صنف على �أنه �أحد �أنواع العقود الثالثة (ال�صحيح –
املوقوف -الباطل) التي تعرتف بها ال�شريعة.
الف�ضالة يف احلقوق الأدبية من النوازل الفقهية
ي�صنف احلق الأدبي على �أنه من النوازل الفقهية امل�ستحدثة التي
انربى الفقهاء املعا�صرون لدرا�ستها حتى غدت �ساحة لقراع الأقالم
والأفكار ت�أ�صي ًال وتقعيد ًا وت�صنيف ًا حتت ترتيب بعينة من رتب
احلقوق ،وهذا دليل ا�ستيعاب الفقه الإ�سالمي للم�ستجدات والنوازل.
لكن ماذا لو انبثقت عن هذه النازلة امل�ستجدة نازلة �أخرى ُر ِّك َب ْت
عليها اقت�ضتها احلياة االقت�صادية واملادية؟ يطلق الباحث ا�سم
الف�ضالة يف (عقد الن�شر) وهي�إحدى و�سائل ا�ستغالل وا�ستثمار
املنتجات الفكرية مو�ضوع هذا املقال  -ف�إن تكيفها الفقهي �سيكون
�أكرث تعقيد ًا وتو�صيفها �أ�صعب تقعيد ًا.وهذا ما حدا بالباحث �إىل
ت�شمري �ساعد اجلد وا�ستنها�ض الهمة وبنات الر�شد (الأفكار)،
الب بخيل االجتهاد و َر ْج ِل اال�ستنباط
وا�ستنفار امللكة الفقهية وال ْإج ِ
َع َّل ُه يُبرَ ِّ ُح برباهني احلق مراد اهلل يف هذه الأحكام ،ولعله بهذا ي�ضيف
فكرة رمبا غابت �أو ي�سدد رمية رمبا حادت عما ي�صوب �إليه الفقهاء
رميهم ال�ستجالء حكم اهلل يف هذه النازلة الفقهية املركبة واهلل
املوفق والهادي �إىل الر�شاد.
خطة البحث
1 .1الت�سميات التي �أطلقت على احلق الأدبي وداللة تلك
الت�سميات.
2 .2التكييف الفقهي للعالقة التعاقدية بني النا�شر وامل�ؤلف.
�3 .3صور وحاالت الف�ضالة يف و�سائل ا�ستغالل وا�ستثمار
املنتجات الفكرية (عقد الن�شر).
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الت�سميات التي �أطلقت على احلق الأدبي وداللة تلك الت�سميات
�أطلق الفقهاء على هذا امل�صطلح ت�سميات متعددة ومتنوعةتدل على
مدى تباين واختالف ر�ؤية العلماء يف تو�صيف طبيعة هذا احلق ذي
ال�صبغة امل�ستجدة امل�ستحدثة.
وفيما يلي عر�ض موجز لأهم تلك الإطالقات:
•حق االبتكار :وهي ت�سمية �أطلقها الدكتور فتحي
الدرينياعتبار ًا مبن� أش� هذا احلق وهو الذهن �أي :ال�صورة
الفكرية التي تفتقت عنها امللكة الرا�سخة يف نف�س العامل
�أو الأديب مما يكون قد �أبدعه ومل ي�سبقه �إليه �أحد. 2
•امللكة الفكرية �أو امللكة الذهنية :باعتبار �أنها نوع ملكي ٍة
يرد على نتاج فكري �أو قيمة معنوية. 3
•حق امل�ؤلف :على اعتبار �أنه جمموع امتيازات يح�صل
عليها امل�ؤلف تُقوم باملال وحتدد به املنافع والأرباح التي
تنجم عن ن�شر امل�صنفات الأدبية وا�ستثمارها .4
•حق الإنتاج العلمي :تعترب هذه الت�سمية هي �أكرث
الت�سميات و�ضوح ًا و�أو�سعها م�ضمون ًا ال�شتمالها على كل
�إنتاج م�صدره العلم النظري �أو العملي .5
•احلق املعنوي :انطالق ًا من كونه حق ًا غري مادي ،ولأنه
م�صطل ٌح وا�سع يدخل فيه جميع احلقوق غري املادية،
ومنها احلق الأدبي.
ويرى الباحث �أن ت�سمية (حق االبتكار) �أوىل بالرتجيح عما �سواه،لأن
هذه الت�سمية وما ت�شتمله من معنىيت�سع جلميع �أنواع احلقوق الأدبية
وعلى ر�أ�سها حق امل�ؤلف يف ا�ستغالل م�صنفه (احلق املادي) .وهذا
ما ذهب �إىل ترجيحه ك ٌل من الدكتور الدريني والزرقا رحمه اهلل.
يف حني �أن الدكتور علي حمي الدين القرهداغي اعرت�ض على �إطالق
هذه الت�سمية معل ًال ذلك :ب�أنها �أخ�ص من املطلوب ،فال يدخل يف هذا
امل�صطلح �إال ما كان فيه �إبداع وابتكار يف حني �أن هذا احلق يتمتع به
كل م�ؤلف و�إن مل يكن يف عمله ابتكار. 6
التكييف الفقهي للعالقة التعاقدية بني النا�شر وامل�ؤلف
الكالم يف هذه الفقرة �سيكون عن �أمرين هما على الرتتيب التايل:
1 .1تعريف الن�شر والتوزيع.
2 .2التكييف الفقهي للعالقة التعاقدية بني النا�شر وامل�ؤلف.
�أو ًال:تعريف الن�شر والتوزيع.
•تعريف الن�شر لغة وا�صطالح ًا:
•الن�شر لغ ًة:م�أخوذ من الفعل َن َ�ش َر ،وهو فتح ال�شيء وت�شعبه� ،أو
من الب�سط  7وهذا معناه عند �أرباب املعاجم اللغوية القدمية،
�أما عند �أ�صحاب املعاجم احلديثة فمعناه� :إذاعة الكتاب
وال�صحيفة واملقال وتفريقه بني النا�س ليعلموه .8
تعريفات عدة للن�شر
•الن�شر ا�صطالح ًا:ذكر الفقهاء املعا�صرون
ٍ
ا�صطالح ًا لكن هذه التعاريف ال تخلو من م�آخذ تخل باعتبارها
تعاريف جامعة مانعة ال تتوافق مع القواعد الفنية للتعاريف
و�سنتناول بع�ضا منها.

1 .1التعريف الأول :طبع الكتب وال�صحف وبيعها .9
أمر على النا�س ب�أ�سلوب يحقق
2 .2التعريف الثاين� :إذاعة � ٍ
العلم به .
ن�سخ من الكتاب يف متناول
3 .3التعريف الثالث :و�ضع ٍ
ً 10
اجلمهور لغر�ض البيع عادة .
التعريف الأول :ي�ؤخذ عليه �أمن�ؤلفو املعجم الو�سيط زادوا عليه كلمة
( حمدثة ) عقب ذكر هذا التعريف بني قو�سني مما يدل على �أنَّ
هذا التعريف ع�صري،وعلى الرغم من هذا �إال �أنه غري دقيق ،لأنه
يعرف الن�شر ببع�ض مراحله فقط وهو الطبع والبيع ،والن�شر لي�س
كذلك،كما مل ي�شمل كل طرق الن�شر الأخرى كالن�شر االلكرتوين
وال�سمعي واملرئي.
دخل يف الن�شر ما كان �إلقا ًء على
التعريف الثاين :ي�ؤخذ عليه �أ َّنه عام ُي ِ
النا�س �أو �إخبار ًا ،ولو كان �شفهي ًا ،وهذا يخالف الواقع الذي تقوم عليه
حقيقة الن�شر املكتوب �أو امل�سموع �أو املرئي.
التعريف الثالث :ي�ؤخذ عليه أ� َّنه �ساوى بني العر�ض بقوله ( و�ضع ن�سخ
من الكتاب ) والن�شر ومعلوم �أ َّنه ثمة اختالف بني الن�شر والعر�ض عند
�أهل االخت�صا�ص.
وبالتايل يقرتح الباحث تعريف ًا للن�شر ميكن القول �أنه يتالفى
ال�سلبيات التي ت�ضمنتها التعاريف ال�سابقة ،ويتحلى بااليجابيات
فيكون تعريف الن�شر ا�صطالح ًا هو (( :العملية التي يتم بها �إذاعة
امل�ؤَ َّلف على النا�س بعر�ض ن�سخ منه  -لغر�ض البيع عاد ًة  -بو�سيلة من
الو�سائل املنا�سبة)).
•تعريف التوزيع لغة وا�صطالح ًا:
11
•التوزيع لغ ًة :م�أخوذ من الق�سمة ،والتفريق  .وهذا عند �أرباب
املعاجم اللغوية القدمية� .أما عند املعا�صرين من �أهل اللغة
فمعناه :التفريق على القراء بالبيع �أو اال�شرتاك . 12
•التوزيع ا�صطالح ًا :فقد عرفه الفقهاء املعا�صرون التوزيع
بتعاريف عدة ال تخلو من م�آخذنا ،منها ما يلي:
1 .1التعريف الأول:عر�ض ن�سخ من الكتاب على عامة
اجلمهور �أو �أية جمموعة منهابالو�سائل التجارية
املنا�سبة يف الغالب .13
وي�ؤخذ عليه:ح�صر التوزيع بالكتب امل�ؤلفة خا�صة مع �أن التوزيع ي�شمل
بقية �أنواع الت�أليف الأخرى.
•التعريف الثاين:عر�ض ن�سخ من امل�صنف على عامة اجلمهور� ،أو
�أية جمموعة منه بوا�سطة الو�سائل التجارية املنابة يف الغالب .
يتميز هذا التعريف ب�أنه ا�ستبدل كلمة (كتاب) بكلمة (م�صنف) وهو
�أكرث �إيجابية من التعريف الأول.
بينما يرى الباحث �أن تعريف التوزيع ا�صطالح ًا هو (( :عملية يتم
بها تفريق امل�صنف على النا�س بعر�ض ن�سخ منه بالو�سائل التجارية
املنا�سبة )).
www.giem.info
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فهذا التعريف ح�سب ر�أي الباحث يتحلى بالإيجابيات التي ا�شتملت
عليها التعاريف ال�سابقة ويتالفى ال�سلبيات.لكن ومبا �أنّ عملية الن�شر
ت�ستلزم �أن يتبعها عملية التوزيع فالن�شر والتوزيع عمليتان متالزمتان
ومتكاملتان ال ت�ستغني �إحداهما عن الأخرى،ولأجل ذلك يرى الباحث
�ضرورة دمج التعريفني مع ًا حتى يكمل ك ٌّل منهما الآخر .فيظهرتعريف
الن�شر والتوزيع ا�صطالح ًا كتعريف واحد هو :اتفاق ملزم بني امل�ؤلف
( �صاحب احلق الأدبي ) وطرف �آخر ي�س َّمى (النا�شر) يلتزم الأخري
مبوجبه بطباعة امل�صنف ون�سخه و�إذاعته على اجلمهور.
ثانيا:التكييف الفقهي للعالقة التعاقدية بني النا�شر وامل�ؤلف.
با�ستقراء جممل �صور وحاالت التعاقد بني امل�ؤلف والنا�شر التي حت�صل
اليوم يف جمال الن�شر والتوزيع يف حدود ما تي�سر للباحث االطالع
عليه -ف�إن العالقة التعاقدية بني النا�شر وامل�ؤلف ال تخرج عن �أربع
تكييفات فقهية هي ( البيع  -االجازة  -الوكالة  -امل�ضاربة).لكن
الباحث مل يتناول بالتف�صيل كل هذه التكييفات الفقهية ل�ضيق املقام،
بل اقت�صر على بع�ضها �أو�أكرثها وقوع ًا و�شهر ًة روم ًا لالخت�صار،
وبالتايل ف�إن�إجمال العالقة التعاقدية وفق هذا التكييف الفقهي ميكن
ت�صورها من خالل ما يلي:
•الوجه الأول :بني النا�شر وامل�ؤلف.
•عقد �إجارة� :إذ يقوم امل�ؤلف ( امل�ؤجر) بت�أجري ( منافع) م�ؤ ّل ِف ِه
(الن�سخة الأوىل من امل�صنف الأدبي) العلمية املقدرة يف هذا
امل�صنف -والتي ال ميكن ا�ستيفا�ؤها وت�سليمها وت�سلمها �إال
بوعائها املادي ( الكتاب) فيكون الكتاب قد ح َّل حمل هذه ملنافع
يف �إمكانية ا�ستيفا�ؤها واالنتفاع بها – ملدة معينة ب�أجر معني.
وتكون املنفعة املتعاقد عليها يف عقد الإجارة �إما ببيان عدد
الن�سخ التي �ستطبع� ،أو املدة التي يحتاجها النا�شر لن�شر الكتاب
وتوزيعه .14
•عقد وكالة :امل�ؤَ َّلف ( املوكل ) يقومبتوكيل النا�شر (الوكيل)
وهو املوزع بنف�س الوقت .با�ستيفاء ( حمل الوكالة ) وهو ح�صة
امل�ؤلف من ثمن مبيع (ن�سبة مئوية متفق عليها مبوجب عقد
الن�شر) الن�سخ املطبوعة من الكتاب بعد �صدور الطبعة املتفق
عليها.
يقول الدكتور حممد ال�شنقيطي يف هذا اخل�صو�ص� :إذا تقرر �أن حق
امل�ؤلف ي�صح االعتيا�ض عنه ف�إنه � -أي امل�ؤلف � -إذا دفع الكتاب للطابع
( النا�شر) ف�إنه يكون قد وكله يف ا�ستيفاء العو�ض من امل�ستفيدين (
امل�شرتين للم�صنف) .ويحق للم�ؤلف باعتباره موك ًال �أن يحدد عدد
الن�سخ التي ي�أذن بطبعها ،وهو بذلك يحدد مقدار املنفعة التي ي�أذن
بها لغريه .15
•الوجه الثاين :بني النا�شر واملنتفعني (امل�شرتين لهذا امل�صنف).
•عقد بيع :فالعالقة بني الطرفني(النا�شر وامل�شرتين لهذا
امل�صنف) تكيف على �أنها عقد بيع ،وهو الغر�ض الأهم من
ن�شر وتوزيع امل�صنف بني النا�س بالو�سائل املنا�سبة� ،إذ ميثل
بيع الن�سخ املتفق عليها مبوجب عقد الن�شر معاو�ضة تعود على
�صاحب احلق الأدبي (امل�ؤلف) باملنفعة املادية لقاء �إبداعه ،كما
www.giem.info

تعود على النا�شر ب�أجوره و�أتعابه� .إذ يقوم البائع وهو النا�شر
(املوزع بنف�س الوقت) ببيع الن�سخ املتفق عليها مبوجب عقد
الن�شر(حمل التعاقد) �إىل امل�شرتين وهم القراء املنتفعون
مبا يف هذا الكتاب من �إبداع وجهد ذهني مبتكر بثمن يحدد
باالتفاق بني النا�شر وامل�ؤلف (�صاحب احلق الأدبي).
•�صورة التعاقد بني النا�شر وامل�ؤلف التي حتمل التكييفات الفقهية
ال�سابقة:
يقوم امل�ؤلف بتقدمي م�صنفه الذي بذل يف ت�أليفه وابتكاره جهداً
فكري ًا وذهني ًا مبتكر ًا �إىل النا�شر (املوزع بنف�س الوقت) ليقوم بطبعه
ون�شره وتوزيعه بالو�سائل املنا�سبة ،وذلك ب�أن يبيع امل�ؤلف حقوق
ن�شر هذا امل�صنف للنا�شر م�ؤقت ًا (مبدة زمنية حمددة ك�سنة مث ًال �أو
لطبعة واحدة حمدودة العدد من الن�سخ ك�ألف ن�سخة مث ًال �أو بهما
عو�ض مادي معلوم يقدمه النا�شر للم�ؤلف وفق
مع ًا )،وذلك مقابل ٍ
ال�شرط الذي يتفقان عليه مبوجب عقد الن�شر وهو ن�سبة مئوية من
ثمن كل ن�سخة تباع من هذا امل�صنف. 16
يلحظ من هذه ال�صورة من التعاقد عدة �أمور ينبغي تو�ضيحها وهي:
�1 .1أن التعاقد يف هذه ال�صورة ح�صل بلفظ البيع :لكن البيع كان
حمدد ًا بزمن معني (�سنة مث ًال �أو لطبعة حمددة الن�سخ) ثم تعود
ملكية حق الن�شر املباعة من قبل امل�ؤلف �إليه بعد �سنة،فبالنظر
�إىل هذا التوقيت ف�إن هذا البيع ُيكيف على �أنه بيع منافع م�ؤقت
يف الظاهر (وهو حقيقة عقد �إجارة عند الفقهاءعلى اعتبار �أن
الإجارة عندهم هي بيع املنافع � 17أو عقد معاو�ضة على متليك
منفعة بعو�ض  .18بدليل �أن امل�ؤلف رفع يده عن حق الن�شر جزئي ًا
�أي م�ؤقت ًا ملدة حمددة (وهذا دليل الإجارة) املحددة بزمن ،ولو
كان بيع ًا حقيقي ًا لكان امل�ؤلف قد رفع يده عن حق الن�شر كلي ًا
وانتقل املبيع �إىل ذمة النا�شر ،وانتقل الثمن �إىل ذمة امل�ؤلف.
وهو �آية البيع وهذا مليح�صلهنا.
2 .2هل وقع عقد البيع (الإجارة حقيقة) على �أ�صل احلق الأدبي
�أم وقع على الوعاء املادي (الكتاب الذي هو الن�سخة الأوىل من
امل�صنف) التي �أفرغ فيها امل�ؤلف جهده الذهني املبتكر.
يرى الباحث �أن العقد يف هذه ال�صورة مل يقع على �أ�صل احلق الأدبي
للم�ؤلف املت�ضمن ن�سبة امل�صنف �إليه وال�سمعة الأدبية الناجمة عنه
�أو غري ذلك ،بل كان من املفرو�ض �أن يقع العقد على املنافع العلمية
املقدرة يف هذا الكتاب ،لكن ملا كانت تلك املنافع ال ميكن ا�ستيفا�ؤها
والعقد عليها كونها ذات طبيعة معنوية ح َّل حملها الوعاء املادي
(الكتاب) الذي �أفرغ فيه امل�ؤلف نتاج فكره وذهنه.
يقول الفقهاء املعا�صرون بهذا اخل�صو�ص :يف هذا احلال ين�صرف
البيع �إىل الكيان املادي املح�سو�س الذي وقع عليه العقد �أي املادة التي
�أفرغ فيها الإنتاج املح�سو�س من كتاب ونحوه . 19
ويقول الدكتور البوطي :ال ب َّد �أن يكون عقد ال�شراء – �شراء حقوق
الن�شر – بني امل�ؤلف والنا�شر واقع ًا على وعاءٍ مادي يتمثل يف الن�سخة
املخطوطة التي يتقدم بها امل�ؤلف – على �أن ي�صحب ذلك ا�شرتاط
رفع امل�ؤلف يده عن حقه جزئي ًا �أي �إىل �أمد حمدد .20
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�3 .3إن هذه ال�صورة التعاقدية تت�ضمن اجتماع �أكرث من عقد وهذا
ما يطلق عليه( اجتماع العقود املالية املركبة ).
•تعريف العقود املالية املركبة :هي جمموع العقود املالية التي
ي�شتمل عليها العقد على �سبيل اجلمع �أو التقابل ،بحيث تعترب
جميع احلقوق وااللتزامات املرتتبة عليها مبثابة �آثار العقد
الواحد .21
ومبقارنة الرابطة التعاقدية بني امل�ؤلف والنا�شر مع تعريف
العقود املالية املركبة ينتج لدى الباحث �أن عقد الن�شر يت�ضمن
�أكرث من عقد ،وهذه العقود املالية املركبة ال�سابقة الذكر
هي( الإجارة – الوكالة – البيع ) مرتبطة فيما بينها بحيث
تكون كالعقد الواحد .وهذا ما يطلق عليه العلماءا�سم العقود
املجتمعة . 22
•�أ�سباب جلوء كل من امل�ؤلف والنا�شر للرتكيب بني هذه العقود:
1 .1تقليل املخاطر املحتملة فيما لو طبع امل�ؤلف كتابه عند
نا�شر معنيَّ ،ثم وكل موزع ًا �أخر بتوزيعه فهذا �أم ٌر تعرتيه
املخاطر فكان يف نظر الطرفني �أن يكون النا�شر هو املوزع
بنف�س الوقت ،ويكون وكي ًال عن امل�ؤلف يف ا�ستيفاء حقه
( الن�سبة املئوية املتفق عليها من ثمن الن�سخ املباعة).
2 .2ترويج وت�سويق هذا امل�صنف ون�شر منفعته تقت�ضي تركيب
مثل هذه العقود املالية مما يقلل الكلفة على الطرفني.
�3 .3إن اجتماع عقدي الوكالة والإجارة يف عقد الن�شر يحقق
م�صلحة للطرفني ال تتحقق فيما لو انف�صلت تلك العقود
عن بع�ضها� ،أو ا�ستقلت بنف�سها ،23وهذا يعني �أن الجتماع
العقود ت�أثري ًا مغاير ًا لت�أثري االنفراد� ،أو لالجتماع ت�أثري ًا
زائد ًا ال يوجد مع االفرتاق .24
•امل�آخذ التي ت�ؤخذ على اجتماع عقد �إجارة ( عقد معاو�ضة ) مع
عقد الوكالة (عقد تربع):
ي�ؤخذ على اجتماع هذين العقدين ( الإجارة والوكالة ) يف عقد الن�شر
�أن هذا االجتماع يتنافى مع �ضوابط اجتماع العقود املالية املركبة من
حيث �أن الفقهاء قرروا �أنه ال يجوز اجتماع عقد معاو�ضة مع عقد
تربع .معل ِّلني عدم جواز هذا اجلمع ب�أن التربع (يف الوكالة) �إمنا كان
لأجل املعاو�ضة يف (الإجارة) ولي�س تربع ًا مطلق ًا ،في�صري جزء ًا من
العو�ض.
فقد جاء يف القواعد النورانية الفقهية البن تيمية بهذا اخل�صو�ص:
فجماع معنى احلديث ( �أي - :نهى ر�سول اهلل �أن يجمع بني �سلف
وبيع)� -أال يجمع بني معاو�ضة وتربع لأن ذلك التربع �إمنا كان لأجل
املعاو�ضة ،ال تربع ًا مطلق ًا في�صري جزء ًا من العو�ض ،ف�إن اتفقنا على
�أنه لي�س بعو�ض جمعا بني �أمرين متنافيني .25
يجاب عن هذا امل�أخذ :من خالل ما �أورده االجتهاد املالكي حيث قال
بع�ض فقهاء املالكية –كما ورد يف تهذيب الفروق :و�أما نحو الإجارة

والهبة يجوز اجتماعه مع البيع كما يجوز اجتماع �أحدهما – �أي
الإجارة مع الآخر� -أي الهبة يف عقد واحد -لعدم التنايف فهذا وجه
الفرق .26
فهذا الذي ذكره �صاحب الفروق من جواز اجتماع الإجارة (وهي
معاو�ضة ) مع الهبة وهي تربع هو نظري اجتماع الإجارة مع الوكالة.
ويعلل وجه اجلواز يف اجلمع بني الإجارة والوكالة مبا يلي� :إن املق�صود
من الوكالة هو املعاو�ضة ،و�إن كانت يف الأ�صل مبنية على التربع لكن
ملا �أحلقت واجتمعت مع الإجارة يف عقد الن�شر كان املق�صود الرئي�س
منها املعاو�ضة ،وكان التربع �صفة ا�ستثنائية ،فخرجت الوكالة بذلك
عن حقيقتها �أي التربع ف�صح بنا ًء على ذلك اجتماعها مع الإجارة
(املعاو�ضة) فزال بذلك املانع واللب�س ،ومل يعد يف اجتماع هذين
العقدين يف عقد الن�شر �أي مانع .27

المراجع والمصادر:
.1

1د وهبة الزحيلي ،موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر .126/3

.2

2د.فتحي الدريني،الفقه اإلسالمي المقارن مع المذاهب./373/ ،

.3

3د .ناصر الغامدي ،حماية الملكية الفكرية في الفقه اإلسالمي./17 / ،

.4

4د .محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة،
.739/2
5د .بكر أبو زيد ،حق التأليف تاريخاً وحكماً.153/2 ،

.6

6د .علي محي الدين القره داغي ،بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة./399/ ،

.7

7معجم مقاييس اللغة  .430/5القاموس المحيط  .620/1العين للفراهيدي .251 /6

.8

8المعجم الوسيط 921 /2

.9

9المعجم الوسيط .921/2

.5

1010التعسف في استعمال حق النشر ،د .عبداهلل مبروك النجار،دار النهضة العربية-
القاهرة ،ط1416 ،1ه،ص./64/
1111د .بكر أبو زيد،فقه النوازل –بحث بعنوان ( :حق النشر والتوزيع ).184 /2،
1212العين الفراهيدي .207 /2 ،تهذيب اللغة .64 /3
1313المعجم الوسيط .1028 /2
1414د .بكر أبو زيد،فقه النوازل –بحث بعنوان ( :حق النشر والتوزيع ).184 /2 ،
1515حقوق االختراع والتأليف ./278/
1616د .محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة.756/2،
1717د .محمد مصطفى أبوه الشنقيطي ،دراسة شرعية ألهم العقود المالية المستحدثة.742/2،
1818حسين معلوي الشهراني،حقوق االختراع والتأليف ،ص./283/
1919البحر الرائق  ،127/6حاشية الدسوقي  ،60/4الحاوي للماوردي  ،333/5شرح
منتهى االرادات .42/2
2020البحر الرائق  ،297/7أسنى المطالب في شرح روضة الطالب .403/2
2121د علي عسيري،حقوق الملكية الفكرية ،ص.195
2222د .محمد سعيد رمضان البوطي – بحث بعنوان [ :الحقوق المعنوية ( حق
اإلبداع العلمي وحق االسم التجاري طبيعتها وحكم شرائها )]،مجلة مجمع الفقه
اإلسالمي.10439/2،
2323د .عبداهلل العمراني ،العقود المالية المركبة،ص ./46/
2424د .عبداهلل العمراني ،العقود المالية المركبة،ص./46/
2525د .عبداهلل العمراني ،العقود المالية المركبة ،ص./55 -54/
2626د .عبداهلل العمراني ،العقود المالية المركبة ،ص./56/
2727د .عبداهلل العمراني ،العقود المالية المركبة./186/ ،
2828ابن تيمية،القواعد النورانية الفقهية ،ص./142/
2929تهذيب الفروق .262/3
3030د .عبداهلل العمراني ،العقود المالية المركبة،ص ./188/
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البيع على املكشوف (مضاربة  /حتوط)
فلك منري خوالين
طالبة ماج�ستري �أ�سواق مالية (�سورية)

تلعب بور�صات الأ�سواق املالية دورا مهما يف بنية الأعمال االقت�صادية
املعا�صرة ،وذلك باعتبارها و�سيطا بني وحدات الفائ�ض ووحدات
العجز ،وطريقة ل�ضخ الأموال ومتويل امل�شروعات البناءة والناجحة،
الأمر الذي ي�ؤدي لزيادة معدل النمو االقت�صادي .1
ويف �سبيل ذلك يتم وب�شكل م�ستمر ابتكار �أدوات ومنتجات مالية ،تقوم
يف نظر منتجيها بت�سهيل العمل ،وحتقيق الكفاءة االقت�صادية ،ومنها:
البيع على املك�شوف ،وال�شراء بالهام�ش ،والعقود امل�ستقبلية ...وغريها
من امل�شتقات والأدوات املالية.
ن�ش�أة البيع على املك�شوف:
�إن البيع على املك�شوف لي�س حديث العهد كما يظن بع�ضهم ،ولي�س
منذ ب�ضعة قرون فقط.فمنذ ثالثة قرون �أو �أكرث بد أ� االقت�صاديون
يتنبهون ملخاطر هذا البيع فوجهت االنتقادات �إىل هذا النوع من البيع
بدء ًا من احلظر الهولندي عام  1609يف �أعقاب الهبوط يف �أ�سهم
�شركة الهند ال�شرقية الهولندية ،مما يدل على وجوده قبل ذلك .2
وقبل �أربعة ع�شر قرن ًا حرم الإ�سالم بيع ما ال ميلكه الإن�سان بكل
�صوره ومن �أهمها �صورة البيع على املك�شوف ولذلك مل تفت بجواز
هذا البيع �أي من الهيئات ال�شرعية.

مفهوم البيع على املك�شوف :
هو بيع الإن�سان ماال ميلك من الأ�سهم ب�أخذ مراكز ق�صرية الأجل
لال�ستفادة من فروق الأ�سعار.
وعرفه  Fredric Amlinب�أنهبيع لأوراق مالية مقرت�ضة على �أمل �أن
ينخف�ض ال�سعر ،ثم يتم �شراء الأوراق املباعة و�إعادتها �إىل مالكها.
ملاذا �سمي «البيع على املك�شوف» مع �أن ترجمته البيع الق�صري؟
عندما يفتح التاجر ح�ساب جاري دائن لدى البنك وي�سحب منه �إىل
�أن ي�صبح �صفرا ،وي�ستمر بال�سحب في�صبح �سحبه على املك�شوف لأنه
ي�سحب نقودا ال ميلكها وكذلك البيع على املك�شوف يبيع امل�ستثمر ماال
ميلك.
�أنواع البيع على املك�شوف :3
( )١البيع على املك�شوف العادي :Short Sellingيقوم ال�سم�سار
ب�إقرا�ض البائع على املك�شوف �أوراقا مالية (مودعة لديه) مقابل
فائدة،ويتوقع البائع انخفا�ض �أ�سعارها فيبيعها ،وعندما تنخف�ض
الأ�سعار ي�شرتي البائع على املك�شوف �أوراق مماثلة من ال�سوق املايل
ويعيدها لل�سم�سار ،ويكون قد ا�ستفاد من فرق ال�سعرين ،كما هو
مو�ضح فيالر�سم البياين رقم (.)1

ال�شكل ( )1البيع على املك�شوف العادي
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( )٢البيع على املك�شوف العاري :/Naked/هو بيع ال�سهم على
الك�شف دون �أن يكون لدى البائع على املك�شوف �سهم مقرت�ض� ،أي �أن
يبيع امل�ضارب �أ�سهما ال وجود لها.
ل�صناع
وهو �إحدى امليزات التي منحتها �إدارة �سوق نا�سداك الأمريكية ُ
�سوقها كامتيازال�ستخدامه عند احلاجة رغم �أنه �أداة غري قانونية لأن
الواليات املتحدة منعته قانونيا منذ عام .2005
قاعدة :Up tick rule
�أي عملية البيع على املك�شوف حيث يجب �أن تكون ب�سعر �أعلى من
ال�سعر الذي نفذت فيه ال�صفقة ال�سابقة ،ومتنع هذه القاعدة البائعني
على املك�شوف من �إ�ضافة طلبات و�أوامر ب�شكل متزامن عندما يكون
ال�سوق هابط ًا�أوعندما يكون �سعر العملة �أو ال�سهم يعاين من انخفا�ض
حاد �أي:هي ارتفاع �سعر التداول الآن عن ال�سعر ال�سابق ،مبعنى �أنه
�إذا افرت�ضنا اجتاه ال�سوق �إىل االنخفا�ض كالآتي- 10.75 - 11 :
 10.25 - 10.5يف هذه احلاالت ال ي�سمح بالبيع على املك�شوف نظرا
لالنخفا�ض املتوايل للأ�سعار� ،أما يف حاالت االنخفا�ض التالية- 11 :
 10.50 - 10.25 - 10.5 - 10.75ف�إنه ال ي�سمح للبيع على املك�شوف
�إال على �آخر �سعر وهو  10.5بعد ارتفاع ال�سعر من  10.25لذا ف�إن
البيع على املك�شوف م�سموح به فقط يف حالة االجتاه املنخف�ض �إذا
ارتفع ال�سعر فقط �أو ثبوته عند ال�سعر املرتفع فقط ،والعملية لي�ست
مفتوحة كما يظن بع�ضهم ،و�إمنا حددت بع�ض البور�صات �أن مدة عقد
البيع على املك�شوف ال تتجاوز � 5أيام . 4
�أغرا�ض البيع على املك�شوف /م�ضاربة:/
هدف امل�ستثمر هنا امل�ضاربة على انخفا�ض الأ�سعار ،وحتقيق وفر من
فروقاتها ،وذلك ب�أن يقرت�ض الأوراق املالية ويبيعها ،وعند انخفا�ض
�سعرها ي�شرتيها ،ويعيدها لل�سم�سار.
مثال :
خسائر المضاربة :
$ )4000 ( = )18-14(10000
وأيضا كلفة االقراض تضاف لها

ارتفاع السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 18

أرباح المضاربة :
$ )4000 ( = )10-14(10000
ويجب طرح كلفة االقراض منها

انخفاض السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 10

عقد بيع
على
المكشوف
1000
سهم وسعر
$ 14

�أغرا�ض البيع على املك�شوف /حتوط تام:5 /
يكون التحوط تاما عندما يكون عدد الأ�سهم يف عقد البيع على
املك�شوف م�سا ٍو متام ًا لعدد الأ�سهم يف حمفظة امل�ستثمر ،كما �أن �سعر
املمار�سة املحدد يف ذلك العقد م�سا ٍو متام ًا ل�سعر �شراء الأ�سهم،
والهدف هنا التخل�ص من خطر انخفا�ض الأ�سعار بكلفة ثابتة /
الفائدة./

مثال :
أرباح رأسمالية$4000 = )14-18(1000 :
خسائر التحوط$4000= )18 - 14( 1000 :
نتيجة التحوط التام  ..............صفر
ولكن مع األخد بالحسبان كلفة فائدة االقتراض

ارتفاع السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 18

خسائر رأسمالية$4000 = )14-10(1000 :
أرباح التحوط$4000= )10 - 14( 1000 :
نتيجة التحوط التام  ..............صفر
ولكن مع األخد بالحسبان كلفة فائدة االقتراض

انخفاض السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 10

اشتر مستثمر
 1000سهم
بسعر $14
للواحد وتحوطا
أبرم عقد بيع
على المكشوف
 1000سهم
وسعر الواحد
 $14للواحد

�أغرا�ض البيع على املك�شوف /حتوط جزئي:/
يكون التحوط جزئي ًا �أو غري تام يف حال انعدام �أحد �شرطي التحوط
الكامل (ال�سعر �أو الكمية).
مثال  :اختالف ال�سعر
أرباح رأسمالية$4000 = )14-18(1000 :
خسائر التحوط$6000= )18 - 12( 1000 :
نتيجة التحوط الجزئي $ )2000( ..............
ولكن مع األخد بالحسبان كلفة فائدة االقتراض

ارتفاع السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 18

خسائر رأسمالية$4000 = )14-10(1000 :
أرباح التحوط$2000= )10 - 12( 1000 :
نتيجة التحوط الجزئي $ )2000( ..............
ولكن مع األخد بالحسبان كلفة فائدة االقتراض

انخفاض السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 10

اشتر مستثمر
 1000سهم
بسعر $14
للواحد وتحوطا
أبرم عقد بيع
على المكشوف
 1000سهم
وسعر الواحد
 $12للواحد

مثال  :اختالف الكمية
أرباح رأسمالية$4000 = )14-18(1000 :
خسائر التحوط$3000= )18 - 14( 750 :
نتيجة التحوط الجزئي $ )1000( ..............
ولكن مع األخد بالحسبان كلفة فائدة االقتراض

ارتفاع السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 18

خسائر رأسمالية$4000 = )14-10(1000 :
أرباح التحوط$3000= )10 - 14( 750 :
نتيجة التحوط الجزئي $ )1000( ..............
ولكن مع األخد بالحسبان كلفة فائدة االقتراض

انخفاض السعر
السوقي بتاريخ
الممارسة إلى
$ 10

اشتر مستثمر
 1000سهم
بسعر $14
للواحد وتحوطا
أبرم عقد بيع
على المكشوف
 1000سهم
وسعر الواحد
 $14للواحد

و كلما كان �سعر عقد البيع على املك�شوف �أكرب من �سعر عقد �شراء
الأ�سهم كان ذلك �أف�ضل يف عملية التحوط اجلزئي لأنه ي�ؤدي
�إىل:تعظيم العائد وتخفي�ض اخل�سارة.
فوائد و�سلبيات البيع على املك�شوف:
الفوائد

السلبيات

منع الفقاعات السعرية

يؤدي النهيار حاد في األسواق

تحريك عمل شركات الوساطة المالية

يكون سبيال لتالعبهم في األسواق

تقديم دخل إضافي للمستثمر الطويل
األجل من خالل عملية التحوطمما
يحفزه على االحتفاظ بموقعه كمستثمر
طويل األجل وهو الموقف األنفع
واألصلح لالقتصاد.

األفضل استبدال عقد البيع على
المكشوف بعقد بيع آجل بسعر اليوم
والسداد بعد أجل ،وبهذه الطريقة
يحمي المستثمر نفسه من خطر
استدعاء أسهم البيع على المكشوف
من صاحبها فجأة خالل مدة العقد،
ومن تقلبات األسعار.
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اخلامتة:
ً
يف عام  2008مت حظر البيع على املك�شوف م�ؤقتا يف � 799شركة
مدرجة يف �سوق الأوراق الأمريكية يف خطوة لدعم ا�ستقرار تلك
الأ�سهم يف ظل االنهيارات املالية التي منيت بها الأ�سواق العاملية .
يف الوقت ذاته قامت �سوق الأوراق الربيطانية مبنع البيع على
املك�شوف م�ؤقتا على �أ�سهم � 32شركة مدرجة يف ال�سوق املايل ،وكذلك
�أ�سرتاليا �أقرت �إجراءات م�شددة ملنع عمليات البيع على املك�شوف .6
وبالن�سبة للأ�سواق املالية العربية ف�إن عمليات البيع على املك�شوف
جتري فيها بدرجات متفاوتة لكن دون �إجراءات �أو تنظيم يذكر
خالفا لدولة م�صر التي �أقرت �إجراءات لهذه العملية ،ويف عام 2008
ظهرت ت�صريحات من عدة دول عربية مبنع مزاولة هذه املمار�سات
التي جتري خارج الأطر التنظيمية لأ�سواقها املالية.
ومن هنا نرى �ضرورة احلد والإلغاء مثل هذه التعامالت ليتقارب واقع
اقت�صاد املال مع واقع االقت�صاد احلقيقي.

زورنا يف املوقع االلكرتوين اخلا�ص
مبجلة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية
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المراجع والمصادر:
.1

1أسامة عمر األشقر.2010 ،

.2

2عثمان ظهبر.2009 ،

.3

3سعيد بوهراوة.2010 ،

.4

4مجلة االقتصادية االلكترونية ،تطوير سوق المال(.)2

.5

5أحمد العلي ،عبد الرزاق قاسم.2010 ،

.6

6أسامة عمر األشقر.2010 ،
•األشقر ،أسامة عمر ،2010 ،البيع على المكشوف ،مجلة موسوعة االقتصاد
والتمويل اإلسالمي.
•بوهراوة ،سعيد ،2010 ،التالعب في األسواق المالية ،األكاديمية للبحوث
الشرعية في المالية اإلسالمية ،ماليزيا.
•ظهير،عثمان ،2009 ،مجلة االقتصادية االلكترونية.
•قاسم ،عبد الرزاق ،العلي ،احمد ،2010 ،إدارة االستثمارات والمحافظ
االستثمارية ،جامعة دمشق ،سوريا.

مقاالت يف الإدارة الإ�سالمية

حتويل األهداف إىل أعمال حمددة
Convert Objectives into Actions

عالء الدين العظمة  /دكتوراه يف التخطيط اال�سرتاتيجي
م�ست�شار التخطيط والتنفيذ اال�سرتاتيجي يف كربى امل�ؤ�س�سات ال�سورية
رئي�س ق�سم �إدارة الأعمال يف جامعة �أري�س الأمريكية

قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز" :يا �أيها الذين �آمنوا مل تقولون ما ال
تفعلون ،كرب مقت ًا عند اهلل �أن تقولوا ما ال تفعلون" (ال�صف.)٣-٢ :
َح َّد َث َنا َي ِزي ُد ْبنُ هَ ا ُرونَ َق َال �أَخْ برَ َ َنا �أَ ُبو َم ْع َ�ش ٍر َعنْ محُ َ َّم ِد ْب ِن َ�صا ِل ٍح
الَ ْن َ�صارِيِّ " �أَنَّ َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َل ِق َي َع ْو َف ْبنَ َما ِل ٍك
ْأ
َف َق َالَ :ك ْي َف �أَ ْ�ص َب ْحت َيا َع ْو َف ْبنَ َما ِل ٍك؟ َق َال� :أَ ْ�ص َب ْحت ُم�ؤ ِْم ًنا َح ًّقا،
َف َق َال َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� :إنَّ ِل ُك ِّل َق ْو ٍل َح ِقي َق ًةَ ،ف َما َذ ِل َك؟
َف َق َالَ :يا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ � :أَلمَ ْ �أَ ْط ُل ْب َنف ِْ�سي َعنْ ال ُّد ْن َيا�َ ،سهِ ْرت َل ْي ِلي َو�أَ ْظ َم ْ�أت
َ
َ
َ
َ
هَ َو ِاج ِري َو َك�أَنيِّ �أ ْن ُظ ُر �إلىَ َع ْر ِ�ش َر ِّبيَ ،و َك�أنيِّ �أ ْن ُظ ُر �إلىَ �أ ْه ِل الجْ َ َّن ِة
َيتَزَ ا َو ُرونَ ِفي َهاَ ،و َك�أَنيِّ أَ� ْن ُظ ُر �إلىَ �أَ ْه ِل ال َّنا ِر َيت ََ�ض ُاغونَ ِفي َهاَ ،ف َق َال
َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ع َر ْفت َو� َآم ْنت َفا ْلزَ ْم ". 1
يحلم الكثري من قادة ال�شركات وم�ؤ�س�سات الأعمال ب�أن تكون
منتجاتهم �أكرث �شعبية من الكوكاكوال ،ويتوق �آخرون للق�ضاء على
مناف�سيهم الرئي�سيني ،ويف الرحلة الطويلة لتحويل هذه الأماين
(الأهداف) �إىل واقع ناجح ،يقوم املدراء التنفيذيون والقادة بكتابة
التقارير ،والإدالء باخلطابات واملحا�ضرات ،و�إطالق املبادرات،
و�إطالق امل�شاريع والربامج ،و�صياغة القواعد ،و�إ�صدار �سيا�سات
جديدة ،ولكن ال ميكن لأي بخار �أو غاز �أن يدفع �شيئ ًا ما مامل يتم
متريره يف مكان �ضيق ،فالبد من حتويل هذه الأهداف الف�ضفا�ضة
�إىل �أعمال حمددة �أو ماي�سمى بـ( ،)SMART Objectivesالأهداف
الذكية (املحددة ،والقابلة للقيا�س واملتابعة ،والقابلة للتحقيق
والإجناز ،والواقعية ،والتي �إجنازها حمدد بوقت خمطط م�سبق ًا،
والتي يقوم بها جمموعة من الكوادر املعنية بها).
�إذن �أن تخرج ال�شركات بهدف جديد �أو ا�سرتاتيجية جديدة هو
�أمر �أويل ،و�أن حت ّول هذا الهدف �إىل عمل و�إىل ن�شاطات و�سلوكيات
جديدة يف كل م�ستويات امل�ؤ�س�سة هو �أمر �آخر .فهناك فرق هائل بني
اال�سرتاتيجية املعلنة واال�سرتاتيجية احلقيقية.

اال�سرتاتيجية املعلنة هي اال�سرتاتيجية التي �أعلنت للموظفني� ،أما
اال�سرتاتيجية احلقيقة فهي ما يفعله املوظفون كل يوم.
قيل :كي تنجز �أهداف ًا مل تنجزها من قبل يجب �أن تبد أ� ب�أعمال مل
تقم بها من قبل.
وثمة �أمر يجب االنتباه �إليه فكون القادة يعرفون الأهداف ال يعني
�أن النا�س املوجودين يف ال�صف الأول (حيث يكون العمل احلقيقي)
يعرفون ما الذي يجب عليهم فعله ،والأهداف ال تتحقق حتى يعرف
كل فرد يف الفريق ما الذي يجب عليه فعله بال�ضبط لتحقيق هذه
الأهداف .لذا يجب على النا�س يف ال�صف الأول �أن ي�ؤثروا على
النا�س املوجودين يف ال�صف اخللفي ،ويجب على القيادات �أن يحددوا
�سلوكيات �أحدث و�أف�ضل للو�صول �إىل الأهداف ،ثم عليهم �أن يح ّولوا
هذه ال�سلوكيات �إىل مهمات �أ�سبوعية ويومية يف كل م�ستوى من
م�ستويات امل�ؤ�س�سة .2
ويجب التنويه �إىل �أ ّنه عندما يعهد القادة �إىل النا�س (املوظفني)
بتح ّمل بع�ض م�س�ؤولياتهم و�سلطاتهم ،ويف�سحون املجال لهم ،ف�إن
م�ستودعات من الطاقة �سوف تتدفق ،وكلما ازداد حتويل ال�سلطة
وامل�س�ؤولية من املدراء �إىل غريهم من الأكفاء ،ازداد احتمال تنفيذ
ا�سرتاتيجياتها بنجاح ،وبلوغ امل�ؤ�س�سة ر�ؤيتها املر�سومة وحتقيق
النجاح والن�صر املرتقبني.
كما يطلب من القادة �إدراك �أن حتديد الهدف خطوة من عملية �أكرب
هي التخطيط ،والتي ت�شتمل على توافر املعلومات ،وامتالك القدرة
واخلربة ،وحتديد الهدف ،وتوفري الو�سائل والإمكانات التي نحتاجها
لتحقيق الهدف ،ومن ثم حتديد زمان ومكان تنفيذ العمل ومراحله
وخطواته ،وحتديد من ين ّفذ ك ّل خطوة من تلك اخلطوات ،و�إعداده
لذلك ،و�أخري ًا الإ�شراف على التنفيذ واملتابعة واملراجعة والتقومي له
با�ستمرار.
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�أق�سام و�أنواع الأهداف:
•�أهداف كربى ك ّلية عامة دائمة �أو طويلة الأمد ،وهي بالن�سبة
للم�ؤ�س�سات كالبو�صلة امل�صححة ل�سريها با�ستمرار ،فمث ًال
الهدف اال�سرتاتيجي ل�شركة ما هو ت�صنيع منتجات عالية
القيمة.
•�أهداف �صغرى جزئية ومرحلية وخادمة للأهداف الكربى،
مث ًال هو "�أن ن�ستخدم امل�صاعب والعقبات التي واجهتنا خالل
عام  1997والذي يع ّد من �أ�صعب ال�سنوات ،ونعتربها كفر�ص
للتفكري والإبداع" .3
مهارة حتديد الهدف:
عمل دقيق يحتاج �إىل الكثري من املرتكزات كي ي�ستند عليها ،ومن
�أهمها:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

30

1توفري املعلومات الالزمة لتحقيق الهدف وهي اخلارطة
الذهنية والواقع اخلارجي ،ومر�شحات املعلومة (اللغة)،
واخلربات ال�سابقة ،واملعتـقـدات والـقـيم ،وخــداع وحمدودية
احلوا�س.
2الإميان بالهدف وقيمته و�أهميته و�أولويته على غريه ،و�أنه
ي�ضيف لعمل ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �شيئ ًا جديد ًا ،والقناعة
اجلازمة بذلك .وعلى قدر الإميان ب�أهمية الهدف و�ضرورته
يكون مقدار �إبداع فريق العمل ،ود�أبه و�سعيه ،وجتنيد جميع
طاقاته للو�صول �إليه.
3درا�سة العواقب والآثار املرتتبة على حتقق هذا الهدف بالن�سبة
لل�شركة وبالن�سبة للآخرين (حاملي الأ�سهم ،واملالكني،
واملوزعني ،واملوردين ،والزبائن ،واملوظفني ،وغريهم من
�أ�صحاب العالقة) والت�أكد من �صالحيتها و�إمكان حت ّملها.
4يجب على وا�ضعي الهدف �أن يت�صوروا الهدف وقد حتقق
ت�ص ّور ًا وا�ضح ًا �إيجابي ًا بجميع حوا�سهم ،و�أن يتخ ّيلوا ويعي�شوا
مرحلة حتقق الهدف بكل تفا�صيلها ،وي�ستمتعوا به لأن ذلك
يحفز طاقاتهم ويوجه تفكريهم نحو الإبداع يف كيفية الو�صول
للهدف.
5حتمية �أن يكون الهدف ممكن ًا� ،أي �أن يكون واقعي ًا ال خيالي ًا وال
وهمي ًا ،لأن الكثري من النا�س يعي�شون حياتهم يف �سماء الأوهام
واخلياالت ،كما �أن �آخرين يعي�شون �أ�سرى الواقع احلا�ضر ال
يتجاوزونه ،وينبغي على امل�ؤ�س�سة امتالك ما حتتاجه من موارد
لتحقيق الهدف.
�6ضرورة �أن يكون الهدف جمدي ًا �إذ ال يكفي �أن يكون ممكن ًا
بل البد �أن يكون الهدف عند حتققه �أعظم نفع ًا وفائدة و�أهم
و�أعلى قيمة من الثمن الذي يقدم للو�صول �إليه ،وهذا ي�ستدعي
معرفة مقدار الثمن من الوقت واملال واجلهد والعالقات وغري
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ذلك ،وهل امل�ؤ�س�سة م�ستعدة ،وقادرة على دفعه؟ وما هو
الوقت املنا�سب لتقدمي ذلك الثمن؟ والأ�سا�س هو �أن يكون
الهدف م�شروع ًا.
7 .7ينبغي على م�س�ؤويل التخطيط اال�سرتاتيجي �أن يعلموا ب�أنهم
امل�س�ؤولون عن حتقيق �أهدف امل�ؤ�س�سة ،و�أن جهود الآخرين
يف �سبيل ذلك ال تتجاوز امل�ساعدة التي البد من حتديدها
ومعرفتها ،والت�أكد من �إمكانية ح�صولها وال�سعي لتوفريها.
8 .8البد من حتديد اخلطة مبوعد زمني للو�صول للهدف ،و�أن
ي�صاغ بطريقة مت ّكن من قيا�س قرب امل�ؤ�س�سة من حتقيق
الهدف ،وكم ن�سبة ما �أجنز منه يف �أي مرحلة من مراحل
ال�سري �إىل الهدف.
9 .9يجب �أن تع ّرف بالتفا�صيل جمموعة العوائق املتوقعة �أن
تعرت�ض الطريق ،وكيف ميكن جتاوزها� ،سواء ًا كانت مادية،
�أو ب�شرية فردية� ،أو اجتماعية (مقاومة التغيري وخ�سائر
الآخرين).
1010ا�ست�شارة اخلرباء والإكثار من طرح الأ�سئلة عليهم لتوظيف
خرباتهم واال�ستفادة منها.
 1111جتزئة الهدف الكبري لأهداف �أ�صغر ،ك ّلما حتقق واحد
منها ،ك ّلما مت االقرتاب �أكرث من �إجناز الهدف الأكرب يف
�صورته النهائية.

المراجع والمصادر:
.1

1المصنّف ،كتاب اإليمان والرؤيا ،اإليمان ستون أو سبعون أو بضعة.

.2

2كوفي ،ستيفن ،العادة الثامنة من الفعّالية إلى العظمة ،دار الفكر بدمشق ،الطبعة
األولى  ،006عدد الصفحات ( ،) 547رقم الصفحة (.)391

.3

3فياض ،د.كفاح ،حكايات كفاح ،قرطبة للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى
2005م ،عدد الصفحات( ،)388الصفحة رقم(.)371
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املخاطر املصرفية لإلجارة املنتهية بالتمليك
مكرم مبي�ض
ماج�ستري يف املحا�سبة
طالبة دكتوراه يف جامعة حلب

�إنه يف ظل التطور التكنولوجي ال�سريع الذي ي�شهده ع�صرنا الراهن،
ومع ارتفاع قيمة الأ�صول الر�أ�سمالية و�صعوبة توفري الأموال الالزمة
ل�شرائها ،تربز الإجارة املنتهية بالتمليك ك�إحدى �أهم طرق التمويل
البديلة عن الطرق التقليدية يف متويل امل�شروعات ال�سيما ال�صغرية
واملتو�سطة منها والتي �أ�صبحت حمل اهتمام عاملي لدورها املتنامي يف
التنمية ب�شقيها االقت�صادي والب�شري.
تعرف الإجارة املنتهية بالتمليك بالإيجار الر�أ�سمايل ،وهي الأ�سلوب
الذي يقوم مبقت�ضاه امل�ست�أجر با�ستخدام الأ�صل امل�ؤجر لفرتة زمنية
طويلة الأجل تغطي العمر الإنتاجي للأ�صل (غالب ًا) مقابل �سداد مبلغ
حمدد كل فرتة زمنية حمددة من فرتات الإجارة .1
يقوم املمول (امل�ؤجر) يف هذا الأ�سلوب ب�شراء �أ�صل ر�أ�سمايل يتم
حتديده وو�ضع موا�صفاته مبعرفة امل�ست�أجر الذي يت�سلم الأ�صل من
املو ّرد على �أن يقوم ب�أداء قيمة �إيجارية حمددة للم�ؤجر كل فرتة زمنية
معينة مقابل ا�ستخدام هذا الأ�صل. 2
�أما املعيار املحا�سبي الدويل فعرفها ب�أنها العقد الذي يحيل ب�شكل
جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية الأ�صل ،وقد يتم �أو ال
يتم حتويل حق امللكية يف نهاية الأمر  .3بينما عرفها املعيار املحا�سبي
الإ�سالمي ب�أنها� :إجارة تنتهي بتملك امل�ست�أجر املوجودات امل�ؤجرة. 4
املخاطر امل�صرفية للإجارة املنتهية بالتمليك:
تعرف املخاطر امل�صرفية ب�أنها احتمال تعر�ض امل�صرف خل�سائر غري
متوقعة �أو غري خمطط لها ،فت�ؤثر على حجم العائد املتوقع ال�ستثمار
معني.
وكان يعتقد �أن امل�صارف الإ�سالمية �أكرث عر�ض ًة للمخاطر مقارن ًة
بنظريتها التقليدية ،فطبيعة �أدوات التمويل الإ�سالمي القائمة على
م�شاركة امل�صرف عمالئه يف متويل م�شاريعهم وا�ستثماراتهم يجعله
عر�ض ًة للربح �أو اخل�سارة ،يف حني حت�صل امل�صارف التقليدية على
عائد ثابت (فائدة ربوية) نتيجة �إقرا�ض الأموال لعمالئها� ،إال
�أن الأزمة املالية العاملية الراهنة �أثبتت العك�س ،ففي حني انهارت
العديد من امل�صارف التقليدية ف�إن �أي ًا من امل�صارف الإ�سالمية مل
تت�أثر ،الأمر الذي ي�ؤكد للعامل ب�أ�سره �صحة املنهج الذي ت�ستند �إليه
هذه امل�صارف يف معامالتها املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء ،والتي متثل اقت�صاد ًا حقيقي ًا ولي�س وهمي ًا ،ومن ثم ف�إن

امل�صارف الإ�سالمية تدرك ما يحيط بها من خماطر وت�سعى لتفاديها
يف جميع معامالتها.
ويرافق الإجارة املنتهية بالتمليك باعتبارها �إحدى �أهم �أدوات
(�صيغ) التمويل امل�صريف الإ�سالمي بع�ض املخاطر تتمثل بالآتي:
�أوال :خماطر الطرف املتعامل معه (امل�ست�أجر) :وتق�سم �إىل:
1 .1خماطر االئتمان :وتعرف بوجه عام ب�أنها املخاطر النا�شئة عن
احتمال عدم وفاء �أحد الأطراف بالتزاماته وفق ًا لل�شروط املتفق
عليها .وي�سري هذا التعريف على م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية
الإ�سالمية التي تدير خماطر متويل الذمم املدينة (املرابحة
وامل�شاركة املتناق�صة) والإيجارات (الإجارة والإجارة املنتهية
بالتمليك) وعمليات متويل ر�أ�س املال العامل (اال�ست�صناع).5
ويتعر�ض امل�صرف الإ�سالمي (امل�ؤجر) ملخاطر االئتمان فيما
يتعلق بالقيمة املقدرة لأق�ساط الإجارة التي تغطي الفرتة
املتبقية من مدة الإجارة يف حال امتناع امل�ست�أجر عن �سداد ما
يرتتب عليه من �أق�ساط .6
2 .2خماطر التعدي والتق�صري :وهي املخاطر الناجمة عن �سوء
ا�ستخدام امل�ست�أجر للأ�صل امل�ؤجر الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل
الهالك الكلي �أو اجلزئي للأ�صل امل�ؤجر ،وكمثال على ذلك
ا�ستئجار �سيارة للركوب ومن ثم ا�ستخدامها يف نقل الب�ضائع
(خماطر تعدي)� ،أو تعر�ض ال�سيارة لل�سرقة ب�سبب �إهمال
امل�ست�أجر وتركه املفاتيح داخلها (خماطر تق�صري) ،ويف مثل
هذه احلالة يجب على امل�ست�أجر �أن يعو�ضها مبثلها �إن كان لها
مثل �أو �أن يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهالك .وميكن
للم�صرف (امل�ؤجر) التخفيف من خماطر الطرف املتعامل معه
من خالل ما يلي :7
•�أخذ ال�ضمانات امل�شروعة ب�أنواعها لتوثيق احل�صول على
الأجرة �أو ال�ضمان (فقط) يف حاالت التعدي والتق�صري مثل
الرهن والكفالة وحوالة احلق على م�ستحقات امل�ست�أجر لدى
الغري .ويف حال التنفيذ على هذه ال�ضمانات يحق للم�ؤجر �أن
ي�ستويف منها ما يتعلق بالأجرة امل�ستحقة للفرتات ال�سابقة
فقط وما يعو�ضه عن �أي �ضرر فعلي حلق به جراء �إخالل
امل�ست�أجر بالعقد.
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•ا�شرتاط تعجيل الأجرة ،وحينئذٍ ف�إن للم�ؤجر �أن ي�شرتط على
امل�ست�أجر حلول باقي الأق�ساط �إذا ت�أخر عن �سداد �أحدها
من دون عذر معترب.
•�أن ين�ص يف العقد على التزام العميل امل�ست�أجر املماطل
بالت�صدق مببلغ حمدد �أو بن�سبة من الأجرة يف حال ت�أخره
عن �سداد الأجرة امل�ستحقة يف مواعيدها املقررة ،ب�شرط
�أن ي�صرف ذلك يف وجوه اخلري بالتن�سيق مع هيئة الرقابة
ال�شرعية يف امل�صرف.
ثانيا :املخاطر الت�شغيلية:
وهي املخاطر املرافقة للأ�صل امل�ؤجر حيث يتم تعوي�ض امل�ست�أجر
يف حالة ال�ضرر (الهالك) اجلزئي �أو الدائم للموجود دون تعدٍ �أو
تق�صري من جانب امل�ست�أجر ،وذلك بتعديل الأجرة يف حال الهالك
اجلزئي للأ�صل امل�ؤجر �إذا تخلى امل�ست�أجر عن حقه يف ف�سخ العقد،
�أما يف حال الهالك الكلي للأ�صل فتف�سخ الإجارة ويكون امل�صرف
(امل�ؤجر) ملزم ًا يف الإجارة املنتهية بالتمليك ب�أن يعيد للم�ست�أجر
املدفوعات الر�أ�سمالية (الفرق بني �أجرة املثل والأجرة املحددة يف
العقد �إذا كانت �أكرث من �أجرة املثل) التي كانت م�شمولة يف دفعات
الإجارة الدورية ،وذلك دفع ًا لل�ضرر عن امل�ست�أجر الذي ر�ضي بزيادة
الأجرة عن �أجرة املثل يف مقابلة الوعد له بالتمليك يف نهاية مدة
الإجارة ،بينما يتوجب على امل�صرف تزويد امل�ست�أجر ب�أ�صل بديل
بنف�س املوا�صفات �إذا كانت الإجارة مو�صوفة يف الذمة .8
وترى الباحثة �أنه ميكن التخفيف من هذه املخاطر بقيام امل�صرف
(امل�ؤجر) باعتباره �صاحب امللكية بالت�أمني على الأ�صل امل�ؤجر �ضد
جميع املخاطر التي قد يتعر�ض لها �شريطة �أن يكون الت�أمني ت�أمين ًا
تكافلي ًا �إ�سالمي ًا ،ويتم احت�ساب تكلفة الت�أمني �ضمن ًا يف دفعات
الإجارة.
ثالثا :خماطر ال�سوق:
هي خماطر اخل�سائر يف املراكز اال�ستثمارية داخل وخارج قائمة
املركز املايل والتي تن�ش�أ عن حركة �أ�سعار ال�سوق� ،أي التقلبات يف
قيمة املوجودات القابلة للتداول �أو الت�أجري (مبا يف ذلك ال�صكوك)،
ويف املحافظ اال�ستثمارية املدرجة خارج املركز املايل ب�شكل انفرادي
(احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة). 9
ففي الإجارة املنتهية بالتمليك يتعر�ض امل�صرف (امل�ؤجر) ملخاطر
ال�سوق على القيمة الدفرتية للموجود امل�ؤجر يف حالة �إخالل امل�ست�أجر
بالتزاماته وعدم ممار�سة خيار التملك ،ومن ثم يتعر�ض امل�صرف
ملخاطر ال�سوق فيما يتعلق باخل�سارة املحتملة من الت�صرف يف املوجود
ببيعه مببلغ �أقل من �صايف القيمة الدفرتية ،وبوجه عام ومهما يكن
الأمر فلن تكون خماطر امل�ؤجر يف حالة كهذه ج�سيمة حيث ميكن
للم�ست�أجر ممار�سة خيار ال�شراء بدفع مبلغ رمزي ،ولن يكون لدى
امل�ست�أجر �أي �سبب يدعوه لعدم ممار�سة هذا اخليار.
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كما قد يتعر�ض امل�صرف (امل�ؤجر) ملخاطر ال�سوق �إذا قام امل�ست�أجر
يف حالة ال�ضرر الدائم للموجود امل�ؤجر مبمار�سة حقه يف ف�سخ عقد
الإجارة ،حيث يتحمل امل�ؤجر خماطر القيمة املتبقية للأ�صل امل�ؤجر
�إذا كانت �أقل من املدفوعات امل�سرتدة امل�ستحقة للم�ست�أجر ،ويف تلك
احلالة تنعك�س خماطر الأ�سعار �إن وجدت يف تخفي�ض يطبق على قيمة
املوجود امل�ؤجر .10
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املخاطر يف البنوك اإلسالمية  /وصف وحتليل
د .عبد الباري م�شعل
املدير العام �شركة رقابة
لال�ست�شارات ،اململكة املتحدة

يتناول هذا البحث و�صف ًا وحتلي ًال للمخاطر التي تواجهها البنوك
الإ�سالمية ،وكذلك خماطر �صيغ التمويل الإ�سالمية و�أدوات
معاجلتها .ويخرج عن هدف البحث قيا�س املخاطر وا�سرتاتيجيات
الت�صدي ملواجهتها.
املبحث الأول :مفهوم املخاطرة والغرر  /فل�سفة التمويل الإ�سالمي

�أو ًال" :اخلراج بال�ضمان":1
تعد هذه القاعدة "اخلراج بال�ضمان" من مرتكزات التمويل
الإ�سالمي ،وتعني "�أن من كان �ضمان املبيع عليه فخراجه له"
(اجلامع ال�صغري لل�سيوطي) .ويرادفها يف املعنى قاعدة الغرم
بالغنم ،وتعني �أن احلق يف احل�صول على العائد يرتبط بامل�سئولية
عن حتمل اخل�سارة .وا�ستناد ًا �إىل هذه القاعدة يقوم التمويل
الإ�سالمي على الربط بني العائد وبني امل�سئولية عن امللكية وال ميكن
للمالك حتويل خماطر امللكية �إىل الطرف الآخر يف العقد .وهذا
خالف ًا للتمويل بالقر�ض الربوي الذي يقوم على الف�صل بني احلق يف
احل�صول على عائد ،وامل�سئولية عن امللكية �أو عن حتمل اخل�سارة.
فاملقر�ض رغم ملكيته للقر�ض لكنه غري م�سئول عن اخل�سارة ،ويف
الوقت نف�سه يكون م�ستحق ًا للعائد( .ال�سويلم )2004
وهذه القاعدة عامة يف جميع �صيغ التمويل فال �سبيل للح�صول على
العائد بغري امللكية وحتمل امل�سئولية عنها.

وال�صورتان املتقابلتان على جانبي قاعدة اخلراج بال�ضمان هما:
الربا والغرر� .أما الربا فهو خراج بال �ضمان �أو غنم بال غرم .وقد
"نهى �صلى اهلل عليه و�سلم عن ربح ما مل ي�ضمن" . 2و�أما الغرر فهو
�ضمان بال خراج �أو غرم بال غنم .وقد "نهى �صلى اهلل عليه و�سلم عن
بيع احل�صاة وعن بيع الغرر" (رواه م�سلم رقم .)1513
ثانياً :املخاطرة وال�ضمان
املخاطرة �أمر الزم للن�شاط االقت�صادي ال تكاد تنفك عنه لكنها
غري مق�صودة لذاتها ،و�إمنا املق�صود هو الن�شاط االقت�صادي .ومل
ي�أمر ال�شرع بالتعر�ض للمخاطرة و�إمنا ورد با�شرتاط ال�ضمان وهو
امل�سئولية عن امللكية �أو حتمل امل�سئولية عن املال �إذا تلف .وا�شرتاط
ال�ضمان �أو امل�سئولية عن امللكية �أمر مق�صود �شرع ًا لتحقيق معنى
امللكية �شرع ًا ،وي�ستلزم ال�ضمان بهذا املعنى التعر�ض للمخاطرة،
وهذه املخاطرة مرتبطة بامللكية ،وال تكاد تنفك عنها التجارة ،وهذه
املخاطرة تن�شئ احتمال الربح واخل�سارة.

احللقة ()1

وال ي�شكل على هذا نهي ال�شرع عن القمار لأنه خماطرة جمردة عن
امللكية وفيها تعري�ض املال للهالك( .ال�سويلم .)2004
وبعبارة �أخرى" :الغرر ي�شبه القمار واملراهنات من حيث الرتدد
وعدم الت�أكد من النتيجة ،لكنهما لتح�صيل �أحد الطرفني مال الآخر
وكلمة قمار �أخ�ص من كلمة غرر فالقمار غرر من غري �شك ،ولي�س
غرر قمار ًا (�أيويف� 2ص.)428 :
ثالثاً :الغرر واخلطر
الغرر ما تردد بني الوجود والعدم (�أيويف� 2 :ص " .)420وقال
املاوردي :والغرر ما تردد بني مت�ضادين �أغلبهما �أخوفهما وقيل ما
انطوت عنا عاقبته"( .مغني املحتاج لل�شربيني -13/2كتاب البيع-
ال�شرط الثالث الن�سخة الإلكرتونية -موقع املحدث).
و�إذا كان الغرر مكروه ًا ،فلماذا يقدم املرء على الغرر� ،أو ما يغلب
عليه اخل�سارة؟
يقدم ال�شخ�ص على ما يغلب عليه اخل�سارة �إذا كان حجم العائد
املتوقع كبري ًا جد ًا ،وهذا ما يغريه بالإقدام بالرغم من �ض�آلة احتمال
النجاح .ولذلك �سمي هذا العمل :غرر ،لأن حجم اجلائزة يغر �صاحبه
ويغريه بالفوز( .ال�سويلم .)2004
وقد نهى �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع الغرر� ،أي البيع الذي غرر،
وهو بهذا املعنى ما كان احتمال اخل�سارة فيه لأحد الطرفني غالب ًا
�أو متيقن ًا .ومن �أمثلته لدى الفقهاء بيع الطري يف الهواء �أو ال�سمك يف
املاء �أو بيع اجلنني يف بطن �أمه �أو بيع املغ�صوب.
واخلطر �أحد معاين الغرر ،بل هو املعنى الرئي�س له .وقد ا�ستعمل
الفقهاء الغرر واخلطر مبعنى واحد عند حديثهم عن بع�ض العقود
التي تت�ضمن �صيغها حقوق ًا والتزامات احتمالية لطرفيها ،كبيع
الطري يف الهواء�..إلخ .واملخاطرة هي الدخول يف نطاق اخلطر ،و�أنها
ت�أتي دائما من عدم معرفة النتيجة التي �ستقع من بني عدة نتائج.
(ال�صوا)2 :
وقد جاء معنى املخاطر عند االقت�صاديني ب�أنها "التقلبات املنتظمة
وغري املنتظمة التي حتدث يف قيم الأ�صول اال�ستثمارية ،وعائداتها
املتوقعة يف ظروف عدم الت�أكد ال�سائدة يف الأ�سواق املالية والن�شاطات
االقت�صادية على امل�ستويني املحلي والدويل (معروف هو�شبار،
اال�ستثمارات والأ�سواق املالية( .)203 :بوا�سطة :ال�صوا)2 :
www.giem.info
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والفرق بني املخاطر عند الفقهاء امل�سلمني وبينها عند االقت�صاديني
�أنها عند الفقهاء و�صف لنوع من العقود تت�ضمن �صيغتها حقوقا
والتزامات احتمالية لطرفيه� ،أما عند االقت�صاديني فهو متعلق
بالقوى التي حتكم الو�صول �إىل الغر�ض النهائي من العقد وهو حتقيـق
عائدات جمزية (القري .)21:وت�شمل مناق�شتنا النوعني.
وا�ستناد ًا �إىل قواعد الغرر ميكن ا�ستنتاج الأحكام ال�شرعية للمعامالت
(ال�سويلم:)2004
.1

.2

.3
.4

1كل معاملة من �ش�أنها غلبة احتمال اخل�سارة لأحد الطرفني كما
يف الأمثلة �آنفة الذكر :بيع الطري يف الهواء �أو ال�سمك يف املاء �أو
بيع اجلنني يف بطن �أمه �أو بيع املغ�صوب؛ تعد معاملة حمرمة
ب�سبب الغرر.
2كل معاملة من �ش�أنها تيقن �أحد االحتمالني لأحد الطرفني مبعنى
�أن ربح �أحد الطرفني ي�ستلزم خ�سارة الآخر كما هو احلال يف
القمار؛ والكفالة ب�أجر ،والت�أمني التجاري ،واالختيارات،
وامل�ستقبليات؛ تعد معاملة حمرمة ب�سبب الغرر.
3كل معاملة من �ش�أنها �أن ربح �أحد الطرفني ي�ستلزم ربح الآخر
وخ�سارة �أحد الطرفني ت�ستلزم خ�سارة الآخر كما يف امل�شاركة؛
تعد معاملة جائزة.
ً
4كل معاملة يحتمل فيها ربح الطرفني معا �أو خ�سارة �أحدهما وربح
الآخر؛ ف�إن كان الغالب ربح الطرفني كان الغرر ي�سري ًا ومغتفر ًا
كما يف املزارعة� ،أما �إن كان الغالب فيها خ�سارة �أحدهما كان
الغرر فاح�ش ًا ولي�س مغتفر ًا وي�ؤثر يف �سالمة املعاملة من الناحية
ال�شرعية .كما �سبق يف احلالة املذكورة يف الرقم.1:

املبحث الثاين :منوذج البنوك الإ�سالمية
قامت النظرية الأوىل للم�صارف الإ�سالمية على �أن �أ�صولها
وخ�صومها قائمة على مبد أ� امل�شاركة يف الربح .ولذا ف�إنه من املتوقع
نظري ًا �أن يتمتع النظام امل�صريف الإ�سالمي بو�ضع �أكرث ا�ستقرار ًا من
النظام امل�صريف التقليدي؛ لأن ما ميكن �أن يحدث من �صدمات يف
جانب الأ�صول �أو التوظيف ميكن امت�صا�صه يف جانب اخل�صوم ما
دامت الودائع قائمة على امل�شاركة يف الربح واخل�سارة دون التزام
من امل�صرف بعائد ثابت ب�صرف النظر عن نتائج الأعمال الفعلية
يف جانب التوظيف.
غري �أن تطبيق امل�صارف الإ�سالمية للو�ساطة املالية مل يقت�صر على
امل�شاركة يف جانبي الأ�صول واخل�صوم ،و�إمنا ا�شتمل يف اجلانبني على
�صيغ �أخرى خالف ًا للم�شاركة.
ففي جانب الأ�صول ا�شتمل التطبيق على ال�صيغ التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
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1امل�شاركات :امل�ضاربة وامل�شاركة.
2الوكاالت :الوكالة يف اال�ستثمار.
3الإجارات :الإجارة الت�شغيلية والإجارة التمليكية.
4البيوع الآجلة :املرابحة والبيع بالتق�سيط واال�ست�صناع وال�سلم.
5ويف جانب اخل�صوم ا�شتمل التطبيق على ال�صيغ التالية:
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6 .6القر�ض :ك�صيغة جلذب الودائع اجلارية حتت الطلب.
7 .7امل�شاركة :ك�صيغة جلذب الودائع اال�ستثمارية.
8 .8البيع الآجل :وهو �صيغة م�ستحدثة لإن�شاء ودائع بعائد ثابت تقوم
على �أ�سا�س �أن ي�شرتي البنك ب�ضائع من املودع بثمن �آجل ملدة
حمددة.
وبهذا التنوع يف جانب اخل�صوم والأ�صول تكون البنوك الإ�سالمية �أقرب
�إىل البنوك ال�شاملة التي تقبل الودائع ،ومتنح التمويالت ،وت�ستثمر يف
الأ�سهم وال�سندات وتقدم خدمات الت�أمني وال�سم�سرة والوكالة.
وهذا النموذج التطبيقي للبنوك الإ�سالمية �سوف يحد من توقعات
اال�ستقرار التلقائي �أو الذاتي القائمة على �أ�سا�س امل�شاركة يف جانبي
اجلذب والتوظيف ،لأن احل�سابات اجلارية امل�ضمونة بقيمتها اال�سمية
والتي تظهر يف جانب اجلذب متثل جزء ًا جوهري ًا من م�صادر الأموال
يف البنوك الإ�سالمية ،كما �أ�صبح التطبيق مر�شح ًا لقبول �صيغة الودائع
القائمة على البيع الآجل ك�أ�سا�س جلذب جانب مهم من موارد البنك. 3
املبحث الثالث� :أنواع املخاطر يف البنوك الإ�سالمية
تن� أش� املخاطر يف عمل ما عندما يكون من املحتمل �أكرث من نتيجة،
واملح�صلة النهائية غري حمددة .وين�ش�أ االحتمال من حالة عدم الت�أكد
ب�ش�أن النتائج التي ميكن �أن حتدث يف امل�ستقبل.
ونعر�ض فيما ي�أتي لأنواع املخاطر التقليدية مع مناق�شة مدى تعر�ض
البنوك الإ�سالمية لكل نوع منها .ثم نتناول خماطر �صيغ التمويل
الإ�سالمية التي تنفرد بالتعر�ض لها البنوك الإ�سالمية.
وميكن �أن تق�سم املخاطر باعتبارات خمتلفة تبع ًا لزاوية االهتمام،
ولغر�ض الو�صف والتحليل ميكن تق�سيم املخاطر التي تواجه امل�ؤ�س�سات
املالية �إىل ما ي�أتي :4
�أو ًال :خماطر ال�سوق:
وي�شري هذا النوع �إىل التغريات يف الأ�سعار على م�ستوى االقت�صاد ككل
�أو على م�ستوى الأ�صول والأدوات امل�ستخدمة .ويندرج هذا حتت النوع
خماطر �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار ال�سلع و�أ�سعار الفائدة.
وتت�أثر البنوك بهذا النوع من املخاطر نظر ًا لعدم ا�ستقرار عوامل
ال�سوق.
ومن املتوقع �أن تتعر�ض البنوك الإ�سالمية لهذا النوع من املخاطر
بنف�س الدرجة التي تتعر�ض لها البنوك التقليدية.
وعلى الرغم من �أن البنوك الإ�سالمية ال تتعامل ب�سعر الفائدة غري
�أنها حتدد هام�ش الربح يف البيوع الآجلة باال�ستناد �إىل الليبور ك�سعر
�أ�سا�س .ونظر ًا لعدم جواز تغيري هام�ش الربح خالل فرتة الأجل؛ ف�إن
البنوك الإ�سالمية �سوف تتعر�ض للمخاطر النا�شئة عن تغري �سعر
الفائدة يف ال�سوق امل�صرفية خالل فرتة الأجل.
ثانياً :خماطر االئتمان:
وي�شري هذا النوع �إىل املخاطر التي ترتبط بالطرف املقابل يف العقد،
�أي عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية كاملة ويف موعدها
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كما هو من�صو�ص عليه يف العقد ،وي�شمل ذلك خماطر الت�سوية� ،أو
عدم ت�سليم الطرف املقابل ملا يجب عليه ت�سليمه يف العقود التجارية
يف الوقت الذي قام الطرف الأول بذلك .وتنعك�س �آثار هذه املخاطر
يف �شكل عدم الت�أكد من �صايف الدخل .وب�صفة عامة ميكن معاجلة
خماطرة االئتمان جزئي ًا عن طريق تنويع املحفظة اال�ستثمارية.
وتواجه البنوك الإ�سالمية هذا النوع من املخاطر .ففي املرابحة حيث
ت�ؤول �إىل دين توجد )١( :خماطر الطرف املقابل .كما توجد)٢( :
خماطر الت�سوية يف العقود التي تتطلب من البنك �أن ي�سلم نقود ًا كما
يف عقود ال�سلم واال�ست�صناع� ،أو ي�سلم �أ�صوال كما يف املرابحة قبل �أن
يت�سلم ما يقابلها من �أ�صول �أو نقود.
�أما يف االئتمان فتظهر خماطر االئتمان يف امل�شاركة وامل�ضاربة عندما
ال يقوم ال�شريك ب�سداد ن�صيب البنك عند حلول �أجله.
وتعود �أ�سباب املخاطر االئتمانية يف البنوك الإ�سالمية �إىل ما ي�أتي:
1 .1عدم كفاية املعلومات عن الأرباح احلقيقية للوحدات التي مت
متويلها على �أ�سا�س امل�شاركة وامل�ضاربة.
2 .2العوامل اخلارجية التي ت�ؤدي �إىل تعرث الوحدة التي مت متويلها
على �أ�سا�س املرابحة �أو ال�سلم واال�ست�صناع.
ثالثاً :خماطر ال�سيولة:
وي�شري هذا النوع �إىل عدم كفاية ال�سيولة ملتطلبات الت�شغيل العادية،
وتقلل من مقدرة امل�صرف على الإيفاء بالتزاماته التي حلت �آجالها.
وتن� أش� هذه املخاطر نتيجة� )١( :صعوبة احل�صول على ال�سيولة بتكلفة
معقولة عن طريق االقرتا�ض (خماطر متويل ال�سيولة)� .أو ( )٢نتيجة
تعذر بيع الأ�صول (خماطر ت�سييل الأ�صول) .وميكن معاجلة خماطر
متويل ال�سيولة من خالل الرتتيب املنا�سب للتدفقات النقدية ،وتوفري
م�صادر جديدة لتمويل عجز ال�سيولة .كما ميكن معاجلة خماطر
ت�سييل الأ�صول من خالل تنويع املحفظة اال�ستثمارية ،وو�ضع قيود على
املنتجات ذات ال�سيولة املنخف�ضة .وتهتم �إدارة الأ�صول واخل�صوم يف
امل�صارف التقليدية يف جانب منها بتخفي�ض خماطر ال�سيولة.
وتواجه البنوك الإ�سالمية هذا النوع من املخاطر مع فقدان بع�ض
البدائل املالئمة للتخفي�ض منها لأن االقرتا�ض بفائدة من الربا ،ولأن
بيع الدين ال يجوز �إال بقيمته اال�سمية.
ويوجد عدد من البدائل لتوفري ال�سيولة للبنك يف احلاالت العادية
والطارئة من �أهمها ما ي�أتي:
1 .1عقد ال�سلم الذي يكون فيه البنك بائع ًا.
2 .2اال�ست�صناع الذي يكون فيه البنك بائع ًا مع ا�شرتاط دفع الثمن
مقدم ًا.
�3 .3صكوك الإجارة الإ�سالمية التي ت�ستند �إىل بيع �أ�صول حقيقية
مملوكة للبنك.
�4 .4صكوك امل�ضاربة وامل�شاركة.
5 .5التورق.

6 .6ترويج احل�سابات اجلارية واحل�سابات اال�ستثمارية القائمة على
امل�ضاربة وامل�شاركة والوكالة.
7 .7بيع بع�ض موجودات ثم �إعادة ا�ستئجارها دون ربط بني العقدين.
رابعاً :خماطر الت�شغيل:
وي�شري هذا النوع �إىل املخاطر الناجمة عن العمليات �أو الأخطاء
الب�شرية والفنية .وحتدث خماطر العمليات نتيجة �ضعف �أنظمة
الرقابة الداخلية� ،أو عدم االلتزام بال�ضوابط الرقابية .وتن� أش�
املخاطر الب�شرية ب�سبب عدم الكفاءة �أو ب�سبب ف�ساد الذمم ،كما
تن�ش�أ املخاطر الفنية ب�سبب الأعطال التي ميكن �أن حتدث يف �أجهزة
االت�صاالت واحلا�سب الآيل .وب�صفة عامة تن�ش�أ خماطر الت�شغيل
عن عوامل داخلية وعوامل خارجية وتت�سبب هذه املخاطر يف حدوث
خ�سائر مبا�شرة �أو غري مبا�شرة للم�صارف .ووفق ًا ملعيار بازل الثاين
ت�شمل خماطر الت�شغيل املخاطر الآتية :العمليات ،ال�سمعة ،القانونية،
االلتزام ،اال�سرتاتيجية ،ال�سيولة.
ومن املتوقع �أن تواجه البنوك الإ�سالمية خماطر ت�شغيل �أكرث من
البنوك التقليدية ،نظر ًا لالحتياجات اخلا�صة على �صعيد الكفاءات
الب�شرية والأنظمة الآلية التي تتطلبها تنفيذ ال�صيغ ال�شرعية.
وميكن �أن تتفرد البنوك الإ�سالمية مبخاطر عدم االلتزام ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية يف تنفيذ عقودها ،والتي تنعك�س يف عدم االعرتاف
بالدخل من بع�ض العمليات التي ترى هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك
عدم �شرعيتها.
خام�ساً :املخاطر القانونية:
وي�شري هذا النوع �إىل عدم تنفيذ العقود املالية .وذلك لأ�سباب تتعلق
ب�ضعف الت�شريعات وال�ضوابط الرقابية التي حتكم االلتزام بالعقود
وال�صفقات� .سواء �أكانت تلك الت�شريعات وال�ضوابط الرقابية
خارجية �أم داخلية تتعلق ب�إدارة امل�صرف وموظفيه.
وتواجه البنوك الإ�سالمية خماطر قانونية ناجمة من عدم مالءمة
الغطاء القانوين والنظام الق�ضائي مع العقود التي تنفذها ،ويعزز
هذه املخاطر �أي�ض ًا عدم تنميط العقود امل�ستخدمة من قبل امل�صارف
الإ�سالمية.
المراجع والمصادر:
.1

1نص حديث نبوي صححة رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستندرك وجاء في
السنن ،وصححة السيوطي (الجامع الصغير )4130
ُّ
ٌ
شرطان
2أصله من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص" :ال يحل سلف وبيعٌ .وال
ِ
َ
ُ
عندك" .أخرجه أصحاب السنن،
ليس
ربح ما لم
يضمن .وال ُ
بيع .وال ُ
بيع ما َ
في ٍ
وقال الترمذي حديث حسن صحيح( .نصب الراية للزيلعي ،باب السلم ،الحديث األول
 226/2النسخة اإللكترونية لموقع المحدث).

.3

3تطبق صيغة الودائع القائمة على البيع اآلجل في عدد من البنوك السعودية ،وهي تعد
وسيلة للحصول على األموال بطريق التورق من جانب البنك ،على أن ينقل البنك
األموال المتحصلة من هذه العملية للتوظيف في الجانب اآلخر من الميزانية.

.4

4تم تحديد مفاهيم المخاطر المختلفة من الناحية التقليدية باالستئناس ببحث :طارق
اهلل خان ،حبيب أحمد ،إدارة المخاطر ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية.

.2
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احلوكمة الرشيدة ملؤسسة الوقف االسالمي
ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
ماج�ستري االقت�صاد
دبلوم معهد التخطيط القومي
باحث اقت�صادي �أول ومدير �إدارة بوزارة
ال�صناعة والتجارة اخلارجية امل�صرية

�إن تاريخ الوقف يرجع �إىل فجر الإ�سالم ،وقد ّ
دل على م�شروعيته
الكتاب وال�سنة والإجماع التي �أ�شارت �إىل و�أنه من �أف�ضل وجوه
الإنفاق ،و�أعمها فائدة و�أدومها نفع ًا و�أبقاها �أثر ًا .ومبا �أن الع�صر
احلديث فر�ض تعاظم االهتمام مبفهوم و�آليات احلوكمة يف العديد
من االقت�صادات املتقدمة والنا�شئة ،فقد �أ�صبحت احلوكمة من
املو�ضوعات الهامة يف كافة امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإقليمية والدولية
خالل العقود القليلة املا�ضية ،خا�صة يف �أعقاب االنهيارات املالية
والأزمات االقت�صادية ،والتي جاءت كنتيجة مبا�شرة للق�صور يف
�آليات ال�شفافية واحلوكمة ببع�ض من امل�ؤ�س�سات املالية العاملية،
وافتقار �إدارتها �إىل املمار�سة ال�سليمة يف الرقابة والإ�شراف ونق�ص
اخلربة واملهارة ،التي �أثرت بال�سلب يف كل من ارتبط بالتعامل معها،
�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .ورغم تراجع دور الوقف �إبان
حقبة اال�ستعمار �إال �أن الآونة الأخرية �شهدت توجها جادا لتفعيل دور
الوقف يف املجتمعات الإ�سالمية .يف �إطار ذلك التوجه حتتاج م�ؤ�س�سة
الوقف اىل تطبيق مبادىء احلوكمة باعتبارها الإطار ال�صحيح
لتطوير �أداء م�ؤ�س�سة الوقف يف ربوع وطننا العربي وعاملنا الإ�سالمي،
خا�صة مع ما ت�شهده الأعمال الوقفية من تطور واكت�سابها طاب ًعا
م�ؤ�س�سات ًيا ،بعيدً ا كل البعد عن العفوية واالرجتالية.
ومما ال �شك فيه �أن حوكمة الوقف �أ�صبحت حتتل �أهمية كبرية الآن،
يف ظل ما ي�شهده نظام الوقف من حتول ،حيث تتمثل االجتاهات
احلديثة يف ت�أ�سي�س الأوقاف يف الوقت احلا�ضر �إما )١( :يف ت�أ�سي�س
�أوقاف جماعية كبرية من حيث القيمة ال�سوقية لأ�صولها ،ويف النظر
�إىل الوقف مبثابة م�شروع جتاري ،من حيث هيكله التنظيمي ،ومن
حيث �إدارة �أ�صوله على �أ�س�س اقت�صادية ،ويتكون ر�أ�س املال من
ق�سمني� :أحدهما وقفي ،والآخر ا�ستثماري� ،أو ( )٢ت�أ�سي�س �صناديق
وقفية كبرية بالنظر �إىل القيمة ال�سوقية لأ�صولها ،تعتمد يف ر�أ�سمالها
على التربعات ،وعوائد ا�ستثمارها فقط ،وتدار على �أ�س�س اقت�صادية.
ولعل هذا املو�ضوع يزداد �أهمية يف ظل ما ي�ستتبعه ذلك من �ضرورة
مراقبة هذا الدور وتقوميه ،والو�صول ب�أداء م�ؤ�س�سة الوقف �إىل �أف�ضل
م�ستوى ممكن .وبالنظر اىل ناحية ادارة الوقف جند �أن هناك عدد ًا
من املجموعات املوجودة �أ�صال وامل�ؤثرة فعال فى امل�شاريع الوقفية
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حيث جند جمموعات مثل امل�شروع الوقفي (املوقوف) وال�شخ�ص
املتربع (الواقف) وامل�ستفيدين (املوقوف عليهم) واجلهة املنظمة
للوقف والإدارة التنفيذية للم�شروع الوقفي �إىل �آخره .الأمر الذى
ي�ستوجب �ضرورة توظيف مبادئ و�أ�س�س احلوكمة يف �سبيل حت�سني
�أداء امل�شاريع الوقفية لتحقق االهداف املناطة بها ،وترتيب العالقات
فيما بينها وتفعيل امل�سائل املتعلقة بالرقابة والتحكم يف امل�شروع
الوقفي (احلوكمة الإدارية) وفق مبادئ و�أ�س�س وا�ضحة لالرتقاء
بالأداء يف جو عام من الإف�صاح وال�شفافية وامل�س�ؤولية جتاه جميع
�أ�صحاب العالقة مب�ؤ�س�سة الوقف.
وال�شك �أن هناك العديد من امل�صطلحات يف اللغة االنكليزية جند لها
معنى وا�ضحا ومتفقا عليه �إىل حد الإجماع يف اللغة العربية .ولكن يف
مقابل ذلك هناك العديد من املفاهيم التي ال توجد لها ترجمة حرفية
يف اللغة العربية ،تعك�س ذات املعنى والدالالت التي تعك�سها اللغة
االنكليزية ،و�إن �أحد الأمثلة احلية على هذه املفاهيم هو م�صطلح
 .Governanceوعلى امل�ستوى املحلي والإقليمي مل يتم التو�صل
�إىل مرادف متفق عليه يف اللغة العربية لهذا امل�صطلح ،هناك عدد
من املقرتحات املطروحة :حكم– حكمانية– حاكمية – حوكمة–
بالإ�ضافة �إىل عدد من البدائل الأخرى ،مثل� :أ�سلوب ممار�سة �سلطة
الإدارة� ،أ�سلوب الإدارة املثلى ،القواعد احلاكمة ،الإدارة النزيهة،
وغريها .وفى هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل �إنه بالرجوع �إىل معجم
ل�سان العرب البن منظور والبحث حتت لفظ «حكم» جند �أن العرب
تقول :حكمت واحكمت وح ّكمت؛ مبعنى :منعت ورددت؛ ومن هذا قيل
للحاكم بني النا�س حاكم لأنه مينع الظامل من الظلم؛ ومن املعانى
«ح َكم»َ :ح َك َم ال�شيء و�أحكمه كالهما :منعه من الف�ساد .ورغم
لكلمة َ
�أن لفظ حوكمة مل ترد فى القوامي�س العربية على هذا الوزن� ،إال �أن
املعنى العام لها من مادة لفظ حكم الذى يعني كما �سبق القول املنع
من الظلم والف�ساد وهو املتفق عليه ا�صطالحا لكلمة احلوكمة التى
تهدف اىل منع الظلم والف�ساد.
ويثري م�صطلح احلوكمة بع�ض الغمو�ض وذلك لأن مفهومه مل يبد�أ
يف التبلور �إال منذ قرابة عقدين �أو ثالثة عقود .كما �أنه مازال يف
طور التكوين ،ومازالت كثري من قواعده ومعايريه يف مرحلة املراجعة
والتطوير .ومع ذلك هناك �شبه اتفاق بني الباحثني واملمار�سني حول
�أهم حمدداته وكذلك معايري تقييمه.
�إن م�صطلح احلوكمة ب�أو�سع معنى له يكون معني ًا بتحقيق التوازن بني
الأهداف االقت�صادية والأهداف االجتماعية من جهة و�أهداف الفرد
و�أهداف اجلماعة من جهة �أخرى� .أي �أن الإطار العام للحوكمة موجود
لكي ي�شجع على اال�ستخدام الأكف�أ والعادل للموارد ،ويعمل على تفادي
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�سوء ا�ستخدام ال�سلطة وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم
واللوائح .وميكن القول �أن مفهوم احلوكمة يدور حول و�ضع ال�ضوابط
التي ت�ضمن ح�سن �إدارة ال�شركات مبا يحافظ على م�صالح الأطراف
ذات ال�صلة بال�شركة ويحد من الت�صرفات غري ال�سليمة للمديرين
التنفيذيني فيها وتفعيل دور جمال�س الإدارة بها بعدما �أظهرت الوقائع
والأحداث حاالت عديدة من التالعب فى �أموال العديد من ال�شركات
بوا�سطة الإدارة �أدت �إىل �إفال�سها.
وهذا املعنى للحوكمة يتفق مع ما جاءت به ال�شريعة الإ�سالمية من
الأ�صل ولي�س كحالة طارئة كما فى احلوكمة ،فاملال وملكيته يعترب
�أحد املقومات اخلم�س التى يعترب حفظها وحمايتها بتحقيق النفع
منها ومنع الف�ساد عنها� ،أحد املقا�صد الأ�سا�سية لل�شريعة الإ�سالمية،
ومن هنا ويف جمال ال�شركات وما يتعلق بها جاءت الأحكام ال�شرعية
لل�شركات بجميع �أنواعها وكذا عقد الوكالة لتنظيم عالقة الإدارة
بال�شركة وامل�ساهمني .ويظهر الواقع املعا�صر �أهمية تطبيق مبادىء
احلوكمة على م�ؤ�س�سة الوقف ل�ضمان النزاهة وال�شفافية وخا�صة
بعدما تعر�ض له الوقف من ف�ساد وتهمي�ش خالل �سنوات عديدة من
جهة ،وبعد ظهور اجتاهات حديثة يف ت�أ�سي�س الأوقاف من جهة �أخرى.
والوقف ي�شبه من�ش�آت الأعمال من حيث �أنه �شكل تنظيمي ملجموعة
من الأموال يف الإنتاج تنف�صل فيه الإدارة عن امللكية ،كما �أن �إدارة
�أموال الأوقاف ال ميكنها �أن تتبع مببادئ اقت�صاديات ال�سوق ،وذلك
النعدام احلافز الذاتي الذي جنده يف �سلوك املن�ش�أة الإنتاجية يف
ال�سوق وهو حافز الربح �أو املنفعة� ،إذ �أنه يقدم خدماته للمجتمع
دون النظر �إىل الربح� ،أما على امل�ستوى اجلزئي �أي وحدة الوقف
الواحدة ،فالبد من ا�ستثمارها وتعظيم الإيرادات املت�أتية منها ليتم
توزيع املنافع على �أكرب عدد من امل�ستفيدين ،وبالتايل ف�إن التحدي
الذي نواجهه يف اختيار �شكل �إدارة الأوقاف هو �أن نوجد تواز ًنا
م�ؤ�س�س ًيا ي�ؤدي �إىل ربط هدف الإدارة ب�أهداف الوقف دون الإخالل
مببد�أ الرقابة� ،أي �أن �إدارة الوقف �أقرب ما تكون لإدارة املن�ش�آت
االقت�صادية يف القطاع اخلا�ص وا�ستبدال رقابة اجلمعية العمومية
واملالكني بجهات رقابية ت�ضم جهات حكومية �أو �شعبية .والقطاع
الوقفي يتكون من جز�أين هامني متكاملني ومرتابطني ،الأول كلي وهو
الإدارة �أو الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة التي ت�شرف وتدير وت�ستثمر �أموال الوقف
على امل�ستوى الوطني ،وعادة ما تن� أش� هذه امل�ؤ�س�سات مبوجب قوانني
و�أنظمة حتدد �سيا�ساتها العامة واملبادئ والأ�س�س التي ت�سري عليها مبا
يف ذلك الأ�س�س املحا�سبية والرقابية ،والتي تكون يف الأغلب تلك التي
تطبق على امل�ؤ�س�سات العامة� .أما اجلزء الثاين وهو الوحدة الوقفية
(الوقف) وعادة ما حتدد �شروط الواقف �أوجه ا�ستثمارها وطريقة
�إدارتها والرقابة عليها و�أوجه �إنفاق �إيراداتها .وعندما نتحدث عن
النظم املحا�سبية والرقابية للوقف فال بد �أن ن�أخذ بعني االعتبار
هذين امل�ستويني من القطاع الوقفي ،وعدم اخللط بينهما لأن مثل
هذا اخللط قد ي�ؤدي �إىل خط�أ يف ت�صميم النظم املحا�سبية ومعاجلة
العمليات االقت�صادية و�أ�ساليب الرقابة عليها.

فحوكمة الوقف تويل كل طرف على حدة ثم االطراف كلها جمتمعة
ما ي�ستحقه من تنظيمات و�إجراءات وتو�صيات وتعليمات حتى متار�س
حاكميتها على �أ�صول .ويتوج مفهوم الوقف فى الإ�سالم عدد ًا من
�أ�س�س ومبادئ احلو كمة التي ظهرت بعد ذلك مبئات ال�سنني ويجعل
منها نقلة نوعية فى مفهوم التحكم وال�سيطرة على الأوقاف من �سياق
الرقابة والإ�شراف والقيادة الفردية �إىل نظام كلي متطور ي�صطبغ
بحكم م�ؤ�س�سي قائم على �أ�س�س را�سخة وي�شبه �إىل حد بعيد مفهوم
حكم امل�ؤ�س�سات فى الأنظمة ال�سيا�سية احلديثة.
وتتج�سد �أهمية حوكمة الوقف مبا ي�أتي:
1 .1حماربة الف�ساد املايل والإداري وعدم ال�سماح بوجوده �أو عودته
مرة �أخرى.
2 .2حتقق �ضمان النزاهة واحليادية واال�ستقامة لكافة امل�شاريع
الوقفية.
3 .3تفادي وجود �أخطاء عمدية �أو انحراف متعمد كان �أو غري متعمد
ومنع ا�ستمراره �أو العمل على تقليله �إىل �أدنى قدر ممكن ،وذلك
با�ستخدام النظم الرقابية املتطورة.
4 .4حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من نظم املحا�سبة واملراقبة
الداخلية ،وحتقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج.
5 .5حتقيق قدر كاف من الإف�صاح وال�شفافية يف الك�شوفات املالية.
�6 .6ضمان �أعلى قدر من الفاعلية ملراقبي احل�سابات اخلارجيني،
والت�أكد من كونهم على درجة عالية من اال�ستقاللية وعدم
خ�ضوعهم لأية �ضغوط من جمل�س الإدارة �أو من املديرين
التنفيذيني.
�أما على ال�صعيد االجتماعي فاحلوكمة تهتم بتحقيق التوازن بني
الأهداف االقت�صادية واالجتماعية .وي�شجع �إطار حوكمة الوقف على
اال�ستخدام الكف ؤ� للموارد و�ضمان حق امل�ساءلة عن ال�سيطرة عليها،
ويهدف �إىل ربط م�صالح الأفراد وامل�شاريع الوقفية واملجتمع ب�شكل
عام� ،إذ يرغب كل بلد �أن تزدهر وتنمو م�ؤ�س�سة الوقف �ضمن حدوده
لتوفري فر�ص العمل واخلدمات ال�صحية ،والإ�شباع للحاجات الأخرى،
لي�س لتح�سني م�ستوى املعي�شة فح�سب بل لتعزيز التما�سك االجتماعي.
�إن من �أهمية حوكمة الوقف هو دورها يف زيادة كفاءة ا�ستخدام
املوارد وتعظيم قيمة م�ؤ�س�سة الوقف وتدعيم قدرتها التناف�سية
بالأ�سواق ،مما ي�ساعدها على التو�سع والنمو ،ويجعلها قادرة على
حتقيق �أهداف الواقفني وتعظيم منفعة املوقوف عليهم .كما �أن من
املعايري الرئي�سية حلوكمة م�ؤ�س�سة الوقف هو حتقيق فاعلية وكفاءة
الأداء بها وحماية �أ�صولها.
وبذلك يرى الباحث �أن االلتزام بتطبيق اجلوانب الفكرية للحوكمة
على م�ؤ�س�سة الوقف �سينعك�س ب�شكل جيد على �أدائها ب�أبعاده الت�شغيلية
واملالية والنقدية ،وكذلك على املقايي�س املختلفة امل�ستخدمة� ،أي �أن
تطبيق احلوكمة ي�ساعد على �إيجاد مفهوم ومقايي�س �شاملة لأداء
م�ؤ�س�سة الوقف مما يدعم من قدراتها على اال�ستمرار والنمو ،ويحقق
م�صالح الفئات املختلفة املتعاملة معها.
www.giem.info
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دور الوقف يف متويل متطلبات التنمية البشرية

احللقة ()1

دكتورة /منى حممد احل�سيني عمار
�أ�ستاذ االقت�صاد امل�ساعد بجامعة الأزهر

املقدمة:
�إن م�صطلح التنمية الب�شرية من امل�صطلحات امل�ستحدثة والتي ظهرت
يف بداية الت�سعينات من القرن املن�صرم ،واملتعارف عليها ب�أنها عملية
تو�سيع القدرات الب�شرية واالنتفاع بها "�أي تكوين القدرات الب�شرية عن
طريق اال�ستثمار يف ال�صحة والتعليم ثم اال�ستفادة من هذه القدرات
مبا يحقق النفع للإن�سان �أي زيادة الإنتاج وبالتايل زيادة ن�صيب الفرد
من الدخل وحت�سني م�ستوي معي�شته" وعلى ذلك فقد تعارف على �أن
الأبعاد الثالثة التي حتقق التنمية الب�شرية هي ال�صحة ،والتعليم،
ون�صيب الفرد من الناجت القومي والذي ينعك�س ب�شكل مبا�شر على
م�ستوى معي�شته.
وبا�ستعرا�ض تقرير التنمية الب�شرية �سنة 2011والذي يعر�ض ترتيب
 187دولة من حيث م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية الثالثة ،جاءت غالبية
الدول الإ�سالمية � -إن مل يكن كلها  -يف ترتيب متدنٍ يف هذا التقرير.
وقد �أرجع امل�س�ؤولون هذا التدين يف الرتتيب �إىل انخفا�ض حجم املنفق
على البعدين الأول والثاين "ال�صحة والتعليم" واللذين بدورهما
ي�ؤديان �إىل انخفا�ض يف البعد الثالث "م�ستوى الدخل"وبالتايل م�ستوى
املعي�شة ،وذلك النخفا�ض ن�صيب البعدين الأولني من املوازنة العامة
للدول الإ�سالمية مقارنة بالدول التياحتلت ترتيبا متقدما يف دليل
التنمية الب�شريةنتيجة الفتقار الدول الإ�سالمية وعدم وجود م�صادر
التمويل الكافية لتغطية تلك النفقات.
يف الوقت الذي متتلك فيه تلك الدول �أداة متويل �إ�سالمية من �أوىل
�أهدافها االرتقاء بالإن�سان وحتقيق �سعادته ،وتوفري طموحاته الروحية
واملادية وهو ماميثل يف حقيقة الأمر �أبعاد التنمية الب�شرية ،الأمر الذي
دفعنا لإجراء هذا البحث لن�ؤكد على حقيقة هامة وهي دور الوقف يف
متويل �أبعاد التنمية الب�شرية الثالثة من خالل �إحياء دوره باعتباره
�سيا�سة مالية مالئمة ا�ستخدمت يف فرتات �سابقة يف االرتقاء بحياة
الأفراد واملجتمعات وتوفري احتياجاتهم املادية والروحية.
م�شكلة البحث:
تتمثل م�شكلة البحث فى �أن غالبية الدول الإ�سالمية تفتقر �إىل حتقيق
التنمية الب�شرية ب�سبب ق�صور موارد التمويل الالزمة لتحقيق تلك
التنمية،يف حني �أن لديها �أ�ساليب متويلية �شرعية اهتمت باملقام الأول
ب�أبعاد تلك التنمية  -ولكن مت �إغفالها فى ظل امل�شكالت التي تعي�شها
هذه الدول -ت�أتي على ر�أ�س هذه الأ�ساليب الوقف ال�شرعي،والذي
نحاول يف هذا البحث ك�شف النقاب عنه و�إبراز دوره يف حتقيق متطلبات
التنمية الب�شرية والتي تعد من الأهداف الأ�سا�سية له.
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هدف البحث:
يهدف البحث �إىل:
1 .1بيان مدى احلاجة �إىل الوقف يف املجتمعات الإ�سالمية املعا�صرة.
�2 .2إبراز دور الوقف يف االرتقاء بالإن�سان ،وحتقيق تنميته.
�3 .3إحياء دور الوقف يف الع�صر احلايل.
4 .4عر�ض جمموعة من الأ�ساليب والطرق املعا�صرة التي ت�صلح
ال�ستثمار املمتلكات الوقفية من �أجل حتقيق تنمية الإن�سان.
�5 .5أهمية البحث:
تتمثل �أهمية البحث يف:
1 .1الك�شف عن �سبق امل�سلمني يف االهتمام ب�شتى جماالت التنمية
مبا فيها التنمية الب�شرية.
2 .2ت�أييد املقرتحات املعا�صرة الداعية �إىل �ضرورة �إ�شراك اجلهات
اخلا�صة يف م�شاريع التنمية.
�3 .3إر�شاد الراغبني يف فعل اخلري �إىل جماالت تنموية معا�صرة يف
�أ�شد احلاجة �إىل التمويل.
الف�صل الأول :الوقف والتنمية
هناك عالقة قوية بني الوقف والتنمية االقت�صادية ب�صفة عامة
والتنمية الب�شرية ب�صفة خا�صة ،ذلك لأن الوقف باعتباره نوعا من
التمويل الذي جاء به النظام الإ�سالمي ميكن اال�ستفادة منه يف حتريك
املال وتداوله وذلك لأن الأموال املدخرة عند الأغنياء اذا �أوقفوها
بحيث ت�ستغل ا�ستغالال جتاريا يدر بربح علي املوقوف عليهم ف�إننا
بذلك اال�ستغالل التجاري وجهنا جزءا من املال ايل ال�سوق التجارية
الأمر الذي �سي�ؤدي ايل زيادة الطلب وعندما حتدث الزيادة يف الطلب
يرتتب علي ذلك زيادة يف الإنتاج لتلبية رغبات الطالبني ،عالوة على
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�أن زيادة الإنتاج �سوف ت�ؤدي ايل مزيد من �إقامة امل�شروعات والتي
توفر املزيد من فر�ص العمل مما يعمل على امل�ساهمة يف حل م�شكلة
البطالة،بالإ�ضافة�إىل مات�سهم به الأموال الوقفية يف �إقامة م�شروعات
خا�صة ترفع عن كاهل احلكومات عبء �إقامتها ،ف�ضال عن �أن الوقف
نف�سه هو حتويل للأموال عن اال�ستهالك وتوجيهها �إىل اال�ستثمار.
(�شوقي دنيا )1995
وتت�ضح العالقة القوية �أي�ضا بني الوقف والتنمية الب�شرية يف �أنه من
الأهداف التي �شرع الوقف من �أجلها هو حتقيق �أهداف اجتماعية
وا�سعة و�شاملة وتوفري �سبل التنمية العلمية والعملية للمجتمع امل�سلم،
فالوقف الإ�سالمي يركز ب�صوره �أ�سا�سية علي تنمية الإن�سان نف�سه
بكل �أبعاده الروحية والنف�سية والعقلية والبدنية باعتبارها التنمية
احلقيقية ،وهو ماتو�صلت �إليه�إحدى الدرا�سات من �أن �أكرث من
ن�صف الأموال الوقفية قد مت ر�صدها لتنمية الإن�سان روحيا وعلميا
و�سلوكيا والباقي لتلبية االحتياجات املادية للإن�سان (عبد ال�ستار
الهيتي.)1997
ويف هذا الف�صل �سوف نتناول عالقة الوقف بالتنمية الب�شرية من
خالل مبحثني يتناول الأول التعريف بالوقف وبيان حكمه و�أهدافه
ويتناول الثاين تعريف التنمية الب�شرية ومقومات حتقيقها وذلك
لبيان العالقة القوية بينهما.
املبحث الأول :الوقف مفهومه ,دليل م�شروعيته ,هدفه� ,صوره

تعريف الوقف:
يعرف الوقف لغة :احلب�س و�سمي وقفا ملا فيه من حب�س املال علي
اجلهة املعنية( .ح�سن �أبو غدة .)2005
�أما تعريف الوقف ا�صطالحا :حتبي�س الأ�صل وت�سبيل املنفعة (
الزرك�شي) وهو ماي�ؤيده مارواه عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما
�أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �أ�صاب �أر�ضا بخيرب ف�أتي النبي
"�صلي اهلل عليه و�سلم" ي�ست�أمره فيها فقال يار�سول اهلل �أ�صبت �أر�ضا
بخيرب مل �أ�صب ماال قط �أنف�س عندي منه فما ت�أمر به؟ قال ان �شئت
حب�ست �أ�صلها ،وت�صدقت بها "رواه البخاري يف �صحيحه" ويف رواية
(حب�س �أ�صله و�سبل ثمرته) "رواه الن�سائي يف �سننه".
م�شروعية الوقف:
دلت الن�صو�ص ال�شرعية من الكتاب وال�سنة النبوية والإجماع علي
م�شروعية الوقف منها-:
من الكتاب:
ورد يف كتاب اهلل تعاىل ن�صو�ص حتث وتدفع على البذل والإنفاق وفعل
اخلريات ،والوقف ماهو �إال جزء من �أعمال الرب وفعل اخلري قال
تعاىلَ :لنْ َت َنا ُلوا ا ْلبرِ َّ َحتَّى ُت ْن ِف ُقوا ممِ َّ ا تحُ ِ ُّبونَ َو َما ُت ْن ِف ُقوا ِمنْ َ�ش ْيءٍ
َف�إِنَّ اللهَّ َ ِب ِه َع ِلي ٌم (�آل عمران.)92

ات َما َك َ�س ْبت ُْم َوممِ َّ ا
وقوله تعاىلَ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا أَ�ن ِف ُقو ْا ِمن َط ِّي َب ِ
�أَخْ َر ْج َنا َل ُكم ِّمنَ الأَ ْر ِ�ض (البقرة .)267
من ال�سنة النبوية-:
1 .1عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي (�صلي اهلل عليه و�سلم)
قال� :إذا مات بن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث� ،صدقة جارية �أو
علم ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعو له "رواه م�سلم يف �صحيحه".
2 .2عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن عمر �أ�صاب �أر�ضا
بخيرب فقال يار�سول اهلل �إين �أ�صبت �أر�ضا بخيرب مل �أ�صب ماال
قط �أنف�س عندي منه فما ت�أمرين؟ قال� :إن �شئت حب�ست �أ�صلها
وت�صدقت بها فت�صدق بها عمر".رواه الن�سائي وبن ماجه يف
�سننه".
3 .3عن عمر بن احلارث بن ال�صطلق ر�ضي اهلل عنه قال :ماترك
ر�سول اهلل (�صلي اهلل عليه و�سلم) اال بغلته البي�ضاء و�سالحه
و�أر�ضا تركها �صدقة" .رواه البخاري يف �صحيحه".
�أما الإجماع :فقد ورد عن جمع كبري من ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم
�أنهم �أوقفوا �أمواال لهم يف �سبيل اهلل منهم عثمان وعلي والزبري و�أبو
طلحة وعمرو بن العا�ص وغريهم" .الزرك�شي جزء ." 4
�أنواع الوقف :ينق�سم الوقف �إىل عدة �أق�سام كما يلي( :جمعة الزيقي
) 2003
1 .1من حيث الزمن هناك نوعان وقف م�ؤبد ووقف م�ؤقت.
2 .2من حيث طريقة الوقف �أو م�ضمونه هناك وقف مبا�شرووقف
ا�ستثماري ،فالوقف املبا�شر هو الذي يقدم خدمات مبا�شرة
للموقوف عليهم بحيث ميكن اال�ستفادة من ذات املوقوف� .أما
الوقف اال�ستثماري فهو الأموال التي يتم وقفها البق�صد االنتفاع
بذاتها و�إمنا بق�صد االنتفاع بريعها الذي يتم اال�ستفادة منه
لأغرا�ض الوقف( .م�صطفى عبد ال�سالم .)1428
3 .3من حيث الغر�ض من الوقف ينق�سم اىل ثالثة �أق�سام الأول
وقف خريي وهو ماكان ريعه خم�ص�صا لل�صرف علي جهة من
اجلهات اخلريية والثاين وقف ذري "�أهلي" والغر�ض منه ت�أمني
التكافل االجتماعي لأقرباء الواقف وذريته� ،أما النوع الثالث فهو
وقف م�شرتك وهو يجمع بني النوعني ال�سابقني ففيه ح�صة �أهلية
وح�صة خريية.
�إحياء دور الوقف-:
عرفت املجتمعات الإ�سالمية نظام الوقف ومار�سته طيلة �أربعة ع�شر
قرنا وكان هذا النظام قاعدة لبناء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف تلك
املجتمعات يف خمتلف جماالت التكافل االقت�صادي واالجتماعي
التعليمية وال�صحية واخلدمية ،بل ميكن القول �أنه كان �أحد االبتكارات
امل�ؤ�س�سية االجتماعية التي ج�سدت ال�شعور الفردي بامل�س�ؤولية
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اجلماعية ونقلته من م�ستوي االهتمام اخلا�ص �إىل االهتمام العام
جتاه املجتمع والدولة معا�( .إبراهيم غامن .)2000
وبالرغم من �أن جميع الدول الإ�سالمية لديها العديد من �أموال
الأوقاف وممتلكاتها�،إال �أنها غري مرئية ،وغري م�ستغلة بالكفاءة
املطلوبة مل�صلحة الأغرا�ض اخلريية للواقفني وللمجتمع ب�صفة
عامة ،مما يدخل هذه الأموال الوقفية يف عداد الإهمال يف الوقت
الذي ت�أثرت فيه املجتمعات الغربية بفكرة الوقف ،و�سنت له القوانني
املدنية فالقانون املدين الفرن�سي يحوي الهبة املتنقلة والتي ت�شبه �إىل
حد كبري الوقف الذري ،ويف �أمريكا يوجد �صندوق االئتمان الذي
تخ�ص�ص كل �أ�سرة له وتلقائيا  %2من دخلها للجمعيات اخلريية،
وهناك �أي�ضا وقف التعليم كجائزة نوبل وغريها.
وهناك �أ�سباب كثرية تقف خلف �ضعف �أداء نظام الوقف يف الع�صر
احلايل من �أهمها-:
•�ضعف الإرادة ال�سيا�سية والإدارية الواعية بدور الوقف ،والتي
حتتاج ايل املزيد من الإجراءاتلإحياء دور الوقف من جديد.
•احلاجة �إىل�إدخال �صور جديدة معا�صرة للأموال الوقفية.
و�سوف نتناول فيما يلي ذلك تف�صيال-:
ال�شروط الواجب توافرها لإحياء �سنة الوقف( -:منذر قحف )
البد من الأخذ يف االعتبار عدة �أمور حتى نعيد للوقف الإ�سالمي دوره
الذي �أغفل يف الآونة الأخرية وبالتايل نعمل على�إحياء �سنة من ال�سنن
النبوية التي �أدت دورا هاما يف التمويل الذي نحن يف �أم�س احلاجة
�إليه الآن هذه الأمور هي-:
•احلاجة ايل ا�ست�صدار قانون للأوقاف يت�ضمن تعريف وتنظيم
وحماية الأوقاف ب�أنواعها.
•�ضرورة حماية الأوقاف املوجودة واملحافظة عليها وحفظ
�سجالتها.
•�ضرورة العمل علي ا�سرتداد �أمالك الأوقاف التي حولت اىل
ا�ستعماالت �أخرى بطرق غري �شرعية.
•�إعادة النظر ب�إدارة �أمالك الأوقاف وبخا�صة الأوقاف
اال�ستثمارية مبا ين�سجم مع �إرادة و�شروط الواقفني من جهة
ومع ن�صو�ص ال�شريعة ومقا�صدها من جهة �أخرى.
•�إعادة �إدخال الأوقاف الذرية يف الدول التي �ألغتها وبخا�صة بعد
�أن اجتهت عدة جمتمعات معا�صرة متطورة �إىل ت�أكيد �أهمية
هذه الأوقاف وت�شجيعها.
•�إيجاد القنوات املنا�سبة التي ت�شجع على قيام �أوقاف جديدة
وتقدمي امل�شروعات الوقفية للمح�سنني بحيث ميكن توجيه
الأوقاف اجلديدة للقيام باملهام االجتماعية واالقت�صادية
الالزمة للتنمية املجتمعية.
•و�ضع اخلطط الالزمة ال�ستثمار وتنمية الأمالك املوجودة
للأوقاف التي تعطلت عن العطاء.
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•�ضرورة تبني مبد�أ "املخ�ص التنموي" يف جميع امل�شروعات
الوقفية اجلديدة بحيث يخ�ص�ص دائما جزء من العائدات
اال�ستثمارية للوقف للزيادة بر�أ�سماله.
•�ضرورة �إعادة تعريف دور الأوقاف بحيث تنق�سم ايل ق�سمني
رئي�سني ق�سم لإدارة امل�ساجد والإ�شراف على الأن�شطة الدينية
وق�سم للإ�شراف على الأوقاف الأخرى وتدعيمها وم�ساعدتها.
حيث �شاع اعتقاد خاطئ ب�أن الأوقاف لي�ست �سوى�إدارة حكومية
تعنى ب�ش�ؤون امل�ساجد وموظفيها من الأئمة وامل�ؤذنني وال�صلة
لها بالعمل الأهلي �أو امل�ؤ�س�سات املدنية والأن�شطة االجتماعية
والإمنائية ،وهو من الأ�سباب التي �أدت �إىل تهمي�ش نظام الوقف
يف الدول الإ�سالمية يف الفرتة الأخرية.
•العمل على�إعادة النظر بفقه الوقف املوروث حتى يتم التعامل
مع �صور جديدة من الأوقاف مل تكن موجودة يف املا�ضي ،وهو
مانتناوله يف الفقرة القادمة.
�صور جديدة للأموال الوقفية-:
�إن الظروف االقت�صادية واالجتماعية اجلديدة واملتغرية دائما تن� أش�
عنها حاجات الح�صر لها وتتنوع ال�صور اجلديدة للوقف بتنوع
هذه احلاجات التي يطلب تلبيتها وقد �أوجدت املجتمعات املعا�صرة
حاجات عامة كثرية من وجوه الرب منها ماهو دائم بطبيعته ومنها
ماهو غري دائم ،وفيما يلي �سوف نتناول بع�ض �صور م�ستجدة للوقف
ح�سب نوع ال�شيء املوقوف وطبيعته فهناك الأوقاف العينية حيث يكون
فيها مال الوقف من الأعيان كالعقارات واملنقوالت ،وهناك �أوقاف
احلقوق واملنافع حيث يكون فيها املال املوقوف حقا ماليا متقوما �أو
منفعة قابلة النتقال ملكيتها.
�صور جديدة من الأوقاف العينية-:
هناك �صور جديدة من الأوقاف م�ستقاة من ثالث م�سائل الأوىل
التوقيت والثانية الأعيان املتكررة والثالثة �شرط االنتفاع ،و�أهم منطلق
لل�صور امل�ستجدة يف الوقف العيني هو منطلق التوقيت فالتوقيت يف
الوقف للم�سجد �صار من الأمور املمكنة التي ميار�سها النا�س فعال
يف �أحيان عديدة و�صورته �أن يقدم عقار مع بنائه ليكون م�سجدا ملدة
م�ؤقتة يعود العقار والبناء بعدها للواقف ملكا خال�صا يت�صرف فيه
كما ي�شاء .و�صورة �أخرى وقف الب�ستان ملدة معينة.
�أما املنطلق الثاين فهو وقف الأعيان املتكررة و�صورته �أن ين�ص عقد
ت�أ�سي�س �شركة ما على وقف �إنتاج�أ�سبوع من كل �سنة على وجوه اخلري
�سواء على �سبيل الت�أبيد �أو التوقيت.
�أما املنطلق الثالث فهو الوقف مع ا�شرتاط املنافع للواقف ك�أن ي�شرتط
الواقف كل �أو بع�ض منافع الوقف له طيلة حياته وهو مافعله الر�سول
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ب�أكله من وقفه حلدائق خمرييق اليهودي
و�أي�ضا �أكل عمر ر�ضي اهلل عنه من وقفه لأر�ضه يف خيرب وكان هو
الناظر عليها طيلة حياته.
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�صور جديدة من �أوقاف احلقوق واملنافع-:
من �أهم ال�صور اجلديدة للحقوق التي ميكن وقفها هو حق ا�ستغالل
الأمالك املعنوية كحق الت�أليف وحق االبتكار وحق اال�سم التجاري
ويكون ذلك بت�صريح من امل�ؤلف �أو املبتكر ،وهناك �أي�ضا حق ا�ستغالل
الأمالك املعنوية الرتاثية مثل وقف كتب الرتاث الفقهي ،وهناك
�صورة �أخرى �شبيه بوقف املنافع مثل وقف خدمات الهاتف �أو وقف
مركبة لنقل احلجاج .ومن احلقوق التي ينبغي �أن تكون قابلة للوقف
حق الطريق ومثله حق عبور ج�سر مثال وهو حق ارتفاق ومثله �أي�ضا
وقف �أر�ض م�صلى العيد �أو وقف موقف �سيارات.
ومن ال�صور اجلديدة للوقف وقف اخلدمات ك�أن توقف خدمة معينة
لأ�شخا�ص ب�أعيانهم �أو ب�أو�صافهم اما على �سبيل الت�أبيد �أو التوقيت
كوقف خدمة نقل امل�صاحف اىل امل�ساجد �أو وقف خدمة نقل الطالب
الفقراء جمانا.
�صور جديدة من الأوقاف النقدية-:
هناك �صور جديدة لوقف النقود وماهو يف مقامها مثل وقف النقود
يف حمافظ ا�ستثمارية �أو �صناديق ا�ستثمار وهناك �صورة �أخرى لوقف
النقود وهي وقف النقود يف ال�شركات امل�ساهمة �أو وقف باالفادة من
حق اال�ست�صناع ،كما ميكن وقف الأموال املختلطة وهي وقف جمموعة
من الأموال العينية واحلقوق املالية املتقومة واملنافع والنقود معا.
(راندي ديغيليم )1995

�صور معا�صرة ال�ستثمار وتنمية املمتلكات الوقفية-:
عقدت الندوات وامل�ؤمترات ملناق�شة الطرق املعا�صرة ال�ستثمار االموال
الوقفية ،وقد تو�صلت املناق�شات �إىل مايلي�( -:إدارة وتثمري ممتلكات
الوقف )1983
ان �أف�ضل ال�سبل ال�ستثمار املمتلكات الوقفية هي-:
•عقد اال�ست�صناع.
•عقد امل�شاركة املتناق�صة املنتهية بالتمليك.
•قيام البنوك الإ�سالمية با�ستثمار املمتلكات الوقفية يف الدول
التي هي يف حاجة اىل ا�ستثمارات.
•قيام وزارات الأوقاف التي متتلك فائ�ضا ماليا يف ا�ستثمار
�أموالها يف دول �إ�سالمية �أخرى هي يف حاجة اىل تلك الأموال.
•دعوة احلكومات اىل توفري ال�ضمانات الكافية لهذه اال�ستثمارات
وحمايتها و�إعفائها من ال�ضرائب.
بالإ�ضافة �إىل طرق �أخرى �أقرها الفقهاء لتنمية مال الوقف منها-:
•ت�أجري الوقف.
•امل�ضاربة مبال الوقف.
•املزارعة وامل�ساقاة بالوقف.
•ت�سليف الوقف و�إقرا�ضه.
•بيع الوقف �أو بيع ثماره.
•القيام مب�شاريع �إمنائية لال�ستفادة من عوائد الأموال املوقوفة
وحتقيق النماء وتخفيف الأزمات.
•الإ�سهام يف ت�أ�سي�س و�إن�شاء البنوك الإ�سالمية.
•امل�شاركة يف ت�أ�سي�س �شركات تنموية.
www.giem.info
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الدالالت احملاسبية يف ضوء النصوص القرآنية
ِّ
(احللقة ) 2

د .عبد احلليم عمار غربي
ق�سم الأعمال امل�صرفية  /كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

ثالث ًا� :أدوات املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
� -1أدوات الكتابة يف القر�آن الكرمي
1
وردت �أدوات الكتابة يف القر�آن الكرمي على النحو التايل :
�أ -الدواة� :ش ّرفها اهلل تعاىل وذكرها يف القر�آن الكرمي
فقال:ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ ( )1القلم1 :؛ حيث �أول ما خلق
اهلل القلم ،ثم خلق النون وهي الدواة 2؛
ب-القلم� :ش ّرف الله�أدوات الكتابة ورفع مرتبتها فقد �أق�سم
بها:ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ ( )1القلم ،1 :كما �أ�ضاف التعليم
الَ ْك َر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم ( )4العلق:
بالقلم:ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك ْ أ
4-3؛
َاب َم ْ�س ُطو ٍر ( )2الطور2 :؛
ج-الت�سطريَ :و ِكت ٍ
ُ
َاب َم ْرقو ٌم املطففني9 :؛ 20؛
د-
ِ
الرتقيم:كت ٌ
ه -الن�شرَ :و ُنخْ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِكتَا ًبا َي ْل َقا ُه َم ْن ُ�شو ًرا ()13
الإ�سراء13 :؛
و -الورق:فيِ َر ٍّق َم ْن ُ�شو ٍر ( )3الطور.3 :
� -2أدوات احل�ساب يف القر�آن الكرمي
وردت �أدوات الع ّد واحل�ساب يف القر�آن الكرمي على النحو التايل:
�أ -الأرقام :تُعترب املحا�سبة لغة التعامل يف احلياة االقت�صادية واملالية
كما �أنها تُعترب لغة الأعمال؛ فهي تُعنى بت�سجيل العالقات االقت�صادية
واملالية بلغة الأرقام؛ فال ميكن �أن نت�صور عمليات ريا�ضية �أو
حما�سبية دون ا�ستخدام الأرقام ،وقد وردت جميع الأرقام الرئي�سة
للح�ساب ( )10-1يف القر�آن الكرمي على النحو التايل:
جدول  :1الأرقام الأ�سا�سية يف القر�آن الكرمي
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ب� -أنظمة العدّ :لقد ن ّوه �سبحانه وتعاىل لعباده عن الع ّد واحل�ساب
بقوله :هُ َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ال�ش ْم َ�س ِ�ض َيا ًء َوا ْل َق َم َر ُنو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َناز َِل ِل َت ْع َل ُموا
ُ
للهَّ
ات ِل َق ْو ٍم
اب َما َخ َلقَ ا َذ ِل َك �إِ اَّل ِبالحْ َ قِّ ُي َف ِّ�ص ُل ْ آ
الَ َي ِ
ال�س ِن َني َوالحْ ِ َ�س َ
َعدَ َد ِّ
املالحظ �أن اهلل تعاىل ختم الآية الكرمية
َي ْع َل ُمونَ ( )5يون�س ،5 :ومن َ
بقولهِ ( :ل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ )دا ًّال على �أن الع ّد واحل�ساب علم يهتم به العاملون،
وح ِإ� َل ْي ِه
نظام للعدَّ :ت ْع ُر ُج المْ َلاَ ِئ َك ُة َوال ُّر ُ
و�أو�ضح القر�آن الكرمي �أكرث من ٍ
فيِ َي ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَ ا ُر ُه َخ ْم ِ�س َني أَ� ْل َف َ�س َن ٍة ( )4املعارج4 :؛ َو َي ْ�س َت ْع ِج ُلو َن َك
اب َو َلنْ ُيخْ ِل َف اللهَّ ُ َو ْعدَ ُه َو إِ�نَّ َي ْو ًما ِع ْندَ َر ِّب َك َك�أَ ْل ِف َ�س َن ٍة ممِ َّ ا
ِبا ْل َع َذ ِ
َت ُعدُّونَ ()47احلج.47 :
� -3أدوات القيا�س يف القر�آن الكرمي
بعد توافر �أدوات الكتابة و�أدوات احل�ساب كالأرقام ونظام العدّ ،ال ب ّد
من القيا�س الكمي والقيمي الذي متتاز �أدواته بالدقة لتحقيق العدالة،
وقد �أ�شار القر�آن الكرمي لأدوات القيا�س التالية:
�أ -امليزان :هو �أحد الآالت التي يتم بها تقدير املقدّرات من الأ�شياء،
ال�س َما َء َر َف َع َها َو َو َ�ض َع المْ ِيزَ انَ ( )7أَ� اَّل ت َْط َغ ْوا فيِ المْ ِيزَ ِان
قال تعاىلَ :و َّ
(َ )8و أَ� ِقي ُموا ا ْل َو ْزنَ ِبا ْل ِق ْ�س ِط َو اَل تُخْ ِ�س ُروا المْ ِيزَ انَ ( )9الرحمن 9-7 :؛
ب -الذراع :وبه تق َّدر الأطوال ،قال تعاىل :فيِ ِ�س ْل ِ�س َل ٍة َذ ْر ُع َها َ�س ْب ُعونَ
ا�س ُل ُكو ُه ( )32احلاقة32 :؛
ِذ َر ًاعا َف ْ
َ
ج -الكيل :وبه يقا�س املوزون ،قال تعاىلَ :و�أ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل �إِ َذا ِك ْلت ُْم َو ِز ُنوا
ا�س المْ ُ ْ�س َت ِق ِيم الإ�سراء35 :؛
ِبا ْل ِق ْ�س َط ِ
ا�س
د -النقود :ورد معنى النقود يف القر�آن الكرمي بعدة معانٍ ُ :ز ِّينَ ِلل َّن ِ
ُح ُّب َّ
ال�ش َه َو ِات ِمنَ ال ِّن َ�سا ِء َوا ْل َب ِن َني َوا ْل َق َن ِاط ِري المْ ُ َق ْن َط َر ِة ِمنَ َّ
الذهَ ِب
الَ ْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث �آل عمران14 :؛ َو ِمنْ �أَ ْه ِل
َوا ْل ِف َّ�ض ِة َوالخْ َ ْي ِل المْ ُ َ�س َّو َم ِة َو ْ أ
النص القرآني

ُق ْل إنَّ َما ُه َو إلَ ٌه َو ِ َّ
َري ٌء ِممَّا تُ ْش ِر ُك َ
ون ([ )19األنعام]19 :
اح ٌد َوإِن ِني ب ِ
ِ
ِ
ال اللهَُّ لاَ َتتَّ ِخ ُذوا إلَ َهيْن ْاث َنيْن إنَّ َما ُه َو إلَ
َو َق َ
َّاي َ
اح ٌد َ
ٌ
َ
ُون ([ )51النحل]51 :
ب
ه
ار
ف
ي
إ
ف
و
ه
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْرا لَ ُك ْم [النساء]171 :
َولاَ َت ُقولُوا َثلاَ َث ٌة ا ْن َتهُوا َخي ً
يحوا ِفي الأْ َ ْر َ َ َ ْ
ُر [التوبة]2 :
َف ِس ُ
ض أ ْر َب َعة أشه ٍ
ِ
ْ
ْ
ُ
ٌ
َوي َُقول َ
ْب [الكهف]22 :
ون َخم َ
ْسة َسا ِد ُس ُه ْم َكلبُ ُه ْم َر ْجمًا ِبال َغي ِ
َّ َ
إ َّن َرب ُ
ات َوالأْ َ ْر َ
َّام [األعراف]54 :
َّك ُم اللهَُّ الَّ ِذي َخلَ َق َّ
الس َما َو ِ
ِ
ض ِفي ِست ِة أي ٍ
لَ َها َس ْب َع ُة أَ ْب َو ُ ِّ
َاب ِم ْن ُه ْم ُج ْز ٌء َم ْق ُسو ٌم ([ )44الحجر]44 :
اب لِكل ب ٍ
ٍ
َو َم ِئ ٍذ َث َما ِني ٌ
ش َرب َ
َح ِم ُل َع ْر َ
َة ([ )17الحاقة]17 :
َوي ْ
ِّك َف ْو َق ُه ْم ي ْ
لأْ
َ
ْ
ُ
ْ
ان ِفي ال َم ِدي َن ِة ِت ْس َعة َر ْه ٍط يُف ِس ُد َ
َو َك َ
ض [النمل]48 :
ون ِفي ا ْر ِ
ٌ
َ
َ
َ
ٌ
ِت ْل َك َعش َرة كا ِملة [البقرة]196 :
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َاب َمنْ �إِنْ َت ْ�أ َم ْن ُه ِب ِق ْن َطا ٍر ُي�ؤَ ِّد ِه ِ�إ َل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َمنْ �إِنْ َت ْ�أ َم ْن ُه ِب ِدي َنا ٍر اَل
ا ْل ِكت ِ
ُي�ؤَ ِّد ِه إِ� َل ْي َك �إِ اَّل َما د ُْمتَ َع َل ْي ِه َقا ِئ ًما �آل عمران75 :؛ َو َ�ش َر ْو ُه ِب َث َم ٍن َبخْ ٍ�س
َد َر ِاه َم َم ْعدُو َد ٍة يو�سف20 :؛ َو َق َال ِل ِف ْت َيا ِن ِه ْاج َع ُلوا ِب َ�ض َاع َت ُه ْم فيِ ر َِحالِهِ ْم
َل َع َّل ُه ْم َي ْع ِر ُفو َن َها يو�سف .62 :وت�أ�سي�س ًا على ذلك؛ فقد عبرَّ القر�آن عن
النقود بالذهب والف�ضة واخليل امل�س َّومة والأنعام واحلرث والدرهم
والدينار ف�شمل بذلك النقود وال�سلع؛ �أي كل ما له قيمة.
رابع ًا :مفاهيم املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
 -1املدين والدائن يف القر�آن الكرمي
خلق اهلل تعاىل الأ�شياء جميع ًا يف هذا الكون على هيئةزوجني اثنني،
لكل زوج من الزوجني خ�صائ�صه التي تمُ ِّيزه عن الآخرَ :و ِمنْ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ
َخ َل ْق َنا َز ْو َجينْ ِ َل َع َّل ُك ْم ت ََذ َّك ُرونَ ( )49الذاريات�ُ ،49 :س ْب َحانَ ا َّل ِذي َخ َلقَ
ْأ
الَ ْز َو َاج ُك َّل َها ممِ َّ ا ُت ْن ِبتُ ْ أ
الَ ْر ُ�ض َو ِمنْ �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َوممِ َّ ا اَل َي ْع َل ُمونَ ()36
املف�سرين �أمثلة عديدة لتو�ضيح املعنى قائ ًال:
ي�س ،36 :و�ضرب �أحد ِّ
"�أي جميعاملخلوقات �أزواج� :سماء و�أر�ض ،ليل ونهار� ،شم�س وقمر،
ب ّر وبحر�،ضياء وظالم� ،إميان و ُكفر ،موت وحياة� ،شقاء و�سعادة،
ج ّنة ونار ،حتى احليوانات والنباتات . "3وميكن �أن ن�ضيف �إىل تلك
الثنائيات "الدائن" Creditorو"املدين" Debtorفيعلم املحا�سبة!
 -2القيد املزدوج يف القر�آن الكرمي
يقت�ضي التوازن يف العمل املحا�سبي ت�سجيل طرفني متقابلني لكل
عملية ،طرف �آخذ وطرف معطي ،ومت ربط العمل بالتوازن احل�سابي
بظهور القيد املزدوج .وجرت العادة �أن ُي�ؤ َّرخ للمحا�سبة ب�صورتها
املتعارف عليها اليوم بداية من فكرة القيد املزدوج التي تقوم على
حتديد الدائنية واملديونية لكل عملية واملقا�صة بينها.
�إن نظرية القيد املزدوج التي كتب عنها عامل الريا�ضيات الإيطايل
تن�ص على
"لوكا با�سيويل"  LucaPacioliعام 899ه1494/م والتي ّ
�أن كل عملية مالية ت ؤ� ِّثر يف جانبني �أحدهما مدين والآخر دائن؛
�أ�شار �إليها القر�آن الكرمي :اَل ُي َك ِّل ُف اللهَّ ُ َنف ًْ�سا �إِ اَّل ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت
َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََ�س َب ْت البقرة286 :؛ وقولهَ :ف َم ِن ْاه َتدَ ى َف ِل َنف ِْ�س ِه َو َمنْ َ�ض َّل
َف�إِنمَّ َ ا َي ِ�ض ُّل َع َل ْي َها الزمر41 :؛ وقولهَ :منْ َعمِ َل َ�صالحِ ً ا َف ِل َنف ِْ�س ِه َو َمنْ
أَ� َ�سا َء َف َع َل ْي َها ف�صلت46 :؛ حيث �إن الرتجمة العربية لعبارتيTo( :
)_.Acc._,By Accهي( :على ح�ساب ،...حل�ساب� )...أو ُيعبرَّ
عنها (من ح�.../إىل ح ).../التي ي�ستخدمها املحا�سبون يف احلياة
العملية .ويف الآيات املذكورة تكون "النف�س" مرة دائنة ومرة �أخرى
مدينة ،وهذا هو املفهوم العلمي لنظرية القيد املزدوج  4التي تفيد
قيد العملية املالية بوا�سطة طرفني متعادلينْ  :طرف مدين و�آخردائن؛
وذلك للم�ساعدة يف تفادي �أخطاء الت�سجيل املحا�سبي.

 -3املو�ضوعية امل�ستندية يف القر�آن الكرمي
ُيعترب وجود امل�ستندات نقطة البداية يف عمل النظام املحا�سبي؛ حيث
تمُ ِّثل �أ�سا�س ًا مهم ًا يف توفري البيانات الالزمة باعتبارها دلي ًال ثبوتي ًا
لمِ ا ميكن �أن يجري بني طرفني ،وميكن اال�ستدالل من خالل الن�صو�ص
القر�آنية �أن هناك ت�أكيد ًا على �ضرورة توثيق احلقوق؛ ومنها احلقوق
املالية بطرفيها املدين والدائن ،وذلك عن طريق الكتابة التحريرية
حتى ال يكون هناك � ّأي �شك فيها:
�أ -الكتابة� :أمر القر�آن الكرمي بكتابة املعامالت من عقود وديون
واتفاقات ومرا�سالت ،ففي كتابة العقود يقولَ :ف َكا ِت ُبوهُ ْم �إِنْ َع ِل ْمت ُْم
فِيهِ ْم َخيرْ ً ا النور33 :؛ ويف كتابة الديون يقول� :إِ َذا َتدَ ا َي ْنت ُْم بِدَ ْي ٍن �إِلىَ
�أَ َج ٍل ُم َ�س ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه البقرة282 :؛ ويف توكيل الغري بالكتابة يقولَ :و اَل
َي�أْ َب َكا ِت ٌب �أَنْ َي ْكت َُب َك َما َع َّل َم ُه اللهَّ ُ َف ْل َي ْكت ُْب َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه الحْ َ ُّق
البقرة282 :؛ ويف ت�سجيل رب العباد لأعمال الب�شر يقولَ :و ُنخْ ِر ُج
َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ِكتَا ًبا َي ْل َقا ُه َم ْن ُ�شو ًرا ( )13ا ْق َر ْ�أ ِكتَا َب َك َك َفى ِب َنف ِْ�س َك
ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِ�سي ًبا ()14الإ�سراء .14-13 :ومل تحُ دِّ د �آية املداينة
نوع الكتابة وال و�سيلتها؛ بل �أطلقت الأمر بالكتابة يف �صورة م�ستند
�أو عقد �أو الكتابة يف الدفاتر املحا�سبية؛ وقد ثبتت فيها �أ�صول و�أ�س�س
املو�ضوعية يف املحا�سبة كما يلي:
جدول  :2مفهوم املو�ضوعية يف �إطار �آيتي املداينة والرهن
أسس الموضوعية

النص القرآني

فورية التسجيل

يَا أَُّي َها الَّ ِذ َ َ
َ
ْن إِلَى أَ َج ٍل
ين آ َمنُوا إِذا َتدَا َي ْنتُ ْم ِب َدي ٍ
ُسمًّى َف ْ
اكتُبُو ُه
مَ

شمولية التسجيل لكل حدث
مالي

يرا
يرا أَ ْو َك ِب ً
ص ِغ ً
َولاَ َت ْسأَمُوا أَ ْن َت ْكتُبُو ُه َ
إِلَى أَ َجلِ ِه
َو ْ ْ
ْن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم
اس َتش ِه ُدوا َش ِهي َدي ِ

الكتابة واإلشهاد معاً في
حال عدم قدرة أحد طرفي
المعاملة على الكتابة أو
اإلمالء بها

ان الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ْال َح ُّق َس ِفيهًا أَ ْو َ
َفإِ ْن َك َ
ض ِع ًيفا
يع أَ ْن يُ ِم َّل ُه َو َف ْليُ ْملِ ْل َولُِّي ُه
َس َت ِط ُ
أَ ْو لاَ ي ْ
ب ْال َع ْد ِل َو ْ ْ
ْن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم
ِ
اس َتش ِه ُدوا َش ِهي َدي ِ

البعد عن التحيُّز

َو ْليَتَّ ِق اللهََّ َربَّ ُه

اإلشهاد في حال ُّ
تعذر
الكتابة

استحداث أساليب إثبات
َوإِ ْن ُك ْنتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َولَ ْم َت ِج ُدوا َكا ِتبًا َف ِر َه ٌ
ان
أخرى في حال ّ
تعذر الكتابة
َم ْقب َ
ُوض ٌة [البقرة]283 :
أو اإلشهاد (آية الرهن)

راجع :رفعت ال�سيد العو�ضي (حم ِّرر) ،مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي يف
امل�صارف والنقود والأ�سواق املالية :تقومي �أداء امل�صارف الإ�سالمية ،م ،10املعهد
العاملي للفكر الإ�سالمي ،دار ال�سالم ،القاهرة ،ط� ،2009 ،1ص.75-74 :
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ب -الغر�ض من الكتابة� :إن امل�ستندات والدفاتر والوثائق التي
ي�ستخدمها املحا�سبون هي مبثابة الإثبات للحقوق ،وقد تناولت �أطول
�آية يف القر�آن الكرمي �أ�صول الكتابة وت�سجيل الدائنية واملديونيةَ :يا
�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ آَ� َم ُنوا �ِإ َذا َتدَ ا َي ْنت ُْم بِدَ ْي ٍن ِ�إلىَ أَ� َج ٍل ُم َ�س ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكت ُْب
َب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌب ِبا ْل َع ْد ِل َو اَل َي�أْ َب َكا ِت ٌب �أَنْ َي ْكت َُب َك َما َع َّل َم ُه اللهَّ ُ َف ْل َي ْكت ُْب
َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه الحْ َ ُّق َو ْل َيت َِّق اللهَّ َ َر َّب ُه َو اَل َي ْب َخ ْ�س ِم ْن ُه َ�ش ْي ًئا البقرة:
282؛ ومعنىَ :ذ ِل ُك ْم �أَ ْق َ�س ُط ِع ْندَ اللهَّ ِ َو�أَ ْق َو ُم ِل َّل�ش َها َد ِة َو�أَ ْد َنى �أَ اَّل َت ْرتَا ُبوا
البقرة282 :؛ �أن �أق�سط تعني� :أعدل ،و�أقوم لل�شهادة تعني� :أثبت لها
و�أكرث عون ًا على �أدائها ،و�أدنى �أ ّال ترتابوا تعني� :أقرب �أ ّال ت�ش ّكوا.
"مبعنى �أنها ت�ؤكد العدالة يف حتقيق احلقوق وااللتزامات وتقوي
ال�شهادة التي تعني حفظ املعلومات يف القلب ونقلها بالل�سان ،وتزيد
الثقة يف املعلومات ،والأهداف العامة للمحا�سبة تدور حول حتقيق ما
�سبق . "5
ج -الكتاب (الدفرت) :لفظ الكتاب ي�شمل �أي�ض ًا الدفرتَ :و َما ت َْ�س ُق ُط
ات ْ أ
الَ ْر ِ�ض َو اَل َر ْط ٍب َو اَل َيا ِب ٍ�س �إِ اَّل فيِ
ِمنْ َو َر َق ٍة �إِ اَّل َي ْع َل ُم َها َو اَل َح َّب ٍة فيِ ُظ ُل َم ِ
َاب ُم ِب ٍني ( )59الأنعامَ ،59 :و ُك َّل َ�ش ْيءٍ � ْأح َ�ص ْي َنا ُه فيِ �إِ َم ٍام ُم ِب ٍني ()12
ِكت ٍ
ي�س .12 :الإمام :الدفرت ،الكتاب ،اللوح املحفوظ" ،واختار املرتجم
العربي يف املحا�سبة (الدفرت) بدل (الكتاب)� .أما يف الإنكليزية
فاللفظ املختار هو (( )Bookكتاب) ،وكذلك يف الفرن�سية ()Livre
(كتاب) .فالفرن�سيون ُي�سمون دفرت الأ�ستاذ (�( )Grandlivreأي:
الدفرت الكبري) ،ويف الإنكليزية ي�سمى ( .)Ledgerورمبا كان من
املمكن �أن يقال( :دفرت الإمام) بدل (دفرت الأ�ستاذ) ،ولكن رمبا مت
العدول عنه لأن لفظ الإمام فيه معنى ديني ،ولأن م�صحف عثمان
ُ�س ِّمي امل�صحف الإمام . "6
 -4الأ�صول الثابتة يف القر�آن الكرمي
قال اهلل تعاىلَ :و�أَ َّن ُه هُ َو �أَ ْغ َنى َو�أَ ْق َنى ( )48النجم� ،48 :أغنى :م َّول
عباده ،و�أقنى :جعل لهم ُق ْن َي ًة وهي �أ�صول الأموال 7؛ وي�ستخدم الفقهاء
"عرو�ض ال ِقنية" للداللة على طبيعة هذه الأ�صول والغر�ض
م�صطلح ُ
الذي تُراد له (مقتناة بغر�ض اال�ستعمال ال لغر�ض البيع واملتاجرة).
�إن القر�آن الكرمي حافل بامل�صطلحات ذات الداللة االقت�صادية
الدقيقة ،مثل" :الرزق والك�سب والإ�سراف والتبذير والبخل والتقتري
واالبتغاء من ف�ضل اهلل والأكل وال�شرب والتعمري والطيبات واخلبائث
والإ�صالح والإف�ساد وكفران النعم و�شكرها والرغد والنعم والإيثار
وال�سفه"...؛ ولذلك ف�إن "امل�صطلحات القر�آنية االقت�صادية هي
�أف�ضل من امل�صطلحات االقت�صادية ال�شائعة . "8
 -5جودة املعلومات يف القر�آن الكرمي
�إن �آية الكتابة وهي �أطول �آية يف القر�آن الكرمي جاءت بعد الآيات
التالية :261 :التي حتثّ على �إنفاق املال :266-262 ،التي ذكرت
�صفات منفق املال� :266 ،صفات املال :269-267 ،ن�صح للمنفقني،

44

www.giem.info

 :270الرقابة اخلارجية فاهلل حميط بكل �إنفاق� :271 ،أ�شكال الإنفاق
�سر ًا وعالنية :272 ،الرتغيب بالإنفاق يف وجوه اخلري والإح�سان،
� :273صفات الفقري امل�ستحق :274 ،زمن الإنفاق و�شكله والأجر من
اهلل على ذلك� :279-275 ،أ�شكال تبادل املال بالبيع �أو بالربا:280 ،
�أدب الديون :281 ،التحذير من خمالفة ما �سبق� :282 ،آية املداينة
�أو الكتابة :283 ،الرهان املقبو�ضة :284 ،املحا�سبة :يحا�سب اهلل
على ال�س ّر والعلن يف املعامالت .وعليه؛ ف�إن الهدف من الكتابة قائم
على اعتبارات مو�ضوعية منع ًا من الريبة وال�شك ،و�أدعى �إىل حتقيق
العدالة يف املعامالت.
واحتوت الآية الكرمية على "قواعد عدة للكتابة ،منها �أن الذي يتوىل
الكتابة �شخ�ص حمرتفَ :و ْل َي ْكت ُْب َب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌب ِبا ْل َع ْد ِل البقرة،282 :
و�أنه يجب �أن يراعي يف الكتابة كل ما ي�ؤدي �إىل مو�ضوعية البيانات
والثقة فيها ...وهذه القواعد هي ما مت ّثل ما يحاول الفكر املحا�سبي
ال�سائد و�ضعها كخ�صائ�ص نوعية للمعلومات املحا�سبية . "9
خام�س ًا :وظائف املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
 -1وظيفة الإثبات (القيد ،الت�سجيل) يف القر�آن الكرمي
�أ� -آلية الإثبات :ب َّينت �آية الت�سجيل �أو املداينة الأ�س�س العري�ضة لأ�صول
الكتابة املحا�سبية ،وهي �أطول �آية يف القر�آن الكرميَ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
آَ� َم ُنوا �إِ َذا َتدَ ا َي ْنت ُْم بِدَ ْي ٍن ِ�إلىَ َ �أ َج ٍل ُم َ�س ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكت ُْب َب ْي َن ُك ْم َكا ِت ٌب
ِبا ْل َع ْد ِل َو اَل َي�أْ َب َكا ِت ٌب أَ�نْ َي ْكت َُب َك َما َع َّل َم ُه اللهَّ ُ َف ْل َي ْكت ُْب َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي
َع َل ْي ِه الحْ َ ُّق َو ْل َيت َِّق اللهَّ َ َر َّب ُه َو اَل َي ْب َخ ْ�س ِم ْن ُه َ�ش ْي ًئا َف�ِإنْ َكانَ ا َّل ِذي َع َل ْي ِه
الحْ َ ُّق َ�س ِفي ًها �أَ ْو َ�ض ِعي ًفا �أَ ْو اَل َي ْ�ست َِطي ُع َ�أنْ يمُ ِ َّل هُ َو َف ْل ُي ْم ِل ْل َو ِل ُّي ُه ِبا ْل َع ْد ِل
ا�ست َْ�شهِ دُوا َ�شهِ يدَ ْي ِن ِمنْ ر َِجا ِل ُك ْم َف�إِنْ لمَ ْ َي ُكو َنا َر ُج َلينْ ِ َف َر ُج ٌل َو ْام َر�أَت َِان
َو ْ
ُ
َ
ممِ َّ نْ َت ْر َ�ض ْونَ ِمنَ ُّ
الخْ َرى
ال�شهَدَ ا ِء �أنْ ت َِ�ض َّل �إِ ْحدَ اهُ َما َفت َُذ ِّك َر �إِ ْحدَ اهُ َما ْ أ
َ
َ
َ
َو اَل َي�أْ َب ُّ
ال�شهَدَ ا ُء �إِ َذا َما د ُُعوا َو اَل ت َْ�س�أ ُموا �أنْ َت ْك ُت ُبو ُه َ�ص ِغ ًريا �أ ْو َك ِب ًريا
ِ�إلىَ �أَ َج ِل ِه َذ ِل ُك ْم �أَ ْق َ�س ُط ِع ْندَ اللهَّ ِ َو�أَ ْق َو ُم ِل َّل�ش َها َد ِة َو َ�أ ْد َنى �أَ اَّل َت ْرتَا ُبوا
ا�ض َر ًة ت ُِدي ُرو َن َها َب ْي َن ُك ْم َف َل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َنا ٌح أَ� اَّل
�إِ اَّل أَ�نْ َت ُكونَ تجِ َ ا َر ًة َح ِ
َت ْك ُت ُبوهَ ا َو�أَ ْ�شهِ دُوا �إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم َو اَل ُي َ�ضا َّر َكا ِت ٌب َو اَل َ�شهِ ي ٌد َو�إِنْ َت ْف َع ُلوا
َف�إِ َّن ُه ُف ُ�سو ٌق ِب ُك ْم َوا َّت ُقوا اللهَّ َ َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم اللهَّ ُ َواللهَّ ُ ِب ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َع ِلي ٌم ()282
البقرة282 :؛ حيث ع َّلمنا اهلل �سبحانه وتعاىل �آلية الكتابة العادلة
ال�صادقةَ :و اَل َي�أْ َب َكا ِت ٌب �أَنْ َي ْكت َُب َك َما َع َّل َم ُه اللهَّ ُ ثم �أ َّكد بنهاية الآية
بقولهَ :و ُي َع ِّل ُم ُك ُم اللهَّ ُ  .واحلقيقة �أن كتابة الديون مت ِّثل احلد الأدنى من
املحا�سبة (يف الوحدات ال�صغرية) ،كما مت ِّثل مرحلة تاريخية �أولية
الحظ �أن الآية �أو�ضحت التعابري
من مراحل تطور علم املحا�سبة .و ُي َ
املحا�سبية التالية :ال َّدين ،مقدار ال َّدين� ،أجل ال َّدين ،كاتب ال َّدين،
العدالة يف الكتابةَ ،من يمُ لل هو املدين وك�أنه ُيق ّر مبا عليه دون �إكراه،
املبلغ كما هو دون بخ�س يف القيمة ،ال�شهود وهم �شهود عدل وفيها
ت�شديد وا�ضح للإثبات واملو�ضوعية واحلياد حتى ال تت�أ ّثر ال�صورة
العادلة 10؛
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ب -لت�سجيل بالقيمة احلقيقية العادلة :دون بخ�سها �شيئ ًا �أو �إنقا�صها:
َو اَل َي ْب َخ ْ�س ِم ْن ُه َ�ش ْي ًئاالبقرة 282 :؛

•جت ّنب البيوع املقرتنة ب�شرط خمالف للأ�صول ال�شرعيةَ :يا �أَ ُّي َها
ا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا �إِنمَّ َ ا الخْ َ ْم ُر َوالمْ َ ْي ِ�س ُر َو ْ أ
اب َو ْ أ
الَ ْز اَل ُم ر ِْج ٌ�س ِمنْ
الَ ْن َ�ص ُ
َع َم ِل َّ
اج َت ِن ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ ( )90املائدة.90 :
ال�ش ْي َط ِان َف ْ

ج -توقيت �إثبات الإيرادات:
•اع ُتبرِ الإنتاج �أ�سا�س ًا لالعرتاف بالإيراد ولي�س عند البيع؛ حيث
�إن قاعدة االعرتاف بالإيراد عند الإنتاج قد د ّلت عليها الآية
الكرميةَ :و�آَتُوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َ�صا ِد ِه الأنعام141 :؛ وهذا ما ين�سجم
مع االجتاهات االقت�صادية احلديثة ،وبخا�صة يف الزروع التي ال
يوجد فيها ح َوالن ح ْول .و ُيقا�س على ذلك كل ُمنتَج ُيعترب مناء
يف نف�سه �سوا ًء �أُنتج �صناعي ًا �أو زراعي ًا �أو ا�ستُخرج ا�ستخراج ًا
(املعادن)؛

ب� -إقفال احل�سابات� :إن امليزان الذي �أ�شار �إليه القر�آن الكرمي يف:
ا�س �أَ ْ�ش َيا َءهُ ْم
َو َيا َق ْو ِم �أَ ْو ُفوا المْ ِ ْك َي َال َوالمْ ِيزَ انَ ِبا ْل ِق ْ�س ِط َو اَل َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ
الَ ْر ِ�ض ُمف ِْ�س ِدينَ ( )85هود 85 :ي�شمل املحا�سبة لأنها
َو اَل َت ْع َث ْوا فيِ ْ أ
ميزان الأعمال ومكياله ،وما امليزانية �إال ميزان لأعمال الوحدة
املحا�سبية؛ حيث تُقفل فيها نتيجة الفرتة �سواء كانت ربح ًا �أو خ�سارة،
وبهذا الإقفال يتحقق التوازن .والآية الكرمية تنهى عن بخ�س الغري يف
تقييم �أ�شيائهم؛

د� -إثبات امل�صاريف:
•الفائدة الربوية� :إن الفائدة الربوية غري م�شروعة بكل
�أ�شكالها و�أنواعها �سواء كانت على القرو�ض اال�ستهالكية �أو
ات البقرة276 :؛ لذلك
ال�صدَ َق ِ
الإنتاجية:يمَ ْ َحقُ اللهَّ ُ ال ِّر َبا َو ُي ْر ِبي َّ
ال تُعترب هذه النفقة وغريها من �أجور التخزين والنقل ل�سلع
حم َّرمة �أو حمتكرة �ضمن التكاليف املعتربة؛

ج -قيا�س الربحُ :ذ ِكر الربح يف القر�آن الكرمي مرة واحدة وهو يتّ�سع
لي�شمل ربح الدنيا والآخرة�:أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ ْ
ا�شترَ َ ُوا َّ
ال�ضلاَ َل َة ِبا ْلهُدَ ى َف َما
َر ِب َح ْت تجِ َ ا َر ُت ُه ْم َو َما َكا ُنوا ُم ْهت َِدينَ ( )16البقرة16 :؛ �أي :ما ربحوا
يف جتارتهم ،وقد بينَّ القر�آن الكرمي مبد�أ املقابلة يف ح�ساب النف�س:
اَل ُي َك ِّل ُف اللهَّ ُ َنف ًْ�سا ِ�إ اَّل ُو ْ�س َع َها َل َها َما َك َ�س َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََ�س َب ْت البقرة:
.286

•الديون املعدومة :مل ُيح ِّرم القر�آن العظيم الفائدة الربوية
فح�سبَ :و َ�أ َح َّل اللهَّ ُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّر َبا البقرة275 :؛ بل جتاوز ذلك
�إىل �أن ي�أمر الطرف الدائن بالرفق باملع�سرين (�إع�سار الطرف
املدين عن ال�سداد) فقالَ :و�إِنْ َكانَ ُذو ُع ْ�س َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِ�إلىَ َم ْي َ�س َر ٍة
البقرة280 :؛ ثم و�صل ب�صاحب املال �إىل امل�ستوى الأرقى من
البذل والعطاء فقال لهَ :و�أَنْ ت ََ�ص َّد ُقوا َخيرْ ٌ َل ُك ْم �إِنْ ُك ْنت ُْم َت ْع َل ُمونَ
( )280البقرة .280 :ومعنى:ت ََ�ص َّد ُقوا :تنازلوا عن بع�ض ال َّدين
واملالحظ هنا �أن القر�آن طرح الت�صدُّق كمفهوم جديد
�أو ك ّله.
َ
11
على املجتمع  ،وهو يقابل يف علم املحا�سبة مفهوم "الديون
امل�شكوك فيها" �أو "الديون املعدومة" �إال �أنه يتجاوزها يف املعنى
والهدف؛ لأن الت�صدُّق على املع�سر بال َّدين املعدوم �أو امل�شكوك
فيه �أف�ضل يف الثواب عند اهلل!

 -3وظيفة العر�ض والإف�صاح يف القر�آن الكرمي
�إن �أهم ما يحكم وظيفة العر�ض والإف�صاح من �أ�س�س يف الوقت
احلايل هو الإظهار العادل وال�صادق لمِ ا مت من معامالت يف �صورة
معلومات حما�سبية مالئمة موثوق بها ،وي�ستند يف ذلك �إىل جمموعة
اخل�صائ�ص النوعية للمعلومات املحا�سبية التي تقوم يف جمملها على
القيم الأخالقية .وورد يف �آية املداينة البقرة 282 :كثري من القيم
التي جتعل الكتابة تُظهر املعلومات بدقة مثل" :العدل ،عدم البخ�س،
التقوى ،املو�ضوعية ،الر�ضا ."...وال يخفى ما تت�ضمنه من قواعد
�أ�صيلة يف م�س�ألة التدوين وواجبات الكاتب وحقوقه وواجباتال�شاهد
وحقوقه.
ويكون الإف�صاح عن املعلومات �إف�صاح ًا تام ًا ال ُلب�س فيه وال تدلي�س،
ويرتكز على �أ�سا�س العدل والإن�صاف ا�سرت�شاد ًا بقوله تعاىلَ :و اَل
ا�س �أَ ْ�ش َيا َءهُ ْم ال�شعراء.183 :
َت ْب َخ ُ�سوا ال َّن َ

 -2وظيفة القيا�س يف القر�آن الكرمي
�أ -الك�سب احلالل :يجب مراعاة ِح ّلية الإيرادات التي تحُ َّ�صل لقوله
الَ ْر ِ�ض َحلاَ اًل َط ِّي ًبا البقرة.168 :
ا�س ُك ُلوا ممِ َّ ا فيِ ْ أ
تعاىلَ :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
وال �شك �أن االلتزام بتقوى اهلل هو الوازع للقائمني ب�أمر املحا�سبة
للبعد عن التدلي�س والتلبي�س و�إخفاء ما يجب الإف�صاح عنه ،وال�سيما
ما لي�س له قيمة �شرعية معتربة ،كالفوائد الربوية والن�شاطات
اال�ستثمارية املح َّرمة ،كما ي�ساعد على حت ِّري الدقة و�إعطاء �صورة
وا�ضحة للو�ضع املايل للوحدات املحا�سبية ونتائج �أعمالها:
•جت ّنب البيوع امل�شتملة على الرباَ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ آَ� َم ُنوا ا َّت ُقوا اللهَّ َ
َو َذ ُروا َما َب ِق َي ِمنَ ال ِّر َبا �إِنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِن َني ( )278البقرة278 :؛
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�ساد�س ًا� :أهداف املحا�سبة يف القر�آن الكرمي
ميكن ا�شتقاق �أهداف املحا�سبة  12يف �إطار الآية الكرميةَ :وا ْب َت ِغ ِفي َما
آَ�ت َ
َاك اللهَّ ُ ال َّدا َر ْ آ
الَ ِخ َر َة َو اَل َت ْن َ�س َن ِ�صي َب َك ِمنَ ال ُّد ْن َيا َو�أَ ْح ِ�سنْ َك َما �أَ ْح َ�سنَ
الَ ْر ِ�ض ِإ�نَّ اللهَّ َ اَل ُي ِح ُّب المْ ُف ِْ�س ِدينَ ()77
اللهَّ ُ ِ�إ َل ْي َك َو اَل َت ْب ِغ ا ْل َف َ�سا َد فيِ ْ أ
الق�ص�ص .77 :وهذا عر�ض للأهداف امل�شتقة.
 -1ابتغاء الدار الآخرة
تهدف املحا�سبة �إىل توفري معلومات عن مدى حتقيق الوحدة
املحا�سبية لهدف ابتغاء الدار الآخرةَ :وا ْب َت ِغ ِفي َما �آَت َ
َاك اللهَّ ُ ال َّدا َر
الَ ِخ َر َة؛ وذلك من خالل:
ْآ
�أ -توفري معلومات عن التزام الوحدة املحا�سبية بال�شريعة
الإ�سالمية يف عملياتها ومعامالتها ،وتوثيق هذا االلتزام.
ب -توفري معلومات ت�ساعد على حتديد الزكاة الواجبة يف
�أموال الوحدة املحا�سبية.
ج -توفري معلومات ت�ساعد على ف�صل الك�سب غري امل�شروع �أو
امل�شتبه فيه؛ وذلك للتخل�ص منه ب�صرفه يف امل�صالح اخلريية،
وعدم خلطه مع الأموال الأخرى ،وعدم توزيعه على املتعاملني.

 -4عدم الإف�ساد يف الأر�ض
تهدف املحا�سبة �إىل توفري معلومات تتعلق مبفهوم "عمارة الأر�ض"
كمفهوم �أهم و�أ�شمل من امل�س�ؤولية االجتماعية؛ �إذ يتطلب هذا
املفهوم �أن يكون الإن�سان وكافة �أعماله مفيدة ونافعة له وللآخرين،
وال ت�ؤدي �إىل ف�ساد يف الأر�ض الذي ُيعترب اجلانب ال�سلبي للم�س�ؤولية
الَ ْر ِ�ض)؛ وذلك من خالل:
االجتماعيةَ (:و اَل َت ْب ِغ ا ْل َف َ�سا َد فيِ ْ أ
�أ -توفري معلومات عن مدى جت ُّنب الوحدة املحا�سبية للإف�ساد
يف الأر�ض ،ومن �أمثلته :الر�شوة ،وتلويث البيئة والأخالق
واملجتمع لتحقيق �أق�صى ربح.
ب -توفري معلومات عن مدى قيام الوحدة املحا�سبية جتاه
احلفاظ على البيئة من التلوث ،وعدم �إهدار املوارد النادرة،
�أو عدم الإ�سراف يف ا�ستعمالها.
وقد ح�صر الفكر املحا�سبي مفهوم "نتيجة الأعمال" يف "الربح"
فقط ان�سجام ًا مع الفكر االقت�صادي الر�أ�سمايل الذي ر َّكز على هدف
تعظيم الربح؛ بينما �شمل الن�ص القر�آين بالإ�ضافة �إىل الربح �أو
العائد املادي ،الأهداف الأخرى :الأخالقية واالجتماعية والدينية.

 -2عدم �إغفال العائد املادي
تهدف املحا�سبة �إىل توفري معلومات تتعلق ب�أداء الوحدة املحا�سبية،
فيما يتعلق بتنمية �أموال امل�ستثمرين واحلفاظ على حقوق املتعاملني
معها وحتقيق عائد مالئم لأ�صحابهاَ :و اَل َت ْن َ�س َن ِ�صي َب َك ِمنَ ال ُّد ْن َيا؛
وذلك من خالل:
�أ -توفري معلومات دقيقة عن حقوق والتزامات الوحدة
املحا�سبية وكافة الأطراف ذات العالقة؛
ب -توفري معلومات دقيقة للأطراف ذات العالقة ت�ساعدها
على اتخاذ قراراتها االقت�صادية امل�شروعة يف تعاملها مع
الوحدة املحا�سبية؛
ج -توفري معلومات عن نتيجة �أعمال الوحدة املحا�سبية ،ومدى
جناحها يف حتقيق �أهدافها ،دون �إهمال �أو تق�صري �أو تعدٍّ .
� -3إح�سان الوحدة املحا�سبية
تهدف املحا�سبة �إىل توفري معلومات تتعلق ب�إح�سان الوحدة املحا�سبية،
والإح�سان كلمة جامعة لكل معاين اخلريَ :و�أَ ْح ِ�سنْ َك َما �أَ ْح َ�سنَ اللهَّ ُ
إِ� َل ْي َك؛ وذلك من خالل:
�أ -توفري معلومات عن مدى �إ�سهام الوحدة املحا�سبية يف
اجلمعيات اخلريية و�صناديق القر�ض احل�سن للمحتاجني،
وتوفري فر�ص العمل والتدريب ،وغريها من �إ�سهامات التنمية
االجتماعية واالقت�صادية؛
ب -توفري معلومات عن املوارد الب�شرية املتاحة للوحدة
املحا�سبية ،ومدى �إ�سهامها يف االرتقاء بالعاملني فيها �سواء يف
النواحي ال�شرعية �أو االقت�صادية.
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فقه املوارد العامة لبيت املال
ر�سالة قدمت لنيل درجة املاج�ستري يف االقت�صاد الإ�سالمي يف معهد
الدعوة اجلامعي ببريوت� .أعدها الباحث عامر حممد نزار جلعوط
و�أ�شرف عليها الأ�ستاذ الدكتور �سامر مظهر قنطقجي للعام الدرا�سي
 1431هـ 2010/م.
وال�سالم على �س ّيدنا حم ّمد وعلى �آل ِه
رب العاملني ،وال�صال ُة
احلم ُد ِ
هلل ِّ
ُ
و�صح ِبه �أجمعني ،احلم ُد هلل تعاىل ملك املُلك واملال ،ي�ستخلف خلقه
فيه لآجال ،ويتوارثونه بني الأجيال ،وي�سرعون �إليه ت�سارع املقدام
اخل ّيال ،مع �أنهم يف حياتهم �إىل زوال ،فهو ملعي�شتهم الزينة واجلمال،
ولأممهم قوة تكاد تزول منه اجلبال� ،شرط �أن يكونوا ممن اعت�صم
باهلل وما �ضربه لنا من الأمثال،وهذا باجلملة ينعك�س على �إيرادات
بيت املال ،الذي مي ّهد لهم الظالل ،كي يعي�شوا بنعمة و�سعادة و�إقبال
و�آمال ،ي ّعمرون بها الأر�ض ،وي�ستخرجون منها الرثوات واملاء الزالل،
ويرجون االت�صال الو�صال ،ب�سماء ُرفعت بغري عمدٍ وال حبال.
إ�سالم �شريع ٌة وحيا ٌة� ،صال ٌح ِّ
لكل زمانٍ ومكانٍ  ،وقد �شرع هذا
�إنَّ ال َ
�ضمن ذلك نظامه املا ُّ
يل
الدينُ نظام ًا
للب�شر �أفراد ًا و�أمم ًا ،ومنْ
ِ
ِ
ُ
ُ
ال�سلف الكرام الأكابر ومن �سار على
الذاخر ،الذي م�شى عليه
فج َن ّوا به العزّة منَ العزيز
طريقتهم النيرّ ة كنور املا�س واجلواهرَ ،
القاهر.
اليوم ب�أ ّم ِ�س احلاج ِة لأن نعيدَ َ
النظ َر وال َف َهم فيما عا�شه ه�ؤالء
ونحنُ َ
رفيع يف موار ِد ِه ونفقا ِته ،ي�شد املتقاع�س
الأوائل ِمنْ
مايل ٍ
نظام ٍ
ٍ
املتكا�سل ،ويرتقي باملخل�ص العامل ،و ُيعز فيه العالمِ ويقف عند
حدوده اجلاهل ،و َيحق فيه احلق ويبطل فيه الباطل.
قدم الباحثُ يف هذه الر�سالة (فقه املوارد العامة لبيت املال)ت�أ�صي ًال
بنات اال�ستخالف املبني
و�أحكام ًا وتطبيق ًا معا�صر ًا ،لتكونَ �إحدى َِل ِ
هلل يف ِّ
ظل
على العلم والعمل يف الأر�ض،وم�صباح ًا معين ًا للأم ِة ب� ِ
إذن ا ِ
اال�ضطرابات ا َملالي ِة والنقدي ِة العاملي ِة احلالية.
ِ
بد أ� الباحث بحثه عن بيت املال وم�شروعيته و�أق�سامه ،ثم �سار يف
عر�ض املوارد املالية الأ�صلية منذ عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم مرور ًا بعهد ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني وانتها ًء
بع�صري الدولة الأموية والعبا�سية.
بي الأحكام ال�شرعية للموارد املالية لإظهار طريقة التعامل معها،
كما َنّ َ
وذلك �ضمن ما يتعلق من تلك الأحكام ببيت مال امل�سلمينفي �ضوء ما
فهمه فقهاء املذاهب الأربعة احلنفي واملالكي وال�شافعي واحلنبلي.
ثم جاءت التطبيقات والطرق املعا�صرة لتح�صيل املوارد املالية
ُمظهرة حيوية الت�شريع الإ�سالمي و�صالحيته جلميع الأزمنة
والأمكنة ،وكا�شفة اللثام عما قد ُي�شكل على الكثري من الأنام .وت�أتي
�أهمية البحث نتيجة تركيزه على:

•�ضرورة الإعداد ال�شامل لقوة الدولة ،و�إن كثري ًا من الدول
الإ�سالمية قوية يف مواردها ،لكن تلك املوارد بحاجة �إىل حماية
و�إحياء.
•تقدمي د�ستور مايل �إ�سالمي من جهة املوارد يجمع بني املا�ضي
واحلا�ضر.
•بيان وتو�ضيح حاجة الدول الإ�سالميةلبع�ضها واال�ستعانة مبوارد
امل�سلمني �أنف�سهم.
•�إن �أكرث موازنات الدول املعا�صرة تعاين خل ًال كبري ًا ،مما يتطلب
البحث عن حلول �شرعية تنه�ض مبوارد الأمة.
اجلديد يف البحث:
1 .1تقدمي كتاب يجمع بني املوارد املالية و�سيا�ستها ا�ستقراء
وحتلي ًال وت�شريع�أً.
 2 .2تقدمي املوارد املالية ب�شكل �سهل ووا�ضح.
3 .3توجيهالتطبيقات املعا�صرة للموارد املالية والتي لها الدور
الكبري يف حياة الأمة يف وقتنا احلايل ،وذلك مثل :ال�سياحة،
والإغاثة الدولية.
 4 .4التذكري بدور املوارد املالية املعنوية ،وقواعد حت�صيل خزائن
اهلل التي ال تنفد.
نتائج البحث
�أبان البحث احلالل واحلرام يف موارد بيت املال وفق منهج االقت�صاد
الإ�سالمي ،هذا النظام املايل املتم ّيز الذي فيه جناة وخال�ص الب�شر
من �أزمات مالية م�ضطربة جعلت العامل م ِّكب ًا على وجهه ي�ستغيث
وي�ست�صرخ من انهيار اقت�صاده.
وتلخ�صت النتائج التي و�صل �إليها الباحث بالأمور التالية:
�أو ًال :من الناحية العامة للموارد املالية:
1 .1يق�سم املال لأق�سام عدة عند الفقهاء كاملال املتقوم وغري
املتقوم ،املنقول وغري املنقول،واملال اخلا�ص والعام وغري
ذلك.
�2 .2إن وجود بيت املال هو �أمر م�شروع يف الكتاب وال�سنة والإجماع
والقيا�س.
�3 .3إن بيت املال له �أق�سام عدة ولكل ق�سم منها حقوق خا�صة.
4 .4للموارد املالية خ�صائ�ص عدة فهي تتكون من �أدوات ثابتة
ومتغرية ،وترتكز على فرائ�ض مالية مبا�شرة لتح�صيل املال.
5 .5اعتنى الإ�سالم بامللكية العامة مل�ساهمتها الف ّعالة يف املوارد
املالية.

www.giem.info

47

ملخ�ص �أطروحة بحث علمي

ثاني ًا :فيما يتعلق باملوارد املالية يف الت�أ�صيل التاريخي:
1 .1تتلخ�ص موارد الدولة الإ�سالمية يف ع�صر الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بالتربعات ،والغنائم ،والفيء واخلراج
والوقف واال�ستقرا�ض وال�صدقات الطوعية واجلزية والربكة
واملعجزات واملوارد غري املبا�شرة.
ّ 2 .2متيز الع�صر الرا�شدي يف ت�شريع موارده املالية باالعتماد
على الكتاب وال�س ّنة واجتهاد العلماء الربانيني ومن �أهم
�سماتها العدالة ورعاية ال�ضعفاء وبعد النظر.
�3 .3أما الع�صر الأموي فاعتمد على موارد الأر�ض �إحياء
وا�ستثمار ًا ،واختلفت بع�ض املوارد تبع ًا لآراء اخللفاء ووالتهم
واعت�صامهم مبنهج العدل.
4 .4ويف الع�صر العبا�سي ا�ستمر االعتماد على خراجحيث
ُنظمت اجلباية،وبرز االهتمام بنظام املحا�سبة ،وظهرت
�أ�ساليب جديدة يف جمع موارد للدولة كال�ضمان ،ومت تفعيل
اال�ستقرا�ض.
ثالث ًا :فيما يتعلق باملوارد املالية يف االقت�صاد الإ�سالمي:
1 .1فري�ضة الزكاة مورد م�ساعد لبيت املال العام وذلك �ضمن
�إطار تخ�صي�صها القر�آين.
2 .2اجلزية مورد مايل مبا�شر يفر�ضه بيت املالبوقت معني على
�أهل العهد ح�سب طاقاتهم.
3 .3الع�شور تنطبق على جتار �أهل احلرب و�أما رعايا الدولة
امل�سلمة فلهم معاملة �أخرى.
�4 .4أباح االقت�صاد الإ�سالمي العارية لبيت املال عند
احلاجةب�شروط ،كما �أباح القر�ض وذلك ب�ضوابط دقيقة
خا�صة �إذا كان مع غري امل�سلمني ،و�شرع االقت�صاد الإ�سالمي
عقد امل�ضاربة بني الأ�شخا�ص �سواء �أكانوا �أفراد ًا �أم ممثلني
للأمة.
5 .5يو�ضع الفيء يف بيت املال ب�شكل كامل باتفاق الفقهاء،
وللإمام احلق يف م�صرفه مل�صالح الأمة.ولقد �أحلق
االقت�صاد الإ�سالمي�أموا ًال بحكم الفيء كالأموال التي لي�س
لها مالك.
6 .6هناك موارد مالية تت�شابه فيها ح�صة بيت املال كالغنائم
وامل�ستخرج من البحار واملعادن ،ور�أى الباحث �أنه ال يجب
�شيء يف امل�ستخرج من البحار ب�شكل عام �إال �إذا حتولت تلك
امل�ستخرجات �إىل عرو�ض جتارية ففيها الزكاة�.أما ما يخ�ص
الواجب يف املعادن َف َركن الباحث �إىل جعل مقداره ح�سب
م�ؤونة ا�ستخراجه.
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�7 .7إن اخلراج امل�ستحق لبيت املال يكون على امللكية العامة،
وميكن للإمام �أن ي�أتي منها ب�إيرادات مالية �إما با�ستثمارها،
�أومن خالل ت�أجريها و�إقطاعها.
رابع ًا� :أما ما يتعلق بالتطبيقات املعا�صرة:
1 .1تقوم م�ؤ�س�سات الزكاة املخت�صة بدور بيت مال الزكاة
وتنق�سم هذه �إىل م�ؤ�س�سات قائمة على جمع الزكاة بقوة
القانون ،و�إىل م�ؤ�س�سات قائمة على جمع الزكاة طواعية.
2 .2يحل لبيت املال �أن ي�أخذ امل�ساعدات الإن�سانية من املنظمات
الإن�سانية الدولية وتعترب تلك امل�ساعدات فيئ ًا للم�سلمني مع
�أخذ احلذر واحليطة يف �سيادة الدولة.
3 .3ح ّرم الإ�سالم ا َمل ْك�س ملا فيه من ظلم ،ولقد دخل هذا املورد
�إىل بيوت �أموال دول �إ�سالمية كثرية با�سم ال�ضرائب! .لكن
االقت�صاد الإ�سالمي �أعطى بدائل عديدة كزيادة اال�ستثمار
يف �أمالك الدولة ،والتوظيف املايل على �أغنياء امل�سلمني بعد
�أداء زكاتهم.
4 .4يعترب اال�ستثمار مورد ًامالي ًا �أ�سا�س ًا وو�سائله املعا�صرة كثرية
منها ال�صكوك التي باتت واحدة من �أ�سرع الأدوات املالية
منو ًا يف العامل.
�5 .5إن الأموال التي ُت�ؤخذ اليوم من الأرا�ضي با�سم (ال�ضرائب)
�إن كانت ب�شروط التوظيف املايل فهي جائزة و�إن مل توافقه
فهي بحاجة �إىل �إعادة درا�سة مالية جديدة.
6 .6لبيت املال مورد مبا�شر من ال�سياحة من خالل ا�ستثمار
ملكيته العامة ،وله مورد غري مبا�شرة من خالل �إعطاء حق
الزيارة لغري املواطنني من �أي دولة �إ�سالمية� .أما املواطنون
يف �أي بلد �إ�سالمي في�ؤكد الباحث عدم الأخذ منهم ،واقرتح
الباحثمقدار الأخذ قيا�س ًا على اجلزية� ،أو مبقابل اخلدمات
والأمان التي تقدمها الدولة للأفراد.
�7 .7ص ّنف االقت�صاد الإ�سالمي الأوقاف على �أنها م�ؤ�س�سة
م�ستقلة قامت عرب الع�صور الإ�سالمية ب�أدوار عظيمة تدخل
يف مهام بيت املال العام ،وعملت على تخفيف م�س�ؤوليات
كربى تقع على عاتق بيت املال العام.
�أظهرت النتائج حيوية الت�شريع الإ�سالمي ،فقد ج ّربت دول �إ�سالمية
كثرية يف التاريخ املعا�صر ت�شريعات مالية و�ضعية وباءت بالف�شل،
فلماذا ال ُيطبقون الت�شريع الرباين الذي قد �أنزله اهلل تعاىل؟
يدي القائمني على موارد
وختام ًا �أ�ضع هذه الدرا�سة املتوا�ضعة بني ّ
الأمة ليتحملوا م�س�ؤوليتهم �أمام اهلل تعاىل ثم �أمام �أمتهم التي هي
خري �أمة �أخرجت للنا�س وذلك ب�أمرها للمعروف و�إ�صالحها للمنكر.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

حتقيق �صحفي

مبادرة ناجحة ألشخاص يتبنون القرض احلسن
يعد القر�ض من العقود التي انت�شرت يف املجتمعات الب�شرية منذ
القدم ،و�سبب قدمها �أنها تعتمد على الأموال �سواء �أكانت �سلعا �أو
نقودا وال�سبب الثاين هو حاجة الإن�سان �إىل مدخرات الآخرين مع
�إمكانية دفع مثلها يف امل�ستقبل.
وجاء الإ�سالم وو�ضع القواعد العامة يف الإقرا�ض ،وهذب مو�ضوع
القر�ض ،وح�ض على الإقرا�ض بال فائدة ،وجعل فيها الثواب والأجر
العظيمني.
والقر�ض احل�سن مت�أ�صل يف البيئة ال�سورية منذ عهد طويل� ،إما
ب�سبب الثواب� ،أو ب�سبب التكافل يف املجتمع.
ويف �سياق جتربة فريدة بد�أت ب�شكل فردي ،وحتولت �إىل عمل جماعي
ي�سرنا �إلقاء ال�ضوء على جتربة �صندوق التعاون االجتماعي للقر�ض
احل�سن يف مدينة حلب من خالل لقاءنا مع مدير ال�صندوق املهند�س
حممود خ�ضري.
�س�ؤال:الأ�ستاذ حممود :هل من املمكن �أن تعطينا ملحة عن تاريخ
وفكرة ال�صندوق؟
اجلواب :ت�أ�س�س ال�صندوق يف عام  2005نتيجة احلاجة امللحة لت�أمني
التمويل الب�سيط احلالل لل�شباب فكانت البداية فكرة �إن�شاء �صندوق
ي�ساهم كل فرد مببلغ معني على �أن يتم من خالله متويل املحتاجني
من ال�شباب �أنف�سهم وا�سرتداد املبلغ ب�أق�ساط وبدون �أية فوائد.
�س�ؤال :ما هي موارد ال�صندوق؟
اجلواب :تت�ألف �إيرادات اجلمعية من البنود التالية:
•ر�سم انت�ساب للجمعية وهذه تدفع ملرة واحدة من قبل الأع�ضاء.
•ر�سوم ا�شرتاكات �شهرية للأع�ضاء وتدفع ب�شكل ن�صف �سنوي
�أو �سنوي.
•ح�سابات الأع�ضاء وهي الأهم ومق�سمة �إىل ثالث �أنواع :
•دفعات الأع�ضاء العاملني الت�أ�سي�سية ( ح�ساب جاري وقفي
للأع�ضاء )وت�شمل دفعة �أولية ،قيمتها  /10000/لرية �سورية
العام

حتقيق حممد �إياد احلجة
ماج�ستري يف امل�صارف الإ�سالمية

ودفعة �شهرية  /1000/لرية �سورية ،وتتم �إعادة جميع الدفعات
�إىل الع�ضو يف حال االن�سحاب من ال�صندوق.
•جمعيات متويلية �شهرية تتم بني ال�صندوق و طالب التمويل
يتم مبوجبه االتفاق على جدول زمني للإقرا�ض يدفع مبوجبه
الأق�ساط.
•وديعة ادخارية(�أمانة وقفية) وترد حني الطلب ويحق ل�صاحبها
�أن ي�سحب �سلفة على وديعته.
•التربعات والإعانات :حيث تعد من م�صادر التمويل الهامة يف
ال�صندوق حيث يقوم الأ�شخا�ص املي�سورون بعد االطالع على
ن�شاط ال�صندوق و دوره التنموي بالتربع ب�شكل مايل.
•الو�صايا والأوقاف ،ي�ستقبل ال�صندوق التربعات الواردة عن
طريق الو�صايا �أو تربعات الوقف.
•التربعات اخلارجية بعد موافقة الوزارة.
•�إدارة حمفظة ا�ستثمارية من الأموال الوقفية املجمعة يعود ريعها
�إىل ال�صندوق.
�س�ؤال :هل من املمكن �أن تعطينا فكرة عن الأعمال املنفذة لل�صندوق؟
اجلواب :ميكن ذلك عن طريق الإطالع على اجلدول التايل الذي
يبني لنا العالقة بني الأ�صول النقدية يف ال�صندوق وتطور اخلدمات
املقدمة من قبل ال�صندوق،حيث �ستجد �أن ال�سبب يف النمو يعود
�إىل انت�شار وا�ستقرار و�ضع ال�صندوق �أو ًال ،ومن ثم تفعيل مو�ضوع
اجلمعيات التمويلية ال�شهرية والف�ضل يعود �إىل التزام الأفراد.

مجموع األصول النقدية

مدفوعات التمويل

نسبة أداء الصندوق

2005

134500

128500

%95.5

2006

360800

988700

%274.0

2007

590000

1303500

%220.9

2008

673700

2016000

%299.2

2009

735100

3914000

%532.4

2010

728000

5028250

%690.7

2011

1081200

6335800

%586.0
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حتقيق �صحفي

وبالنظر �إىل اخلط البياين نالحظ حجم اخلدمة االجتماعية التي ميكن �أن نقدمها من خالل القر�ض احل�سن.

�س�ؤال :الأ�ستاذ حممود:كيف وجدمت جتاوب الأع�ضاء واملجتمع مع
فكرة ال�صندوق الوليدة؟
اجلواب :كان جتاوبا �إيجابيا ب�شكل عام وقد مل�ست احلاجة والرغبة
امللحة من الأع�ضاء لت�أمني التمويل الالزم للأع�ضاء.
�س�ؤال :ما هي ا�ستخدامات التمويل للأع�ضاء؟
اجلواب :يف البداية كانت �سيا�سة التمويل تعتمد على مبد أ� القر�ض
احل�سن ال�صغري ،ونتيجة ملحدودية املبالغ املتوفرة.وتوجهاتنا كانت
تن�صب لتمويل امل�ستلزمات املعي�شية املعمرة للأفراد كالأدوات املنزلية
املعمرة ،ثم تو�سع ن�شاط ال�صندوق ،فدخل يف جمال �إقرا�ض ال�شباب
مادي ًا ملن هم على باب الزواج و امل�ساعدة يف �شراء املنازل ال�شعبية
بد ًال من دفع الإيجارات ال�شهرية وباملجمل ف�إن ال�صندوق ال يتدخل يف
كيفية �صرف الأموال.
�س�ؤال:ما هي املعايري التي يتم مبوجبها منح الأع�ضاء القر�ض الالزم؟
اجلواب :لي�ست لدينا معايري مو�ضوعية فالقر�ض يتم منحه عن طريق
املعارف والأ�صدقاء لأن ال�صندوق ال ي�أخذ �أي كفاالت مادية،و�إمنا
الكفالة الوحيدة هي الكفالة املعنوية� ،إن كان عن طريق احد
امل�شرتكني �أو املتربعني.
واحلمد هلل �أن حاالت التعرث كانت قليلة جد ًا باملقارنة مع اخلدمات
املقدمة ،حيث مل تتجاوز ن�سبة الديون املت�أخرة ،%2وتتم مراعاة
الأع�ضاء املع�سرين من مبد أ� الآية القر�آنية الكرمية((و�إن كان ذو
ع�سرة فنظرة �إىل مي�سرة)).
�س�ؤال :هل لنا �أن نعرف �أمناط امل�ستفيدين من ال�صندوق حتى
تاريخه؟
اجلواب :جميع �أفراد املجتمع وعلى الأخ�ص:
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•ال�شباب �سواء من �أنهى الدرا�سة اجلامعية� ،أو من �أنهى اخلدمة
الع�سكرية وال يجد عمل فيتم �إعطاء التمويل له بعد درا�سة
ب�سيطة عن �سبب التمويل و الكفاالت املعنوية املقدمة.
•ال�شباب الذي بحاجة ملن ي�أخذ بيده وي�ساعده على الزواج،
وذلك عن طريق ت�أمني املتطلبات املنزلية املعمرة.
•�أفراد الطبقة املتو�سطة وما دون للم�ساعدة يف جتهيز �أبنائهم �أو
م�ساعد تهم يف تغري دور �سكنهم.
�س�ؤال :ما هي �أنواع القرو�ض احل�سنة من قبل ال�صندوق؟
اجلواب� :إن جمال عمل ال�صندوق هو �ضمن التمويل ال�صغري حيث
ال يتجاوز �سقف الإقرا�ض � 100ألف لرية �سورية ويتم حتديد جدول
ال�سداد عند تقدمي طلب القر�ض (على �أال تتجاوز مدة القر�ض
ال�سنتني).
وهناك نوع �أخر وهو قر�ض ال يتجاوز مبلغ  /25000/لرية �سورية،
ويتم ال�سداد دفعة واحدة خالل ثالثة �أ�شهر.
�أما اجلمعيات التمويلية ال�شهرية فتتم درا�ستها مع ال�صندوق ويحدد
بها جدول زمني للت�سديد على �أال تتجاوز مدة ال�سنتني.
�س�ؤال :ما هي الأهداف امل�ستقبلية لل�صندوق؟
اجلواب :هناك �أهداف قريبة وتتلخ�ص يف:
1 .1حماولة احل�صول على ترخي�ص قانوين �إما على �شكل جمعية
خريية تعنى بالقر�ض احل�سن (وهذه �إن�شاء اهلل �ستكون الأوىل
من نوعها يف �سورية).
�2 .2أو �إن�شاء �أول م�صرف وقفي �إ�سالمي يعنى بالقر�ض احل�سن
(وهناك درا�سة جادة لذلك).

حتقيق �صحفي

والأهداف البعيدة ت�شمل:
1 .1ت�شجيع ال�شباب على التعاون وخلق فكر �إبداعي.
2 .2و�ضع العالقة املالية والقواعد اخلا�صة التي تتعلق بالقر�ض
احل�سن بكافة �أ�شكاله و�صوره.
3 .3و�ضع �صيغ ل�شهادات �أو �سندات وقفية يتم من خاللها ت�أمني
التمويل للم�شاريع ال�صغرية �سواء �أهلية �أم حكومية.
�س�ؤال :هل من املمكن �أن تعطينا �أمثلة مميزة عن حاالت ا�ستفادت
من القر�ض احل�سن؟
اجلواب :نعم،
1 .1مت �إقرا�ض عائلة ل�شراء م�سكن �شعبي وكانت العائلة تدفع �إيجار
منزل ي�ستهلك ن�صف دخل العائلة تقريبا ،فقام ال�صندوق
بتمويل جزء منه ،ومن �أهل اخلري ب�شراء وتق�سيط املبلغ ل�سنتني.

�2 .2ساعد القر�ض احل�سن على ت�أمني فر�صة عمل لرجل عاجز عن
طريق ا�ستئجار حمل وت�أمني ب�ضاعة بقالية وق�سط املبلغ ملدة
�سنتني.
3 .3حالة زواج ل�شاب باالعتماد على نف�سه حيث مت التخطيط لأخذ
مبلغ اجلمعية قبل االنتهاء من �سدادها ب�شهر ومن ثم الت�سجيل
على اجلمعية الثانية وا�ستالمها يف ال�شهر الرابع وملدة �ستة
�أ�شهر هي فرتة اخلطبة وانتهت بالزواج املبارك.
�س�ؤال :بر�أيكما النتائج االجتماعية لهذه القرو�ض؟
اجلواب :نتمنى حتقيق نتائج اجتماعية كثرية تتلخ�ص يف:
1 .1رفع م�ستوى املعي�شة لدى الطبقة الفقرية.
2 .2االلتفات �إىل بع�ض �أ�سباب الرفاهية.
3 .3زيادة الثقة بالنا�س الطيبني.
4 .4الت�أكيد على فكرة االعتماد على الذات والتخطيط للم�ستقبل.
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امل�صطلحات

مصطلحات اقتصادية من الفقه اإلسالمي
�إميان �سمري البيج
�إجازة يف ال�شريعة الإ�سالمية� ،إجازة يف الرتجمة ،دبلوم اقت�صاد �إ�سالمي

م�صطلحات الإجارة (اجلزء الأول)
الإجارةAl-Ijarah/ Leasing :
هي عقد معاو�ضة على متليك منفعة بعو�ض� ،سواء كان ذلك العو�ض
عين ًا �أو دين ًا �أو منفعة عند جمهور الفقهاء.
وفرق املالك ّية بني لفظي الإجارة والكراء ،فالإجارة عندهم تطلق
آدمي ،وما ُي ْن َق ُل من غري ال�سفن
غالب ًا على العقد على منافع ال ّ
والرواحل�،أما العقد على ما ال ُي ْن َق ُل (منافع الأرا�ضي والدّور) وما
ال�سفن واحليوانات فهو الكراء.
ُي ْن َق ُل من ّ
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء�ص،21-20
معجم لغة الفقهاء�ص  ،29-28املو�سوعةالفقهية الكويتية /م�صطلح
ال َجا َر ِات)
َاب ال َّثانيِ  :يف ْ ِإ
�إجارة ،مجَ َ َّل ُة ْ أ
الَ ْح َك ِام ا ْل َع ْد ِل َّي ِة /ا ْل ِكت ُ
بع�ض امل�صطلحات ذات العالقة
البيعAl-Bai’ / Sale :
البيع :هو مبادلة مال مبال على وجه خم�صو�ص.
والإجارة من قبيل البيع �إال أ� ّنها تتم ّيز عنه بالتايل:
•حمل التعاقد يف الإجارة على املنفعة ،بينما حمل التّعاقد يف
البيع على العني.
•الإجارة تقبل التّنجيز والإ�ضافة ،بينما البيوع ال تكون �إ ّال منجز ًة.
•ال ي�ستوفى املعقود عليه يف الإجارة (�أي املنفعة) دفع ًة واحد ًة،
أ� ّما يف البيوع في�ستوفى املبيع دفع ًة واحد ًة.
•لي�س ك ّل ما يجوز �إجارته يجوز بيعه� ،إذ جتوز �إجارة احل ّر لأنّ
الإجارة فيه على عمل ،بينما ال يجوز �أن يباع لأ ّنه لي�س مبال.
•(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء�ص
 ،97معجم لغة الفقهاء�ص ،84الفقه الإ�سالمي و�أدلتهج�5ص،2
املو�سوعة الفقهية الكويتية /م�صطلح �إجارة).
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الإعارة (العارية) Al-Iarah / Lending :

الإعارة :هي متليك منفعة بال عو�ض عند احلنفية واملالكية ،و�إباحة
منفعة عند ال�شافعية واحلنابلة.
•جتتمع الإجارة مع الإعارة يف متليك املنفعة عند القائلني
بعو�ض ،والإعارة ب�أ ّنها بغري
بالتّمليك ،وتنفرد الإجارة ب�أ ّنها ٍ
عو�ض.
ٍ
•الإعارة عقد جائز� ،أما الإجارة فهي عقد الزم ال يف�سخ �إال
بر�ضى الطرفني.
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء �ص ،307
معجم لغة الفقهاء�ص  ،226املو�سوعة الفقهية الكويتية /م�صطلح
�إعارة ،درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام /الباب الثالث :يف
العارية،الف�صل الأول ،مادة تعيني امل�ستعار)420/5
ال ُع ْمرىAl-Umrah / Life Grant :

العمرى  :ع ّرفها احلنف ّية واحلنابلة ب�أ ّنها جعل املالك �شيئ ًا ميلكه
ل�شخ�ص �آخر عمر �أحدهما.وع ّرفها املالك ّية ّ
وال�شافع ّية :ب�أ ّنها جعل
املالك �شيئ ًا ميلكه ل�شخ�ص �آخر عمر هذا ّ
ال�شخ�ص(�أي هي هبةم�ؤقتة
أخ�ص من الإعارة.
بالعمر) فهي � ّ
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء �ص ،331
معجم لغة الفقهاء�ص  ،242املو�سوعة الفقهية الكويتية /م�صطلح
�إعارة -عمرى).

اجلعالةAl-Jua’la / Payment Wages :

اجلعالة( :بك�سر اجليم وقيل بالتثليث)هي التزام عو�ض معلوم على
ِ
عمل معني معلوم �أو جمهول يع�سر �ضبطه.
وتتم ّيز عن الإجارة(على الأعمال) بالتايل:
1 .1ال تتحقق املنفعة يف اجلعالة �إالبتمام العمل�،أما يف الإجارة
فتتحقق املنفعة للم�ست�أجربجزء من العمل(،فالي�ستحق العامل
يف اجلعالة �شيئ ًا �إالبتمام العمل .و�إذاعمل الأجرييف الإجارة
بع�ض العمل ا�ستحق من الأجرمقدار ماعمل).
2 .2اجلعالة عقد جائز يجوز ف�سخه� ،أما الإجارة فعقد الزم ال يف�سخ
�إال بر�ضا الطرفني.
3 .3اجلعالة عقد يحتمل الغرر ،وجتوز فيه جهالة العملو املدةبخالف
الإجارة،فالبدمن �أن يكون العمل فيهامعلوم ًا واملدة معلومة.
4 .4اليجوز ا�شرتاطت قدمي الأجرة يف اجلعالة،بخالف الإجارة.

م�صطلحات

5 .5ال ي�شرتط يف اجلعالة تلفظ العامل بالقبول� ،أما الإجارة فالبد
فيها من �إيجاب امل�ؤجر ،وقبول امل�ست�أجر.
6 .6اجلعالة �أو�سع من الإجارة؛ لأنها جتوز على �أعمال القرب،
بخالف الإجارة فال جتوز.
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء�ص ،165
إ�سالمي و�أد َّل ُتهُ ،ج�5ص-512
معجم لغة الفقهاء �ص  ،125ال ِف ْق ُه ال
ُّ
 ،515املو�سوعة الفقهية الكويتية /م�صطلح �إجارة -جعالة ،املعايري
ال�شرعية �ص .)262

املزارعة Al-Muzarah / Crop Sharing :

املزارعة هي املعاملة على الأر�ض ببع�ض ما يخرج منها ,والبذر من
املالك.
وال�صلة بني الإجارة واملزارعة� :أنّ املزارعة فرع من الإجارة � ,اّإل �أنّ
ّ
الأجرة يف الإجارة مع ّينة القدر يف العقد� ,أما يف املزارعة فهي جزء
من ال ّناجت.
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء �ص ،411
املو�سوعة الفقهية الكويتية /م�صطلح مزارعة).

اال�ست�صناعAl-Istisna / Manufacturing Contract :

اال�ست�صناع:طلب العمل من ال�صانع يف �شيء خم�صو�ص على وجه
خم�صو�ص مبواد من عند ال�صانع.
تفرتق الإجارة عن اال�ست�صناعبالتايل:
•يف الإجارة :العني من امل�ست�أجر والعمل من الأجري� ،أ ّما يف
ال�صانع ( الأجري).
اال�ست�صناع فالعني والعمل كالهما من ّ
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء �ص ،55
إ�سالمي و�أد َّلتُه ،ج�5ص،302
(معجم لغة الفقهاء �ص  ،45ال ِف ْق ُه ال
ُّ
املو�سوعة الفقهية الكويتية /م�صطلح �إجارة -ا�ست�صناع).
ال�سخرةAl-Sukhrah / Forced labor :

ما ا�ستعملت من دا ّبة �أو رجل بال �أجر وال ثمن
(معجم امل�صطلحات املالية واالقت�صادية يف لفة الفقهاء �ص -242
 ،243معجم لغة الفقهاء� ،ص  ،183املو�سوعة الفقهية الكويتية /
م�صطلح �سخرة).
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َعنيُ زبيدة

عمل �إن�ساين نبيل قامت به امر�أة من �أجل املحتاجني و�أبناء ال�سبيل
احللقة ()1

نزار جنار  /قا�ص وكاتب

كيف بد�أت الفكرة؟
هذا عمل �إن�ساين نبيل قامت به امر�أة عربية �شريفة هي ال�سيدة
زبيدة 1بنت جعفر بن عبد اهلل بن �أبي جعفر املن�صور زوجة
هارون الر�شيد عندما وجدت هدفها عظيم ًا وهو وقف املياه لفائدة
امل�سافرين واحلجاج الفقراء ،فقد �أخذ هذا الوقف كل اهتمامها ،يف
ع�صر امتاز بقوة احل�ضارة العربية الإ�سالمية ون�ضجها ،ويف مرحلة
تاريخية مزدهرة باملعرفة والثقافة ،وقد كنا �إذ ذاك نحمل م�شكاة
التقدم واحل�ضارة ونرتبع على رابية املجد وقمة ال�شرف.
�إن درب زبيدة بالغ الأهمية لي�س بو�صفه �أثر ًا قيم ًا فح�سب ،بل كعلم،
وفق معمار هند�سي يك�شف عن براعة الأ�ساليب امل�ستخدمة يف نقل
املياه وتوزيعها.

�إن املاء يف البالد احلارة� ،أحيا و�أعذب و�أبرد على الأكباد ،و�أطيب
�أ�ضعاف ًا م�ضاعفة منه يف البالد الباردة ،فقد كان �أعظم ما يرزق
به من ال�صواب والثواب ،وما ترتفع به درجته يف املبد�أ وامل�آب ،هو
تفجري الينابيع و�إ�سالة اجلداول ،وتقريب امل�شاريع يف بالد مثل
احلجاز يق�صد �إليها احلجاج من احلار والبارد ،والرطب والياب�س
بالألوف وع�شرات الألوف ومئات الألوف ،بالإ�ضافة �إىل الذين فيها
من ال�سكان.

وال �شك �أن درب زبيدة يحكي الدور الذي قام به ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم يف ميدان وقف املياه وتوفريها بوا�سطة حفر الآبار والقنوات
ور�صدها للمحتاجني و�أبناء ال�سبيل.

عمل زبيدة وم�شروعها م�شروع عظيم وخطري،كان لها به دور بارز يف
حتريك الأحداث التاريخية ،فتحته ل�ضيوف الرحمن ،وجلريان بيت
ولق�صاده من جميع بالد ال�شام ،فلقد كانت ال�سيدة زبيدة من
اهلل ّ
بناة احل�ضارة واملدينة ،وم�ؤ�س�سي الأجماد واملفاخر ،ومن ال�صاحلات
اللواتي قمن ب�أعمال لفائدة الإ�سالم ،وامل�ؤمنات اللواتي �ساهمن
بق�سط عظيم يف ت�أ�سي�س �صرح احل�ضارة العربية والإ�سالمية.

ويحدثنا التاريخ �أن ال�سيدة زبيدة �أنفقت على هذا العني مليون
دينار،و�أنها ملا انتهت من العمل ،جيء �إليها بدفاتر حل�سابات
ملراجعتها ،ف�أمرت بطيها ،وب�إلقاء ال�سجل يف نهر دجلة ،وقالت� (:إمنا
عملناه ،يف �سبيل اهلل ،فال فرق �أن تكون النفقة �أكرث �أو �أقل ،ولقد
تركنا احل�ساب ليوم احل�ساب فمن بقي عنده �شيء من بقية املال ،فهو
له ،ومن بقي له عندنا �شيء �أعطيناه .)2

من هي ال�سيدة زبيدة؟
يقول ابن خلكان" � " :"5أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن �أبي جعفر
املن�صور عبد اهلل بن حممد ابن علي بن عبد اهلل بن العبا�س بن
عبد املطلب بن ها�شم ،هي �أم الأمني حممد بن هارون الر�شيد،
فهي �أم ملك وزوجة ملك وحفيدة ملك ".

�إن عمل زبيدة لإجراء هذه املياه ووقفها يف �سبيل اهلل ،يعد عمل
عظيم ًا جد ًا ،ا�ستنطق الأل�سن بالرتحم عليها كلما روى حاج ظم�أه،
ونقع غلته �أو �سبغ و�ضوءه.

لقد كانت زبيدة زوجة هارون الر�شيد م�صلحه اجتماعية ،يقول
امل�سعودي يف كتابه مروج الذهب (( :وكان �أح�سن فع ًال يف �أيام
الر�شيد� ،أم جعفر بنت املن�صور ملا �أحدثته من بناء دور ال�سبيل مبكة،
واتخاذ امل�صانع بها ،وما �أحدثته من دور للت�سبيل بالثغر ال�شامي
وطر�سو�س،وما �أوقفته على ذلك من الوقوف ))"." 3
ومن �أروع �آثارها اخلالدة حفرها العني املعروفة بعني امل�شا�ش
باحلجاز ،وق�صة ذلك �أنها حجت عام  186هـ ،ف�أدركت ما يعانيه
�أهل مكة يف امل�شاق للح�صول على ماء ال�شرب ،فدعت خازن �أموالها،
و�أمرته �أن يدعو املهند�سني والعمال ليبد�ؤوا اجلفر ،ولي�شق الطريق
للماء يف كل خف�ض ورفع ،و�سهل وجبل ،م�سافة اثني ع�شر مي ًال حتى
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يو�صل املاء �إىل مكة ،وقد ظهر الرتدد على خازن الأموال ملا ت�صوره
من كرثة التكاليف ،ف�أدركت زبيدة �سبب تردده ،فقالت له بحزم:
(( اعمل ولو كلفتك �ضربة الف�أ�س دينار ًا ))" ،" 4وعمل العمال ومت
امل�شروع وقد بلغت تكاليفه مليون ًا و�سبع مئة �ألف دينار.
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قال ال�شيخ �أبو الفرج بن اجلوزي"  "6يف كتاب الألقاب� (( :إنها ملا
�سقت �أهل مكة املاء بعد �أن كانت الراوية عندهم بدينار ،و�إنها
�أ�سالت املاء ع�شرة �أميال بخط اجلبل ،وحتت ال�صخر حتى غلغلته
من احلل �إىل احلرام ،وعملت عقبة الب�ستان ،فقال لها وكيلها" :
يلزمك نفقة كثرية " ،فقالت " :اعملها ولو كانت �ضربة ف�أ�س بدينار
" ،وكانت وفاتها �سنة �ست ع�شر ومئتني يف جماد الأوىل ببغداد رحمها
اهلل تعاىل ))
وترجمها خري الدين الزركلي" " فقال ( :زبيدة بنت جعفر بنت
املن�صور الها�شمية العبا�سية� ،أم جعفر زوجة هارون الر�شيد وبنت
عمه ،من ف�ضليات الن�ساء ،و�شهرياتهن ،وهي �أم الأمني العبا�سي "
�أمة العزيز " وغلب عليها لقب زبيدة،
7
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قيل :كان جدها املن�صور يرق�صها يف طفولتها ،ويقول " :يا زبيدة� ...أنت زبيدة " فغلب
ذلك على ا�سمها ،و�إليها تن�سب عني زبيدة يف مكة املكرمة ،تزوج بها هارون الر�شيد عام
 165هـ ،وملا مات وقتل ابنها اخلليفة الأمني ا�ضطهدها رجال امل�أمون ،فكتبت �إليه ت�شكو
حالها ،وهي املثقفة ،ر�سالة ا�ستعطافية تقول فيها " :كل ذنب يا �أمري امل�ؤمنني وان عظم
�صغري يف جنب عفوك ،وكل �إ�ساءة و�إن جلت ي�سرية لدى حلمك ،وذلك الذي عودك
اهلل �أطال مدتك ومتم نعمتك و�أدام بك اخلري ودفع عنك ال�شر وال�ضري ،وبعد :فهذه
رقعة الولهى التي ترجوك يف احلياة لنوائب الدهر ،ويف املمات جلميل الذكر ،ف�إن ر�أيت �أن
ترحم �ضعفي وا�ستكانتي وقلة حيلتي و�أن ت�صل رحمي ،وحتت�سب فيما جعلك اهلل له طالب ًا
وفيه راغب ًا فافعل وتذكر من لو كان حي ًا �شفيعي �إليك ).
وعندما قتل الأمني ،دخل عليها بع�ض خدمها فقال لها( :ما يجل�سك وقد قتل �أمري
امل�ؤمنني) فقالت( :ويلك! وما �أ�صنع ؟) قال( :تخرجني وت�أخذين بدمه كما خرجت
عائ�شة تطلب بدم عثمان) فقالت( :اخ�س�أ ،ال �أم لك! ما للن�ساء وطلب الدماء) ثم �أمرت
بثيابها ف�سودت ودعت بدواة فكتبت �إىل امل�أمون الق�صيدة التالية ت�شكو له حالها ،وما فعله
بها طاهر بن احل�سني الذي قتل الأمني ومنها:
ـام فـ ــوق أ�عـ ــواد منرب
و�أف�ضل �سـ ـ ٍ

خلري �إمـ ــام ،قام من خري عن

وللمــلك املـ ـ أ�م ــون م ـ ــن �أم جعفر		

لـ ــوارث علـ ــم الأول ــني وفهمه

		
�إليك ابن عمي من جفوين وحمجري

كتبت وعينــي م�ســتهل دمـ ــوعها

		
و�أرق عيني يــا ابـ ــن عمي تفكري

وق ــد م�سني �ض ــر ،وذل كـ ـ�آبــة

فـ أ�م ــري عظيم منكــر ج ــد منكــر		

وهمت ملــا القيت بعـد م�ص ــابــة

		
إ�لـيـ ــك �ش ـ ـكـاة امل�س ــتهام املقهــر

�سـ ـ�أ�شـكو ال ــذي القيتـه بعد فقـده

		
رب مغي ــر
ف ـ ـ�أنت لب ّث ــي خ ـ ــري ّ

و�أرجـو ملا قد مـر بـي مــذ فقدتـه
أ�تـى طـاهر ال طهر اهلل طــاه ــر ًا

		
و�أنهر أ�مـ ـ ــوال ــي و أ�ح ــرق �أدري

ف�أخرجني مك�شوفة الوجه حـا�سـر ًا

ومـا مـر بي من ناق�ص اخللق �أعور		

يعـز على هـارون م ــا قـ ــد لقيته

		
فما طـ ــاه ـ ــر فيما �أتـ ــى مبطهـر

		
�صربت ،لأم ــر م ــن قدي ــر مقدر

وان كـان مـا �أ�سـدى بـ�أمر �أمرتـه

		
عل ــي أ�مـ ـ ــري املـ ـ ـ�ؤمنني فغي ــر

وان كان مــا قــد كــان منه تعدي ًا

فديتك مـ ــن ذي حــرم ــة متذك ــر" 		"8

تـذك ــر �أميــر امل�ؤمنني ق ــرابتي

فلما قر�أ امل�أمون �شعرها بكى بكاء �شديد ًا ،ثم قال(( :اللهم �إن �أقول كما قال �أمري امل�ؤمنني
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،ملا بلغه قتل عثمان ر�ضي اهلل عنه واهلل ما �أمرت
وما ر�ضيت ،اللهم جلل قرب طاهر حزن ًا)) ثم �أجابها معتذر ًا(( :و�صلت رقعتك يا �أماه
�أحاطك اهلل وتوالك بالرعاية و وقفت عليها و�ساءين ـ �شهد اهلل ـ جميع ما �أو�ضحت فيها،
لكن الأقدار نافذة والأحكام جارية واملخلوقون يف قب�ضتها ال يقدرون على دفاعها ،والدنيا
كلها �إىل �شتات ،وكل حي �إىل ممات،وقد �أمرت برد جميع ما �أخذ لك ،ومل تفقدين ممن
م�ضى �إىل رحمة اهلل �إىل وجهه ،و�أنا بعد ذالك على �أكرث مما تختاريه وال�سالم. ))...9
فعطف عليها وجعل لها ق�صر ًا يف دار اخلالفة ،و�أقام لها الو�صائف واخلدم ،وكانت لها
ثروة وا�سعة.
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وحتدثنا الروايات �أي�ض ًا� ،أن زبيدة عندما قتل ابنها اخلليفة الأمني قالت ترثيه:
		
رزئته حني باهيت الرجـال بـه
وقـد بنيت بـه للدهـر �أ�سا�س ًا
		
حتى ي ــرد علينا قبله نا�سا

فلي�س من مـات مردود ًا لنا �أبد ًا

وملا دخل امل�أمون بعد قتل ابنها الأمني ،قالت له�" :أهنئك بخالفة قد هنئت نف�سي بها عنك قبل �أن
�أراك ولئن كنت قد فقدت ابن ًا خليف ًة لقد عو�ضت ابن ًا خليف ًة مل �ألده ،وما خ�سر من اعتا�ض مثلك،
وال ثكلت �أم ملأت يدها منك و�أنا �أ�س�أل اهلل �أجر ًا على ما �أخذ و�إمتاع ًا مبا عو�ض."...
لقد كانت زبيدة تالية لكتاب اهلل ومما يدل على مدى اهتمامها بالقر�آن الكرمي �أنه كان لها مئة
دوي كدوي النحل وكان ورد كل واحد ٍة ع�شر
جارية يحفظن القر�آن وكان ي�سمع لهن يف الق�صر ٌ
القر�آن"." 10
قال ابن تغري بردي يف و�صفها" �":"11أعظم ن�ساء ع�صرها دين ًا و�إ�صالح ًا وجما ًال و�صيان ًة
ومعروف ًا."...
وتوفيت ببغداد عام  216هـ ،وقد خلفت �أثار ًا عديد ًة غري العني.
�أثار زبيدة بني مكة واملدينة
قال ابن جبري الأندل�سي يف رحلته �إىل بالد العرب يف كالمه على طريق مكة ،وقد كانت حجته عام
 579هـ(( ،وهذه امل�صانع والربك والآبار واملنازل التي من بغداد �إىل مكة هي من �آثار زبيدة بنت
جعفر ،انتدبت لذلك مدة حياتها ف�أبقت يف هذه الطريق مرابع ومنافع تعم وفد اهلل كل �سنة من
لدن وفاتها �إىل الآن ولو ال �آثارها الكرمية يف ذلك ملا �سلكت هذه الطريق))" ."12
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1989م.
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الطفل االقت�صادي

ﺣﻜﺎﻳﺎت راﺷﺪ

ﺷﻜﺮا أﺑﻲ
ً
»ĈĻ¼ŅħĈē«èŃČðĄŎď¹ŌŎĻ
ŉŖèńï Ľû ŅĿñĨôōıŎķ¼

œôÿ¹èÿĎĻġď¼ÌèŎĿŌō¾«èŎĐĻ©ŌĴō
ŉļŀħºèĸŀĻĽĘō

Œď«ĈŀĻœĻ¢èńļėŌōŏï
¹ŌōĽķµ¼ČĘŀĻèńŎĠĨō¼

ºèŀ÷¹ŌōĽķĽŀĨĻŏį½ĈĻ¼ùĸŀō
¸ĎńŀļĻ©ŌĨōŁ÷¤èħèď
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ñĨôō¼ČŎøķ½ĈĻ¼ĽŀĨō
Ì
ŉļŀħÀ© ŏį

18

الطفل االقت�صادي

ﺷﻜ ًﺮا أﺑﻲ

¹ŌōĽķŒŎĿŌŎĻèńóèûèŎôÿÀČĔï½ĈĻ¼¹ŌĴō

ıóèňĻ¼ÀèŀĻ¼ÀèïČňĸĻČŎóŌį½ĈĻ¼ĩįĈō
ČňēĽķ

¹èō Œ÷ŝ÷Ľķ©ŌĳŌĻèï¾«èŎĐĻŒŗðĨôï¹ŌĴō

ĩįĈō¸ĎńŀĻŒŃèŎĘĻŒûèĀĻõħ©èŀļķ¼
ĽĿèĨļĻ¸èŀĻ

ŉńĿèńŎļħµČĘō¼¸èŀĻñļûŏįČŎøķñĨôō½ĈĻ¼º¢

¸èŀĻČōĊðó¹ĈĨï·Ĉħ ½ĈĻ¼Čĸē

19

ŉļŀħºèĸĿŅĿŉðó«½ĈĻ¼ĊăêōČňĔĻŒōèňŃ
ŉńĿ«èă©Ŝ¼ŉĨō¬ŌóŒŎİŎķŏįČĸİō¼

õŀó

) مبوجب التفاهم١٩-١٨ ق�صة (�شكر ًا �أبي) مقتب�سة من العدد الثالث من جملة امل�ستثمر الذكي ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املايل ال�سعودية (ال�صفحات
بني جملة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية وهيئة ال�سوق املايل ال�سعودية
www.giem.info
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هدية العدد

اجلامع النوري وج�رس الكيالنية

بناه ال�سلطان نور الدين حممود الزنكي عام  558هـ 1162م .عمره
يزيد عن  9قرون وهو �أهم الآثار املعمارية من العهد الزنكي .وقد
بنى نور الدين بجوار جامعه بيمار�ستانا (م�شفى) عام 559هـ 1164م
يتكون من �ساحة �سماوية تتو�سطها بركة مثمنة ال�شكل حتيط بها عدة
غرف للمر�ضى.

ال�صورة الفوتوغرافية هي �صورة فنية للجامع النوري وج�سر
الكيالنية يف حماة تقدمة ال�سيد م�صطفى ح�سن مغمومة( ،دكتوراه
يف الت�صوير ال�ضوئي).
ُي�سمح ب�إعادة طبع ال�صورة وتداولها �شرط حفظ احلقوق الفكرية
ل�صاحبها
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حتكيم

يف بعض املبادىء التحكيمية اليت كرّسها القضاء
د .عبد ال�ستار اخلويلدي
الأمني العام للمركز الإ�سالمي الدويل
للم�صاحلة والتحكيم -دبي

كما هو معلوم للجميع ف�إن احلياة يف املجتمع تفرت�ض امل�شاحنة،
وامل�شاحنة قد ت�ؤدي �إىل االعتداء ،واالعتداء ي�ستوجب الردع.
وي�شكل التحكيم �ش�أنه �ش�أن الق�ضاء �آلية من �آليات ف�ض النزاعات،
ورمبا �أهم و�أخطر من الق�ضاء لأن قرار التحكيم يكون عادة غري
قابل لأي وجه من �أوجه الطعن �إال الطعن بالبطالن .وهذا ي�ضع على
كاهل هيئة التحكيم م�سئولية �إ�ضافية تتمثل يف �إتباع بع�ض الإجراءات
بدقة متناهية حتى ال ي�ستغل �أحد �أطراف التحكيم التن�صل من اللجوء
�إىل التحكيم بناء على قراءة معينة ل�شرط التحكيم �أو الطعن يف حكم
املحكمني بعد �صدوره بدعوى عدم مراعاة بع�ض امل�سائل ال�شكلية.
و�سنحاول يف هذا ال�صدد انتقاء �أمثلة عملية نظر فيها الق�ضاء ترقى
�إىل مرتبة املبادىء الكربى وذلك بغاية اال�ستفادة منها �سواء ب�إبراز
موقف الق�ضاء من التحكيم وهو موقف م�ساند ،وتفادي الوقوع يف
الأخطاء الإجرائية وغريها التي تعر�ض حكم املحكمني �إىل الإبطال.
 /1ال حتكيم بدون اتفاقية حتكيم �صريحة يف �إرادة الطرفني لف�ض
النزاع عن طريق التحكيم:
تبدو م�س�ألة وجود اتفاقية حتكيم �أمرا بديهيا ال يختلف اثنان يف
ذلك لأن التحكيم ي�ستمد قوته من اتفاق الأطراف بخالف الأ�صل
وهو التقا�ضي �أما م الق�ضاء النظامي .و�إذا كان من الناحية النظرية
البحتة ال �شىء مينع من �أن يتفق الأطراف �شفاهة على الإتفاق على
التحكيم ،لكن هذا افرتا�ض نظري وغري قابل للتطبيق لأنه ال ميكن
حتديد مطالب الأطراف وح�صر خالفهم �إال بالكتابة .كما �أن الكتابة
تكمن املحكمة من مراقبة مدى احرام هيئة التحكيم لإتفاق �أطراف
النزاع .وحتى مع وجود اتفاقية مكتوبة فقد يرد االلتبا�س يف ال�صيغة
التي اختارها الطرفان .ومن هذا املنطلق يتحتم �أن تكون اتفاقية
التحكيم (�شرطا او م�شارطة) مكتوبة ،وذات م�ضمون وا�ضح و�صريح.
(�أ) �شكل االتفاقية :اتفاقية مكتوبة� :شرط الكتابة �شرط �أ�سا�سي
لكن ت�ساهل القوانني يف �شكل االتفاقية املكتوبة .فقد ت�أخذ االتفاقية
�شكل عقد ر�سمي (حترره جهة ر�سمية)� ,أو �شرط يف اتفاقية� ,أو يف
حم�ضر جل�سة� ,أو يف تبادل مرا�سالت بني الطرفني �أو غريها من
الأدلة الكتابية.

60

www.giem.info

(ب) امل�ضمون :ي�شرتط �أن تكون اتفاقية التحكيم �صريحة يف �إرادة
التحكيم :ال يكفي ل�صحة اتفاقية التحكيم �أن تكون مكتوبة ،بل يجب
�أن تكون �إرادة الأطراف من�صبة على التحكيم ،وال �إىل غريه من �آليات
ف�ض النزاع كال�صلح ،والتوفيق ،وتعيني خبري م�صالح ،وغريها من
الآليات.
(ت) دائرة االتفاقية :يطرح كذلك مو�ضوع دائرة ال�شرط التحكيمي.
فقد يحدث �أن يكون هناك �شرطا حتكيميا يف اتفاق معني ،ثم يدخل
�أطراف العقد يف عالقات جتارية ومفاو�ضات لها عالقة بالعقد الأول
مو�ضوع اتفاقية التحكيم .وعند ن�شوب خالف يف املعاملة الالحقة
التفاق التحكيم قد يعتقد �أحد الطرفني ب�أن هذه املعاملة م�شمولة
باتفاقية التحكيم الأوىل ،بينما يرى الطرف الآخر �أن �شرط التحكيم
ال ينطبق �إال على املعاملة الأوىل ويتم�سك بغياب اتفاقية حتكيم
بالن�سبة للمعاملة الثانية .وميكن تطبيق ال�شرط التحكيمي على
معاملة الحقة له �إذا كانت املعاملة الثانية امتدادا طبيعيا للمعاملة
الأوىل بحيث ي�شكالن وحدة .وهذا يعود �إىل تقدير هيئات التحكيم.
 /2مبد�أ ا�ستقاللية اتفاق التحكيم عن االتفاق الذي يت�ضمنه:
وم�ضمون هذا املبد أ� �أن اتفاق التحكيم �سواء كان �ضمن بنود العقد
املتنازع ب�ش�أنه �أو يف اتفاقية م�ستقلة ال يت�أثر بالإدعاء �أن العقد الذي
ت�ضمنه باطل �إذا مل يكن يف �شرط التحكيم ذاته ما يبطله .ومن الآثار
العملية ال�ستقالل اتفاق التحكيم عن العقد مو�ضوع النزاع ،جعل
االتفاق على التحكيم مبن�أى عن �أي ت�أثري ناجم عن �أي بطالن �أو ف�سخ
يتعر�ض له العقد الأ�صلي .كما �أنه من �آثار هذا املبد�أ و�ضع حد ملحاولة
تعطيل �سريالتحكيم بالدفع بعدم اخت�صا�ص هيئة التحكيم بدعوى
بطالن العقد الذي ت�ضمنه �أو �أ�شار �إليه اتفاق التحكيم.
 /3طبيعة الإجراءات الوقائية �أو االحرتازية يف التحكيم :قد
تتخذ هيئة التحكيم بع�ض الإجراءات الوقائية �أو التحفظية .ويطرح
املو�ضوع حول تكييف مثل هذا الإجراء ،وما يرتتب عن هذا التكييف
من �آثار ،وخا�صة الطعن بالإبطال.
وتتمثل وقائع هذه الق�ضية التي عر�ضت على حمكمة اال�ستئناف
بباري�س (قرار �صادر بتاريخ  )2004/10/7يف طلب قدم لهيئة
التحكيم يرمي �إىل جرب �أحد الأطراف لقبول بع�ض احللول تتمثل يف

حتكيم

تر�شحات معينة ،والت�صويت �ضمن الهياكل الر�سمية ،وكذلك التعهد
بعدم مراجعة تركيبة هذه الهياكل حتى �صدور احلكم يف الأ�صل،
وذلك طبق الربوتوكول املربم بني ال�شركاء .وقد ا�ستجابت هيئة
التحكيم للطلب ،ومت تنفيذ القرار .وقد طعن الطرف ال�صادر �ضده
احلكم بالإبطال مدعيا �أن ما اتخذته هيئة التحكيم يعد حكما قائما
بذاته وخا�ضعا لطريقة الطعن بالإبطال وقد طرح مو�ضوع تكييف هذا
القرار� ،أي هل له خ�صائ�ص احلكم وبالتايل يكون قابال للإبطال �أم
جمرد �إجراء غري قابل للإبطال؟ واملق�صود باحلكم القابل للإبطال
هو قرار املحكمني النهائي �أي الذي ي�ضع حدا للنزاع بناء على درا�سة
مت�أنية حلجج اخل�صوم وطلباتهم .فاملقيا�س بني احلكم وجمرد
القرار (الإذن) هو طبيعة وم�ضمون املو�ضوع املعرو�ض على نظر هيئة
التحكيم.
 /4جتاوز التاريخ املحدد للبت يف اتفاقية التحكيم ي�ؤدي �إىل بطالن
احلكم.
خالفا للقا�ضي النظامي الذي ال يتقيد بزمن للبت يف الق�ضايا
املعرو�ضة عليه (با�ستثناء حاالت اال�ستعجال ,وهي حاالت خا�صة
ن�ص عليها القانون) ,ف�إن مهمة املحكمني حتكمها مدة زمنية
حمددة �إما باتفاق الطرفني �أو بحكم القانون .وال�س�ؤال املطروح هل
ي�س�أل املحكم مدنيا �إذا �صدر احلكم بعد الآجال املن�صو�ص عليها يف
اتفاقية التحكيم؟ ر�أت حمكمة التمييز الفرن�سية يف قرار لها �صادر
بتاريخ � 2005/12/6أن مهمة املحكم حمددة يف �آجال معينة ،ويف
غياب طلب متديد من قبل �أطراف التحكيم �أومن قبل الق�ضاء،
ف�إن احلكم يكون �صادرا بعد الآجال وبالتايل باطال .وتتمثل وقائع
هذه الق�ضية يف �أن ثالثة حمكمني �أ�صدروا حكما بعد  22يوما من
التاريخ املحدد يف اتفاقية التحكيم .وقد مت �إبطال هذا احلكم من
قبل حمكمة اال�ستئناف .وقد ا�ستند �أحد الأطراف على حكم الإبطال
هذا للقيام بق�ضية مدنية يف التعوي�ض �ضد املحكمني .ونظرا لأهمية
النقا�ش القانوين يف هذه النقطة حيث �أن هناك عدم توافق بني موقف
حمكمة التمييز وحمكمة اال�ستئناف مما يدل على �أن ح�سم هذا الأمر
لي�س بديهيا.
وقد رف�ضت حمكمة اال�ستئناف م�سئولية املحكمني ا�ستنادا �إىل �أنه
بالرغم من �إمكانية م�سائلة املحكمني (يف �إطار �أداء مهامهم) بناء
على قواعد القانون العام� ،,إال �أن هذا ال يعني �أن كل تق�صري تعاقدي
ي�ؤدي �إىل احلكم عليهم بامل�سئولية ،وذلك ب�سبب طبيعة مهمتهم وهي
مهمة ق�ضائية ،ومل يثبت خط أ� �أو تق�صري من جانب املحكمني ،و�أن
لطريف التحكيم دور ن�شط يف �سري �إجراءات التحكيم .ولكن حمكمة
التمييز مل تقتنع بهذه احلجج ،وقررت �أن "فوات �أجل التحكيم دون
طلب التمديد من �أطراف التحكيم �أو من القا�ضي يكون املحكمون –
وهم مطالبون بتحقيق نتيجة -قد ارتكبوا خط أ� �أدى �إىل �إلغاء احلكم،
وبالتايل يكونون م�سئولني عن ذلك"

ومن �أهم نتائج هذا القرار ،نذكر ما يلي:
•�أن م�سئولية املحكمني لي�ست �أمرا م�ستهجنا يف القانون حيث
قررت املحاكم ب�أن الطبيعة التعاقدية التي تربط �أطراف
التحكيم باملحكمني هي م�سئولية تعاقدية ،وبالتايل تبنى
امل�سئولية على هذا الأ�سا�س �أي على العقد.
•حتى ال يقع ارتباك يف �أداء املحكمني لوظيفتهم ،مييل فقه
الق�ضاء �إىل عدم حتميل املحكمني م�سئولية ب�سهولة .فاملحكم
كالقا�ضي له ح�صانة
� /5ضرورة ان�سجام مواقف �أطراف التحكيم طيلة �سريان �إجراءا
ت التحكيم
يتمثل م�ضمون هذا املبد�أ يف رف�ض املحكمة املخت�صة �إبطال حكم
املحكمني حلجج يقدمها �أحد �أطراف التحكيم ال تتما�شى واملواقف
التي �سبق و�إن اتخذها �أمام هيئة التحكيم وذلك بالرغم من وجاهتها
من الناحية املو�ضوعية .وت�ستند هذه القاعدة على مبد أ� التعامل على
ح�سن نية وان�سجام تام يف املواقف طيلة �سريان �إجراءات التحكيم.
وبناء عليه ال ميكن طلب �إبطال الأحكام �إال بناء على ت�صرف �إجرائي
معيب .ومن �أمثلة الق�ضية التي نظرت فيها حمكمة التمييز الفرن�سية
بتاريخ  2005/7/6حيث �سبق لطالب الإبطال قبول حتكيم هيئة
التحكيم و�شارك يف �إجراءات التحكيم لعدة �سنوات وب�صفة ن�شطة ،ثم
بعد �صدور حكم هيئة التحكيم طالب ب�إبطال حكم املحكمني بناء على
عدم �صحة اتفاقية التحكيم .والحظت املحكمة �أن يف ت�صرف طالب
الإبطال يعد تناق�ضا �صارخا بني قبوله مبد�أ التحكيم وامل�ساهمة يف
�إجراءاته لعدة �سنوات وبني طلب الإبطال خا�صة و�أن حاالت الإبطال
تكاد تنح�صر يف حاالت حمددة تخ�ص خمالفة املحكمني ملبادىء
�أ�سا�سية تتعلق باجلانب التعاقدي �أو الإجرائي.
 /6حكم املحكمني عمل ق�ضائي يكت�سب مبجرد �صدوره حجية
الأمر املق�ضي به ولو مل يكن قد �صدر الأمر بتنفيذه.
مبنا�سبة النظر يف ق�ضية تتعلق بطلب احلكم بالفوائد الت�أخريية
مبنا�سبة النظر يف الت�صديق على احلكم� ،أقرت حمكمة التمييز
بالإمارات عدة مبادىء منها اكت�ساب حكم املحكمني حجية الأمر
املق�ضي به مبجرد �صدوره مما يعني �أن احلكم ال يحتاج �إىل م�صادقة.
و�أن احلاجة ل�صدور الأمر بتنفيذ احلكم ال تت�أتى �إال برف�ض املحكوم
�ضده االن�صياع �إىل احلكم ،عندها ي�ضطر املحكوم ل�صاحله �أن يطلب
امل�صادقة عن احلكم لدى املحكمة .وتكون هذه منا�سبة للمحكوم
�ضده ب�أن يطلب �إبطال احلكم.

www.giem.info

61

�أ�سعار اال�شرتاكات يف العدد الدوري املطبوع
من جملة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية
�سعر العدد الواحد

نوعية اال�شرتاك

عدد الن�سخ

�سعر اال�شرتاك

 5دوالر

�سنوي (� 4أعداد)

� 5أعداد

 100دوالر

� 10أعداد

 200دوالر

� 5أعداد

 50دوالر

� 10أعداد

 100دوالر

ن�صف �سنوي (عددين)

العدد ( - )1يونيو  - 2012شعبان  1433هــ

1433هــهــ
رمضان1433
--2012شعبان
يوليو2012
(--)2يونيو
العدد()1
العدد

البنك اإلسالمي األردني
(قصة نجاح)

مبادرة ناجحة لأ�شخا�ص يتبنون القر�ض احل�سن

البنك اإلسالمي األردني
املالئمةنجاح)
(قصة
�أدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية
لرت�شيد دور ال�صريفة الإ�سالمية

ا�ستجابة لنداء وطني
ا�ستقالة الأمني العام للمجل�س العام

ا�ستجابة لنداء وطني
العام
للمجل�س
ا�ستقالة الأمني العام
هدية العدد

الطفل االقتصادي

الدِّ الالت املحا�سبية يف

الطفل االقتصادي

�ضوء الن�صو�ص القر�آنية

الدالالت المحاسبية في ضوء
ِّ
النصوص القرآنية

الدالالت المحاسبية في ضوء
ِّ
النصوص القرآنية
دعوة من
اقتصاديين لفرنسا وألمانيا
لخروج سلمي من اليورو

دعوة من
هدية العدداقتصاديين لفرنسا وألمانيا
لخروج سلمي من اليورو
دور الوقف يف متويل متطلبات
التنمية الب�شرية

هدية العدد

التعاون التجاري

التعاون العلمي

نحمي ال�سناعة املالية الإ�سالمية
وننقلها اإىل العامل
نهتم بدعم ال�شناعة املالية من خالل :

•املعلومات املالية والإدارية
•البحوث والتقارير املالية
•خدمات اعتماد التدريب وال�سهادات
•مركز الأخبار
•املكتبة الإلكرتونية
•الفتاوى
•اخلدمات الإ�ست�سارية

ﺍﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ

ﺗـﺎﺑـﻌـﻨــﺎ

English

ﺗﻠـﻘـﻰ ﺃﺧﺒــﺎﺭﻧـﺎ

ﺍﻟﻤـﺠـﻠـــﺲ ﺍﻟـﻌـــﺎﻡ ﻟـﻠـﺒـــﻨـــﻮﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣـﻴﺔ
CIBAFI

ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC
BANKS AND FINANCE INSTITUTIONS

ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ

ﺍﻟﺪﺧــﻮﻝ ﺍﻟـﺴــﺮﻳـﻊ ﻟﻸﻗـﺴـﺎﻡ

ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ

English

search here

ﺍﻷﺧـﺒـــﺎﺭ | ﺁﻟـﺒـﻮﻡ ﺍﻟﺼـﻮﺭ | ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴـﺎﺕ | ﺍﻟـﻨـﺸــﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻴـﺔ

ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺭﺷﺔ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺭﺷﺔ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

ﺁﺧـﺮ ﺍﻷﺧــﺒــﺎﺭ

ﺍﻟﻤـﺮﻛــﺰ ﺍﻹﻋـﻼﻣـﻲ

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ  511ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ
 14ﻣﺎﻳﻮ 2011
 14ﻣﺎﻳﻮ 2011
 14ﻣﺎﻳﻮ 2011
 14ﻣﺎﻳﻮ 2011
 14ﻣﺎﻳﻮ 2011

ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻷﺭﺷـﻴـﻒ

ﻭﺳﻂ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ 2016

ﺗﺤﻤﻴﻞ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ

ﺗـﻘــــﺎﺭﻳـﺮ

ﺑـﺮﺍﻣــــﺞ

ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ

ﻓـﻴـﺪﻳـﻮ

ﻣـﻘــﺎﻻﺕ

ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ

ﻣـﻠـﻔـــــﺎﺕ
ﻣـﻠـﻔـــــﺎﺕ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ
ﺧﺎﺹ:
ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻚ )ﻛﺮﻳﺪﻱ ﺳﻮﻳﺲ( ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺯﻳﻮﺭﻳﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  2016ﺍﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ.

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧــﺒــﺎﺭ

ﻣـﺮﻛــﺰ ﺍﻟﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻠـﻴــﻞ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﺭﺍﺕ ﺩﺑﻲ

ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ ﺍﻟـﻤـﺎﻟــﻲ

ﺍﻟـﺒـﺤــــﺮﻳـﻦ

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ )ﺵ.ﻡ.ﺥ( ،ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗّﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ

ﺃﺧـﺒــﺎﺭ ﺃﺧـﺮﻯ
ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﺡ

GCC Directory 2009 GCC Directory 2009 GCC Directory 2009

ﺃﺩﺍء ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010

2009

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

13,555,975

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

9,595,670

ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

8,556,765

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

5,505,976

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ

3,589,378

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

1,575,974

ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

8,556,765

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

9,595,670

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

1,575,974
ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﻤـﺮﻛــﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠـﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤـﺎﻟـﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣـﻲ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻔﺬ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺷﻤﻠﺖ  23ﻣﻮﻅﻔﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻔﺬ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺗﻘــﻮﻳـﻢ ﺑــﺮﺍﻣــﺞ ﺍﻟـﺘــﺪﺭﻳـﺐ

03

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣــﺎﻳـــﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

22

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣــﺎﻳـــﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

10

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

30

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺓ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺑـﺤــﻮﺙ

ﻓـﺘـﺎﻭﻯ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺗﺼـﻔـﺢ ﺍﻟﻔـﺘـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻴﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

Main

CIBAFI

Section

ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 2002/2003

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ 2008

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺃﻛﺜﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ

www.cibafi.org

| ﺍﻟـﺄﻗـﺴـــﺎﻡ ﺍﻟـﺮﺋـﻴـﺴـــﻴـﺔ
ﻣﺮﻛـﺰ ﺃﺧﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨـﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﻣـﺮﻛـﺰ ﺍﻟﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻠﻴـﻞ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟـﻤــﻜــــــﺘــﺒــﺔ
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ
ﻣـﻠـﻔـﺎﺕ ﺧـﺎﺻـﺔ

•�سهادة الخت�سا�سي الإ�سالمي املعتمد يف:
 الأ�سواق املالية التجارة الدولية التاأمني التكافلي التدقيق ال�سرعي املحا�سبة املالية احلوكمة والمتثال اإدارة املخاطر -التحكيم

•الدبلوم املهني املتقدم يف:
 ال�سريفة الإ�سالمية املالية الإ�سالمية -التدقيق ال�سرعي

ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً

 امليني ما�سرت يف املالية الإ�سالمية -املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺑﻲ

Title

| ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣــﻮﻝ ﺍﻟﻤـﺠـﻠـﺲ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﺍﻻﺳــﺘــﺮﺍﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟـﻌـﻀـــــــــﻮﻳـﺔ
ﺍﻻﻧـﺠــــــــــــﺎﺯﺍﺕ

•�سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد

•برامج املاج�ستري:

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املجل�س

| ﺍﻟــﻤـﺮﻛــﺰ ﺍﻹﻋـــﻼﻣـﻲ
ﺍﻟﻤـﺠــﻠـﺲ ﻓـﻲ ﺍﻹﻋــﻼﻡ
ﺁﻟـــﺒـــــــﻮﻡ ﺍﻟـﺼــــــــﻮﺭ
ﺍﻟـﻔـــﻴـــــــــــــــــﺪﻳــــﻮ
ﺟــﺪﻭﻝ ﺍﻟـﻔــﻌـــــﺎﻟـﻴـﺎﺕ
ﺍﻟـﻨـﺸـــﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻴـﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

| ﺧـﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟـﺒــﺮﺍﻣـﺞ ﻭﺍﻟﻤـﻨـﺘـﺠـﺎﺕ
ﺗـﻠﻘــﻰ ﺃﺧـﺒـــﺎﺭﻧـﺎ RSS
ﺍﻟـﻘــﺎﺋــﻤـﺔ ﺍﻟـﺒـــﺮﻳـﺪﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻹﺻـﺪﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟـﻤـﺸــــــــــــــــﺎﺭﻛــﺔ
ﺩﻟـــــــﻴــﻞ ﺍﻟﻤـﻮﺍﻗـــــﻊ

P.O.Box : 24456 Bahrain - E-mail: cibafi@cibafi.org
Tel : 0097317357300 - Fax: 0097317324902 -0097317357307

