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جملة �شهرية (�إلكرتونية) ف�صلية (مطبوعة) ت�صدر عن املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز �أبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

هدية العدد

�ضوابط و�أدوات جتاوب امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية مع امل�ستجدات االجتماعية
التوجيهات النبوية
ومعامل الرحمة يف االقت�صاد واملعامالت
�أ�سباب و�آثار دخول احليل الفقهية
على امل�رصفية الإ�سالمية
�صيغة امل�ضاربة ال�رشعية ودورها يف متويل
التنمية املحلية

للمجل�س كلمة
ح�ضرت يف الفرتة  18-17من �شهر ابريل 2013م امللتقى الرابع للت�أمني التعاوين يف دولة الكويت،
وقد اثريت ق�ضايا عديدة يف الت�أمني التعاوين ،و�أريد يف هذا العدد �أن �أ�شارك القارئ الكرمي بع�ض
م�سائل هذه ال�صناعة الهامة والتي �أخذت يف النمو يف بع�ض البالد الإ�سالمية.
فمن املعلوم �أن العقود املالية ال�شرعية تنق�سم بح�سب �أغرا�ضها �إىل �أق�سام عدة � ،أحدها
التمليكات  ،وهي ما يق�صد بها متليك �شيء � ،سواء كان عي ًنا (منزل) �أو منفعة (منفعة املنزل) .
واتفق الفقهاء على �أنه �إذا كان التمليك بعو�ض فالعقد عقد معاو�ضة  ،كعقد البيع وعقد الإجارة
مما فيه معاو�ضة ومبادلة بني طرفني  ،و�إن كان التمليك بغري عو�ض  ،فالعقد عقد تربع كالهبة
والإعارة والوقف .
وعقد الت�أمني ب�صفته احلديثة ظهر قبل عدة قرون  ،وهو �أن يلتزم امل�ؤمن له بدفع ق�سط حمدد �إىل
�شركة الت�أمني مقابل دفع تعوي�ض معني عند حتقق خطر معني  ،وهو عقد معاو�ضة ملزم للطرفني،
وقد �أفتى جمهور الفقهاء املعا�صرين واملجامع الفقهية بعدم جواز عقد الت�أمني املذكور ،ابتدا ًءا
من ابن عابدين -رحمه اهلل تعاىل ، -ب�سبب عن�صر الغرر يف العقد وهو جهل العاقبة .
وبناء على هذا املوقف الفقهي  ،طرحت املجامع الفقهية وهيئات �أهل العلم  ،بدي ًال لذلك ما عرف
بالت�أمني التعاوين �أو التكافل ،واعترب عقد التكافل عقد تربع ولي�س عقد معاو�ضة  ،وهو من قبل
تربعا لتخفيف �آثار املخاطر التي ت�صيب �أحد
التعاون على الرب لأن كل م�شرتك يدفع ا�شرتاكه ً
قيا�سا على عقد الهبة امل�شروطة .
امل�شرتكني �أو بع�ضهم  .واعترب عقد الت�أمني التعاوين ً
تطوعا  .ون�صت املادة
وقد ع ّرف الفقهاء الهبة ب�أنها عقد يفيد التمليك بال عو�ض حالة احلياة ً
( )855من جملة الأحكام العدلية على �أنه ت�صح الهبة ب�شرط عو�ض (مذهب حنفي) لكن
ال�شافعية يرون �أن ا�شرتاط العو�ض �صراحة يبطل العقد لأنه يخالف مقت�ضى العقد وهو الهبة
بدون عو�ض .
ويف بع�ض القوانني املدنية  ،يجوز للواهب -دون �أن يتجرد عن نية التربع� -أن يفر�ض على املوهوب
له القيام بالتزام معني ك�إلزام املوهوب له �أن يعول الواهب حتى موته � ،أو �أن يدفع له �إيراد ًا مرت ًبا
مدى احلياة (نق ًال عن الفقه الإ�سالمي للزحيلي)  .وبذلك يكون عقد الهبة امل�شروط  ،عقد تربع
ابتدا ًءا  ،وعقد معاو�ضة انتها ًء .
وبنا ًءا على ممار�سة العمل يف الت�أمني التعاوين  ،ف�إنني �أرى �أن �شركة الت�أمني هي �شركة �إدارة
للمحافظ الت�أمينية التي جتمع ا�شرتاكات املتربعني تعاونا ،وتديرها ل�صاحلهم مقابل �أجر� .أما
املحفظة الت�أمينية فهي وعاء له �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة عن �شخ�صية ال�شركة الوكيل لإدارة
هذه املحفظة ،ويجب ت�سجيله يف �سجل خا�ص لدى اجلهات الرقابية ،وتعيني من ميثله �أمام
ال�شركة .وبناء على ذلك يت�ضمن نظام الت�أمني التعاوين ثالثة وثائق قانونية:
�أولها :عقد الت�أمني التعاوين بني امل�شرتك وال�شركة باعتبارها مديرة للمحفظة الت�أمينية ،ولي�س
مالكة لها ،وتلتزم بالتعوي�ض وكالة عن امل�شرتكني ولي�س �أ�صالة.
وثانيها:عقد �إدارة بني املحفظة الت�أمينية وبني ال�شركة يحدد التزامات كل طرف ويحدد �أجر
الوكالة ،كما يحدد �أجر �إدارة املحفظة اال�ستثمارية للم�شرتكني �أو ح�صة م�ضاربة.
وثالثها :عقد ان�شاء املحفظة الت�أمينية يوقعه كل م�شرتك يف املحفظة يو�ضح حقوق والتزامات كل
واحد جتاه املحفظة.
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منتجات احلالل كمعزز ل�سالمة الغذاء
وبدي ٌل عن ف�ضائح ف�ساده
تطالب منظمة التجارة العاملية دولها الأع�ضاء مبحاربة الغ�ش ،كما تعتقد الدول املن�ضمة �إليها �أن
ان�ضمامها �إىل منظمة التجارة �سيقلل من حاالت الغ�ش التجاري .لكن حجم الغ�ش التجاري بلغ (-5
ً )%10
�سنويا من حجم التداول التجاري العاملي ما قيمته ( )780مليار دوالر ،بينما ميثل حجم الغ�ش
التجاري يف الدول العربية ( )50مليار دوالر ما ن�سبته  %6.4من حجم الغ�ش التجاري ً
عامليا .منها ()7
مليارات دوالر يف منطقة اخلليج ( )4مليارات منها ُت�ستهلك يف ال�سوق ال�سعودي.
�إن غ�ش الطعام قدمي قدم الإن�سان ،وقد تتالت الف�ضائح يف الآونة اخلرية يف �أغلب دول العامل وملختلف
�أنواع الأغذية ،فف�ضيحة حلوم اخليول التي ح�صلت م�ؤخر ًا �شملت ايرلندا وبريطانيا وفرن�سا وهولندا
و�سوي�سرا و�أملانيا ولوك�سمبورج وبلغاريا ،وكذلك ف�ضيحة احتواء منتجات الالزانيا وال�سباكيتي على
 %100-%30من حلوم الأح�صنة� .إ�ضافة �إىل ف�ضائح حقن الأح�صنة ب�أدوية ومن�شطات ت�شكل خطرا
ج�سيما على ال�صحة الب�شرية .كما �سحبت �شركة �سويدية  6000كعكة بال�شوكوالته امللوثة من  23دولة
وكانت ال�صني قد �أتلفت منها  1800قطعة .و�سبق ذلك عثور هيئة مراقبة الأغذية الرنويجية على
حلم اخلنزير بن�سبة  %60يف حلم ي�ستعمل يف البيتزا يف حني �أنه م�صنف على �أنه حلم بقر .وكذلك
ً
كيمائيا .وقد ظهرت
ف�ضائح الكعك املطهو على البخار يف �شنغهاي والذي احتوى مواد ًا حافظة حمظورة
ف�ضائح منتجات اللنب امللوثة مبادة كيميائية �سامة ،وف�ضائح الزيت املعاد �إنتاجه من ف�ضالت الطعام
يف املطاعم ال�صينية والذي يُ�سوق لإعادة ا�ستخدامه كزيت للطهي من جانب امل�ستغلني .وقد �سبق ذلك
مر�ض جنون البقر عام  1986يف بريطانيا و�أنفلونزا الطيور واخلنازير والقائمة تطول .ومما البد قوله
�أن جنون البقر كان �سببه �إطعام املا�شية مواد ًا ملوثة مكونة من خراف نافقة فرمها املزارعون وخلطوها
بعلف املا�شية بخالف الفطرة التي فطر اهلل عليها خملوقاته.
وطالت ف�ضائح الأغذية الفا�سدة دول اخلليج كالدجاج امل�صاب بال�ساملونيال ،والأ�سماك املنتهية
ال�صالحية ،واللحم غري ال�صالح لال�ستخدام الآدمي ،واكت�شاف مكونات حلم اخلنزير و�شحمه يف
بع�ض ال�سلع� .إ�ضافة �إىل ف�ضائح منتجات الألبان واحلليب ولنب الزبادي واجلالتني وحلوم احلمري
والكالب والقطط و�شحنات اللحوم الفا�سدة يف بالد عربية �أخرى .بل طال الف�ساد امل�ساعدات التي
قدمت لالجئني ال�سوريني يف الأردن حيث وزعت منذ �أيام �أغذية فا�سدة عليهم ،وك�أن م�صاب النا�س
و�آالمهم ال يكفيهم.
ً
ي�ستنتج مما �سبق �أن ق�ضية الغ�ش عموما وغ�ش الطعام وف�ساده هي ق�ضية �سلوك� ،سواء �أكان �سلوك فرد
�أم �سلوك منظمات �أو حتى �سلوك دول ،ف�صاحب الطعام يف حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هو
فرد ،ويف ف�ضائح ال�صني الغذائية كان الغ�ش م�صدره �شبكات منظمة حيث ُفككت � 60شبكة كربى غري
�شرعية ،واعتقل �أكرث من  700م�شتبه به ،ور�أى وزير البيئة الربيطاين �أنه ثمة (م�ؤامرة �إجرامية دولية)
وراء تفاقم ف�ضيحة حلوم اخليول .ويُعد انخراط �سال�سل مطاعم �شهرية كان الغ�ش قد ح�صل فيها،
والتي تت�ألف من �أكرث من ً 630
فرعا يف اخلليج ،هو دليل على �أن غ�ش الطعام �صار َ
�سلوك جماعات،
وخمططً ،
ٌ
وهو ٌ
وغالبا ما ت�شرتك فيه ع�صابات منظمة ت�أخذ من بع�ض املرافئ واملعابر
مدرو�س
�سلوك
ٌ
أ�سا�سيا لعملها ،وت�شرتك فيها بع�ض خمتربات الفح�ص � ً
ومنطلقا � ً
ً
أي�ضا.
احلدودية م�ستند ًا
لذلك ف�إن ف�ساد الطعام الآدمي وغري الآدمي �إمنا هو �سلوك مبني على غ�ش يقوم به �أ�شخا�ص فا�سدون
طماعون منحرفون لي�س لديهم رادع �أخالقي والبد من ردعهم بقوة ال�سلطان وحجرهم بو�صفهم �سفهاء
�أجرموا بحق جميع الكائنات احلية .ف�آثار غ�ش الطعام هي �آثار م�ؤذية لالقت�صاد العاملي ككل لأنها
ت�ساعد يف زيادة حجم فجوة الأمن الغذائي العاملي ،ف�أكرث من  868مليون �شخ�ص من �سكان العامل

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

يعي�شون يف جوع مزمن (�إح�صائيات ح�سب موقع الفاو) ،بل �إن طف ًال ميوت كل خم�س ثواين من اجلوع ،وتطال الآثار ال�سيئة
�أذية الأفراد واالقت�صاد الكلي على حد �سواء ،فغ�ش املنتجات م�ؤداه انخفا�ض �صادرات الدولة التي ح�صل الغ�ش يف منتجاتها،
�إ�ضافة لزعزعة ثقة امل�ستهلكني بتلك املنتجات ،فامل�ستهلك الأوربي مث ًال مل يعد يثق بالوجبات �شبه اجلاهزة ذات املن�ش�أ الأوربي،
كما �ضعفت ثقته ب�أجهزة رقابة الأغذية الأوربية � ً
أي�ضا.
ي�سبب ذلك �أزمة خانقة يف قطاعات �صناعة الأغذية ،وتن�سحب الأزمة على تراجع قطاع ال�سياحة ،وتهتز �سمعة اجلودة يف
البالد املنتجة للمنتجات املغ�شو�شة .يُ�ضاف �إىل ذلك حتمل تكاليف التخل�ص من جميع املنتجات امل�شكوك فيها� ،إال �أن اخل�سارة
الأكرب التي ال ميكن جتاوزها هي خ�سارة النا�س مبوتهم وخ�سارة �صحتهم ،وهذه تزيد �أعباء التكاليف االجتماعية ،وتزيد
خ�سارة الطاقات الب�شرية املنتجة.
وبناء على ما �سبق ،ت�ستند حلول مكافحة �إف�ساد الطعام مبكافحة املف�سدين �أنف�سهم ،وتبد�أ تلك احللول بالن�سبة للمجتمع
الإ�سالمي بالوقوع يف حتذير عظيم ،فالتحذير من غ�ش الطعام يُخرج امل�سلم من دينه ،وهذا �أمر خطري الأثر على امل�سلم،
َهّ ُ
للحديث :م ّر َ
طعام ،ف�أدخ َل ي َد ُه فيها ،فنالت �أ�صاب ُع ُه بللاً َ .
�صاحب
فقال :ما هذا يا
َ
ر�سول َهّ ِ
الل �ص َّلى الل علي ِه و�س َّلمَ على ُ�صرب ِة ٍ
فوق َّ
َّ
الل! َ
ال�سما ُء يا َ
عام؟ َ
قال �أفال جعل َت ُه َ
فلي�س م ِّني (�صحيح م�سلم:
عام كي يرا ُه ال َّن ُ
ا�س؟ من َغ َّ�ش َ
قال� :أ�صابَت ُه َّ
ر�سول َهّ ِ
الط ِ
الط ِ
 .)١٠٢ويف رواية لأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :من غ�ش فلي�س منا (ال�سيوطي،)٨٨٧٩ :
ً
(مطلقا) مخُ ر ٌج للم�سلم عن ِم ّلة الإ�سالم كلها.
وبهذا يكون �أي غ�ش
ً
ً
وت�ستند عمليات مكافحة الغ�ش عموما وغ�ش الأطعمة خ�صو�صا على م�ستويات عديدة تبد أ� برتبية ال�سلوك الب�شري ،وتقومي
املنحرف منه ،ثم ب�إيجاد بدائل فعالة.
1 .1تربية ال�سلوك :وهي تربية تكون منذ ال�صغر لأن من ن�ش�أ وترعرع على الف�ساد ي�صعب �إ�صالحه بعد ذلك بغري و�سائل
�سي�أتي ذكرها الحقا حيث العقوبات الرادعة لتقومي ال�سلوك ،يقول الدكتور القر�ضاوي�" :أن ال تع ّود النف�س ما متيل به
ال�سداد ف�إن ذلك �أهون من �أن ُتدرّب على الف�ساد ثم يُجتهد يف
�إىل ال�شره ثم ي�صعب تداركها فتع ّود من �أول الأمر على َ
�إعادتها �إىل الإ�صالح"� .إن الرتبية ال�صحيحة ت�ساعد يف ت�صحيح ما ف�سد من ال�سلوك بتكاليف ووقت �أقل ،خا�صة �أن
امل�سلم يُفرت�ض فيه �أنه و ّقاف عند حدود اهلل وملتزم بها.
�إن ت�سليط ال�ضوء على الرتبية ال�صحيحة �أم ٌر ها ٌم وحيويٌ  ،فالفرد ال غنى عنه ،وامل�ؤ�س�سات مهما كربت (كحالة االحتاد
الأوروبي) قد تكون غري ملتزمة بتنفيذ القواعد التي ت�ضعها �أو �أنها غافلة عما يح�صل ،فقد وُ�ضعت عالمات ت�ؤكد �أن
(منتجات معينة) مُ�صنعة يف االحتاد الأوروبي ل�ضمان �سالمتها من الناحية ال�صحية ،لكن ف�ضيحة حلوم البقر التي د ُّ�س
فيها حلم احل�صان �أثبتت عدم فعالية الرقابة اجلماعية دون الفرد ذاته ،فاجلماعة تت�ألف �أ�صال من الأفراد �أنف�سهم.
ويت�ضمن تربية ال�سلوك �إر�ساء قواعد ناظمة حتدد خيارات الأفراد ،ومنها اللجوء �إىل:
•و�سائل الوقاية الطبيعية :وت�شمل العودة �إىل الغذاء الطبيعي وحت�ضري الأغذية يف املنزل ،واحلر�ص على
النظافة لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم :النظافة تدعو �إىل الإميان (ال�سيوطي ،)3267 :وفح�ص الأغذية والتنبه
ً
دوما �إىل �سالمة ما يُ�شرتى وما يتم اختياره منها.
•و�سائل الرقابة الإدارية :وت�شمل رقابة الأ�سواق كفعل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�سابق
وفعل اخللفاء ممن جاء بعده ،و�صوال �إىل تنظيم الرقابة وجعلها جزءا من عمل احلكومات كما فعل الفاروق
ر�ضي اهلل عنه .فالأ�صل �أن تتمتع الأ�سواق بال�شفافية والتنظيم لت�أمني ظروف مناف�سة حقيقية .ويُعترب �سن
القوانني اجلديدة بغية وقف موجة ف�ضائح الأغذية الفا�سدة و�سيل ًة الزم ًة ،كما فعلت ال�صني.
 2 .2تقومي ال�سلوك ،وذلك من خالل �إجراءات تنظيمية وعقوبات رادعة ،ومنها:
•توحيد جهود وعمل ال�سلطات الرقابية بني الأجهزة احلكومية لأن عدم كفاءة طرق التفتي�ش ُت�ض ّيع اجلهود
ً
منظما ،فالدول
و ُتفرقها .وين�صح ب�إ�شراك ال�سلطات الإقليمية ملجابهة �أعمال الغ�ش بعد �أن �صار الغ�ش عم ًال
الأوربية تقوم بالتعاون ً
معا عرب ال�شرطة الأوربية (اليوروبول) لفهم املالب�سات وتتبع اجلرائم الواقعة �أو
التي قد تقع.
•ف�ضح ال�شركات املنتجة واملوزعة و�إنزال العقوبة فيها كما ح�صل يف �أوروبا ،وعدم �إتباع �سيا�سة النعامة بد�س
الر�أ�س يف الرتاب ،فالغ�ش �ضرر عام قبل �أن يكون �ضرر ًا ً
خا�صا ،والعقوبة يجب �أن تطال جميع الفاعلني

ُ
ال�شريف،
املتورطني لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم� :إمنا �أهلك الذين مَن قبلكم� ،أنهم كانوا �إذا �سرق فيهم
ُ
حممد
تركوه .و�إذا �سرق فيهم
بيده! لو � َّأن فاطم َة بنتَ
ٍ
ال�ضعيف� ،أقاموا عليه احلدَّ .و�إين ،والذي نف�سي ِ
�سرقت لقطعتُ يدَها (�صحيح م�سلم .)1688 :ويعترب من العقوبات الرادعة و�ضع الئحة �سوداء باملنتجني
واملوزعني كم�ؤ�س�سات وك�أفراد �ضمن تلك امل�ؤ�س�سات ملنعهم من ت�شكيلهم م�ؤ�س�سات جديدة ب�أ�سماء
�أخرى .وتلعب غرف التجارة وال�صناعة دورا مهما يف التوعية ورقابة الغ�ش و�إنزال العقوبات ب�أع�ضائها.
•�إ�شراك منظمات املجتمع املدين ملراقبة �سالمة الأغذية ،كحماية امل�ستهلكني ومنظمات اخل�ضر .وقيامها
ب�إقامة الدعاوى القانونية� ،أ�سوة مبا فعلته الهيئة الرنويجية برفع دعوى �ضد منتج اللحم امل�صنع بعد
العثور على كميات من حلم اخلنزير يف منتجات دمغت بخامت "حالل" لدى باعة "الكباب" .ويعترب
�سالح مقاطعة �أي منتج حتوم حوله ال�شكوك وملدد طويلة ً
ملحقا خل�سائر مالية هامة بكل الأطراف
امل�س�ؤولة عن الف�ساد والغ�ش .والبد من مراعاة عدم ال�سماح للمنتجني ومعدّي الأغذية بالإ�شراف على
عمليات املراقبة ً
نهائيا ،فما ح�صل يف االحتاد الأوروبي ثبت خط�ؤه حيث ال ميكن لطرف ينبغي �أن يراقب
عمله �أن يتوىل املراقبة بنف�سه.
•�إجبار املت�سببني ب�سحب الب�ضاعة من ال�سوق وحتميلهم التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة الناجتة عن
�أعمال الغ�ش التي قاموا بها .وبنف�س الوقت توعية امل�ستهلكني ب�ضرورة �إعادة املنتجات الفا�سدة �إىل
املوردين ك�إجراء احرتازي كما ح�صل يف فرن�سا.
3 .3دعم منتجات (احلالل)� ،إن �إجناح م�سرية االقت�صاد الإ�سالمي تكون من خالل دعم مكوناته ،وقد انت�شرت منتجات
(احلالل) و�صارت ماركة معروفة يف �شتى �أ�صقاع الأر�ض ،بل �إن من غري امل�سلمني من يبحثون عن منتجات حتمل
هذه العالمة ،وتنت�شر هذه العالمة على الفتات كثري من املحالت م�شرية للمنتجات املوافقة لل�شريعة الإ�سالمية ،وقد
�صار لهذه العالمة معار�ض عاملية جوالة يق�صدها النا�س.
لكن وحيث �أن الغ�ش و�صل �إىل منتجات (احلالل) حيث �أعلنت ال�سلطات الربيطانية م�ؤخر ًا العثور على بقايا خنزير يف
نقانق دجاج م�صنفة (حالل) يف مطاعم املدار�س يف و�ستمن�سرت بلندن ،وكان قد �سبقها ف�ضائح الأغذية (احلالل) يف
�إحدى الدول العربية حيث اكت�شف احتواء �أغذية على حلم اخلنزير �آتية من الرنويج.
وكانت جملتنا جملة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية قد بادرت بالإعالن عن نيتها بالرتويج للمنتجات (احلالل) ،وكذلك
لل�شركات الإ�سالمية النقية وللمختلطة منهاً � ،
إميانا منها بعاملية عالمة (احلالل) و�ضرورة دعم ت�سويقها بدعم ال�شركات
املنتجة مع الدعوة لإيجاد ال�ضوابط الكافية ل�ضمان جودتها �سواء �أكان من خالل غرف التجارة العربية والإ�سالمية �أم
من خالل دعم �شركات مراقبة اجلودة لرتويج هذه العالمة ح�سب املعايري الإ�سالمية .وحيث �أنه يوجد يف البالد العربية
والإ�سالمية العديد من منتجي الأغذية ال�سليمة واملوافقة لل�شريعة الإ�سالمية ،والتي ينق�صها التوعية والإر�شاد ،ف�إن توحيد
اجتاهاتها لرتويجها حتت تلك العالمة �أم ٌر مُ�ساعد على دعمها ً
عامليا.
�إن الوقت منا�سب جد ًا ال�ستهداف الأ�سواق العاملية مبنتجات �إ�سالمية حتمل عالمة (احلالل) يف ظل ازدياد ف�ضائح ف�ساد
الأغذية وغ�شها حول العامل دون ا�ستثناء .فمنتجات (احلالل) هي منتجات تنتمي لدائرة �سوق املنتجات الطيبة التي تخلو
من املحرمات ،ومن ذلك :الغ�ش والتزوير والكذب ،واخلل ّو من مكونات اخلمر واخلنزير وامليتة وحلم الكلب وحلم احلمار
وما �شابه من حمظورات حظرتها �شريعة الإ�سالم ،ف�ض ًال عن الذبح بالطريقة الإ�سالمية تلك الطريقة التي ثبت �صحتها
ومالءمتها للحوم القابلة لال�ستهالك الآدمي.
ومما يُ�شار �إليه �أن ف�ضائح �سالمة الدواء وف�ساده ال تقل �ش� ًأنا عن ف�ضائح �سالمة الغذاء وف�ساده ،والفارق بينهما �أن الثاين
�سببا لتجاوز �آثاره ،لذلك ن�أمل � ً
م�سبب ،بينما الأول معزز لل�ضرر يف الوقت الذي يجب �أن يكون ً
أي�ضا �أن حتمل منتجات
الأدوية عالمة (احلالل) م�ستقب ًال.
ويجب �أال يغيب عن بال �أ�صحاب الأموال ،وهم فئة املنتجني ومالك امل�صانع واملعامل ،ال�س�ؤال الثالث( ،وعن ماله من �أين
اكت�سبه وفيم �أنفقه؟) ،كما ال يجب �أن يغيب عن بال امل�ستهلكني وهم كل النا�س فاجلميع م�ستهلكون ،ال�س�ؤال الرابع( :عن
ج�سمه فيم �أباله؟) حيث ال يجوز �أن يُغذى هذا اجل�سم �إال باحلالل حتى ال يفنيه �صاحبه �إال فيما ير�ضي اهلل تعاىل .يقول
ال�صادق امل�صدوق �صلى اهلل عليه و�سلم :ال تزول قدما عبد حتى يُ�س�أل �أربع :عن عمره فيم �أفناه؟ وعن علمه ما فعل فيه؟
وعن ماله من �أين اكت�سبه و فيم �أنفقه؟ وعن ج�سمه فيم �أباله؟ (�صحيح اجلامع .)7300 :ولهذا فليعمل العاملون.
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

مو�ضوع املناق�شة

منوذج العمل

Business Case
مو�ضوع املناق�شة طريقة مقرتحة كتفاعل بني
القراء واملهتمني �سواء منهم الأكادمييني �أو
املهنيني �أو اخلرباء وكذلك الطالب .والق�صد
من هذا الأ�سلوب �إيجاد تفاعل بني الباحثني
والتطبيقيني بغية �إنتاج مواد علمية جتمع بني
خمتلف الفئات ال�ستمزاج الآراء وكذلك طرح
املوا�ضيع امل�ستجدة.
فاملجلة �إ�ضافة لر�ؤيتها تهدف �إىل ربط الأبحاث
النظرية بالواقع العملي لتحقيق �سوق اقت�صادية
�إ�سالمية فاعلة ي�سودها الإف�صاح وال�شفافية.

�إن منوذج العمل هو حالة تنب�ؤية ملا ميكن توقعه ،وهو ميثل خارطة طريق �أو دليل عملي لتحقيق �أهداف العمل.
لذلك يهتم النموذج بر�سم التنب�ؤات امل�ستقبلية ،وتكون م�صداقيته مرهونة بدقة تلك التنب�ؤات عند التنفيذ،
فالنتائج قد تتحقق وقد ال تتحقق.
ويهتم النموذج عادة بتنظيم �إجراء معني وبدائله ،فريكز على �أهداف العمل لتو�ضيح ماهية الإجراء املراد
�إجنازه ،معتمد ًا على ر�سم منوذج للتكلفة ومو�ضحا منطقية املنافع امل�صممة له على �أ�سا�س �سيناريو �أو �أكرث.
لذلك ي�ساعد منوذج العمل على ر�سم التكاليف واملنافع ،وحتليل كل من املخاطر واحل�سا�سية ل�ضمان احلد
الأدنى من درجات عدم اليقني جلعل املخاطر متوقعة وقابلة للقيا�س.
وبناء عليه ،يثري كل منوذج جديد �أ�سئلة م�شابهة ملا يلي :هل �ستتحقق النتائج فع ًال؟ هل �سيتم مقارنة خيارات
العمل مبو�ضوعية؟ ما هو احتمال انخفا�ض املكا�سب املتوقعة؟
كما تُبنى �سيناريوهات مناذج العمل على الت�سا�ؤل التايل( :ماذا يحدث فيما لو؟) ،مثال :ما هي العواقب املالية
�إذا اخرتنا اخلطة املقرتحة من املورد (�أ) �أو من املورد (ب)؟ ماذا نحتاج كميزانية ر�أ�سمالية للعام القادم �إذا
قررنا �شراء مركبات اخلدمة بد ًال من ا�ستئجارها؟ هل اال�ستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة مربر؟
وعلى كل حال ،ال توجد معايري حمددة لبناء منوذج العمل �أو م�ضمونه  ،كما ال يوجد مناذج �أو قوالب جاهزة
متفق عليها عاملي ًا ،بل لي�س هناك من طريقة حمددة لدعم اتخاذ قرارات مفرت�ضة بهذا ال�ش�أن .لكن ما يجمع
بني مناذج العمل اجليدة التي ميكن الوثوق بها جمموعة خ�صائ�ص م�شرتكة تدعى (الكتل الأ�سا�سية).
ومتثل النقاط التالية �إطار (بطاقة قيا�س الأداء) ،حيث ترتبط كفاءة النموذج امل�صمم بقدرته على حتديد
النقاط الآتية:
1 .1حتديد مو�ضوع النموذج يف �إجراءات و�أهداف العمل ،فالنماذج تو�ضع للتنب�ؤ بنتائج العمل ،ولن
تكون هناك قيمة للإجراءات �إال �إذا �أ�سهمت يف حتقيق تلك الأهداف.
2 .2حتديد الغر�ض من النموذج من �أجل الت�صميم املبا�شر له ،ففهم الغر�ض ي�ساعد يف حتديد
م�ستخدمي النموذج ،ومن ثم ميكن التعرف على ماهية املعلومات التي يحتاجونها لدعم قراراتهم
وخططهم.
�3 .3إن�شاء منوذج التكلفة الذي ي�ضع قواعد حتديد بنود التكاليف التي تخ�ص النموذج �أو التي ال
تخ�صه ،وذلك للم�ساعدة يف حتديد التكاليف ذات العالقة ،ومقارنة �سيناريوهات العمل املختلفة.
4 .4حتديد وتطوير املنافع الهامة للنموذج لربط العمل ونتائجه مع الأهداف.
5 .5تقدير القيم املالية للمنافع التي ي�صعب قيا�سها كمي ًا ،وبيان مدى م�ساهماتها يف حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية .فاملنافع غري املالية تعامل يف مناذج العمل بدرجة �أهمية �أقل ل�صعوبات القيا�س،
مثال ذلك حت�سني م�ستوى ر�ضا العمالء� ،أو العالمات التجارية.
6 .6حتديد املخاطر وقيا�سها واحلد منها على الرغم من ا�ستحالة �إزالة جميع ال�شكوك حول نتائج
العمل املتوقعة نهائي ًا ،فالتنب�ؤ بامل�ستقبل ي�ساعد على احلد من املخاطر فقط.
7 .7حتديد احلاالت الطارئة واال�ستثنائية القابلة للتحكم .فنموذج العمل يقف على بناء افرتا�ضات
حتتوي غالب ًا على العوامل التي يجب التحكم بها بغية ا�ستهداف م�ستويات عمل حتقق النتائج
املتوقعة.
لكن ومبا �أنه َيلتب�س على العديد من الأ�شخا�ص مبن فيهم الذين ميلكون خلفيات قوية يف جمال التحليل �أو
التخطيط بني منوذج العمل وخطة العمل ،وحيث يتوجب على وا�ضعي اخلطط فهم ما املتوقع منهما فقد اخرتنا
يف هذا العدد مناق�شة منوذج العمل مع ال�سادة املهتمني والق ّراء الأفا�ضل ال�ستمزاج �آرائهم وخرباتهم و�صوال
لتحديد الفروقات بينه وبني خطة العمل وا�ستخداماتهما ،بغية تطوير �إدارات امل�ؤ�س�سات االقت�صادية مبختلف
�أ�شكالها و�أنواعها لدعم وتطوير ال�سوق االقت�صادي الإ�سالمي.
Marty Schmidt, Business case costs and benefits, The Business Case Is No Longer Optional, 4 March
2013, www.solutionmatrixlimited.com
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

�ضوابط و�أدوات جتاوب امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية مع امل�ستجدات االجتماعية
احللقة ()1
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني� ،سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني؛ وبعد ،فقد �أريد للم�صارف الإ�سالمية
ؤ�س�سات تنه�ض ب�شيء من امل�س�ؤولية االجتماعية يف املجتمعات
�أن تكون م� ٍ
الإ�سالمية ،ومل ُي َرد لها �أن تكون كامل�ؤ�س�سات املالية التقليدية ،ال هدف ت�سعى
�إىل حتقيقه �سوى الربح .لكن لوحظ على غالب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
وال �سيما يف الآونة الأخرية� ،أنها مل تنه�ض بهذه امل�س�ؤولية ،ومل تفرتق يف
غاياتها عن امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية.
ومن الإن�صاف القول �إن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هي م�ؤ�س�سات ربحية قبل
كل اعتبار� ،أن�شئت وقامت لتحقق الربح ملالكها وامل�ستثمرين فيها ،ولي�ست
م�ؤ�س�سات خريية �أو اجتماعية؛ و�إمنا مييزها عن امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية
�إعالنها االلتزام بال�شريعة يف طرق حتقيق الربح والك�سب ،ال �أن اعتبار ًا فوق
اعتبار الربح يحكم عملها وي�سيرّ ِوجهتها .لكن �إذا كان حتقيق ذات الربح
ال�شرعي ممكن ًا بطرق تخدم املجتمع �أكرث ،وال ت�ض ّر بهذه امل�ؤ�س�سات ،فمن
الواجب عليها يف هذه احلالة �أن تلتزم بتلك الطرق ،وال عذر لها حينئذ
بتجاهلها �أو التق�صري فيها ،لأن بناء املجتمع الإ�سالمي �أمر واجب ،و�أداة
ذلك �أفراده وم�ؤ�س�ساته ،فال عذر مل�سلم �أو م�ؤ�س�سة �إ�سالمية يف القعود عن
الإ�سهام مبا ميكن �إ�سهامه دون �ضرر يقع عليه.
واملالحظ يف هذا اجلانب �أن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مل ت�ضطلع بدورها
املمكن وغري ال�ضا ّر بها على النحو الواجب� ،إذ غاب عن عملياتها هذا البعد
االجتماعي على الرغم من الرتدي ال�شديد يف الأو�ضاع االجتماعية للم�سلمني
يف �أكرث البلدان الإ�سالمية ،وهذه تهمة ال يرتدد النا�س يف �إحلاقها بهذه
امل�ؤ�س�سات� .أي �أن م�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي قد ق�ص ّرت حيث كان ميكنها
�أن ت�سهم اجتماعي ًا وتخدم املجتمع امل�سلم على نحو ال يث ِقل كاهلها �أو ي�ض ّر
بها.
ووجه هذه الدعوى باخت�صار ما يلي:
•مل حتر�ص �أكرث امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بال�شكل امل�ؤثر والفعال
على اال�ستمثار يف القطاعات ذات النفع االجتماعي كالتعليم
وال�صحة والرتبية وال�شباب ،ودعم امل�شاريع التي ت�ؤدي �إىل تهييء
فر�ص العمل للعاطلني عنه.
•مل حتر�ص امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على متويل امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،بل �آثرت دعم ال�شركات الكربى العتبارات
ائتمانية مبالغ فيها وغري مربرة يف كثري من الأحوال.
•عمدت م�ؤ�س�سات التمول الإ�سالمي �إىل متويل �سلع كمالية باهظة
التكاليف ،مما �أعان على توجه �أموال الأثرياء نحو اقتناء هذه
الكماليات على ح�ساب �إقامة امل�شاريع املحلية التي ت�شغل الأيدي
العاملة وتردف االقت�صاد بالإنتاج.

د .عبد العظيم �أبوزيد
�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية ال�شريعة
جامعة دم�شق ،معار حالي ًا

•مل تدخل يف عقود م�شاركات وم�ضاربات ا�ستثمارية حقيقية ،بل
ط ّوعت هذه العقود اال�ستثمارية يف الأ�صل خلدمة �صيغ التمويل،
ف�صارت العقود اال�ستثمارية بالنتيجة عقود متويل خال�صة.
•�أثقلت على املتعاملني بالر�سوم ،وفر�ضت ن�سب ربح على التمويالت
ت�ضربها م�ؤ�س�سات
جاوزت يف بع�ض احلاالت ن�سب الفائدة التي ِ
التمويل التقليدي على متويالتها ،تعوي�ض ًا عن نفقات �إ�ضافية
تتكبدها م�ؤ�س�سات التمول الإ�سالمي وال تتكبدها نظرياتها التقليدية.
•قدمت منتجات متويلية م�شبوهة بالربا ،كالتورق والعينة وال�سلم
املنظم ،مما �أدى �إىل ظهور ذات الآثار ال�سلبية للتعامل بالربا على
الأفراد املتعاملني بهذه املنتجات.
هذه هي جممل الدعاوى وامل�آخذ التي يثريها الأفراد واملراقبون على
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وكلها يتعار�ض مع �أي دور اجتماعي �إيجابي
ميكن لهذه امل�ؤ�س�سات القيام به .وقبل اخلو�ض يف هذا اجلانب ال بد من حيث
املبد�أ من و�ضع ت�صور لل�شروط وال�ضوابط ال�شرعية لإ�شراك امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية يف حتمل �أي نوع من امل�س�ؤوليات االجتماعية جتاه املجتمع والأفراد،
لأن ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة عدل ترعى حقوق وم�صالح جميع الأطراف،
وتراعي وتعرتف بالطبيعة والظروف اخلا�صة لكل جهة حتملها �شيئ ًا من
امل�س�ؤولية جتاه الغري.
ال�شروط ال�شرعية لإ�شراك امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف امل�س�ؤولية
االجتماعية
لإ�سهام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اجتماعي ًا وجتاوبها مع املتطلبات
االجتماعية ثمة قيود �شرعية يجب االلتزام بها ،وهي الآتية:
•�أال يكون ذلك على ح�ساب الإ�ضرار بامل�ساهمني �أو املودعني ،لأن
ه�ؤالء هم �أ�صحاب املال ،وقد ا�ستثمروه يف امل�ؤ�س�سة بهدف تنمية
املال ،وت�ص ّرف �إدارة امل�ؤ�س�سة يف املال على نحو ي�ضر بهذا الهدف
يخالف مقت�ضى العقد معهم .و�إن وقع على امل�ساهمني �أو املودعني
�ضر ٌر من جراء ت�صرف �إدارة امل�ؤ�س�سة دومنا �إذن منهم� ،ضمنته
�شرع ًا �إدارة امل�ؤ�س�سة لأ�صحاب املال ،لأن ذلك الت�صرف يقع تعدي ًا،
والوكيل �أو امل�ضارب يف املال ،وكما هو معلوم ،ي�ضمن املال �شرع ًا �إن
ق�صر� ،أو مل يلتزم ب�شروط ومقت�ضى العقد.
تعدى يف ت�صرفه �أو ّ
•�أال يكون ذلك على وجه التربع غري املف ّو�ض به من قبل امل�ساهمني
يف امل�ؤ�س�سة �أو املودعني فيها ،لأن �سلطة التربع باملال ال ميلكها �إال
�أ�صحاب املال ،فال حق لغري �صاحب املال بالتربع به �إال بتفوي�ض منه؛
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و�إن وقع ترب ٌع من غري �صاحب املال على وجه الف�ضول دون توكيل
وتفوي�ض ،وقع �شرع ًا عن الف�ضويل املتربع ولزم يف ماله.
•�أن يكون ذلك وفق خطة يغلب على الظن معها حتقيق الثمار
الإيجابية املرجوة منه ،ال �أن َ
يرتك عم ُل الإ�سهام االجتماعي لهذه
امل�ؤ�س�سات املالية �أثر ًا عك�سي ًا نتيجة غياب التخطيط �أو خلط�أ يف
الت� ّصور �أو التنفيذ.
•�أن تكون �أدوات و�أقنية امل�ساهمة االجتماعية لهذه امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية هي �أدوات �شرعية غري م�شوبة باحلرام ،فال يجوز �شرع ًا
اعتماد �آليات غري �شرعية يف حتقيق منافع اجتماعية �أو غريها،
فالغاية ال تربر الو�سيلة يف الإ�سالم ،ودرء املفا�سد مقدم على جلب
امل�صالح ،وامل�صلحة ال�شرعية املعتربة يف الأحكام ي�شرتط لعملها
عدم م�صادمتها لن�صو�ص ال�شريعة و�أ�صولها.
الطرق املت�صورة لتجاوب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مع مقت�ضى م�س�ؤولياتها
االجتماعية
بعد بيان ال�شروط ال�شرعية الأ�سا�سية الواجب مراعاتها لقيام امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية بالإ�سهام االجتماعي الف ّعال ،نبني فيما يلي بع�ض الأدوات
والقنوات املت�صورة لتحقيق هذه امل�ساهمة بح�سب املتاح يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية .وميكن �صياغة ذلك يف ثالثة حماور:
املحور الأول :اختيار القطاعات املم َّولة
و ُيت�صور يف هذا ال�صدد احلاجة �إىل االلتزام مبا يلي:
•ت�سهيل �شروط منح التمويل ،ب�أدواته ال�شرعية ال�سليمة من عقود
ا�ستثمار وغري ذلك� ،إىل ال�شركات النا�شئة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وعدم تف�ضيل منح التمويالت لل�شركات العمالقة باعتبار
رجحان اعتبارات خماطر االئتمان فيها على ما دونها.
•احلر�ص عند قرار اال�ستثمار والتمويل على انتقاء امل�شاريع التنموية
احلقيقية ،واملفا�ضلة بني ذلك باعتبار الأثر التنموي واالنتاجي
الأمثل.
•احلر�ص على اال�ستثمار يف اقت�صاديات الدول امل�سلمة الفقرية ،ولي�س
يف اقت�صاديات الدول الكربى �أو على نحو ي�صب م�آ ًال يف م�صالح هذه
الدول.
• ّ
الكف عن �أو احلد من متويل اخلدمات وال�سلع الكمالية باهظة
الكلفة ،كالأعرا�س فاح�شة التكاليف وال�سيارات املرتفة؛ والرتكيز
يف التمويل ال�سلعي على ال�سلع االنتاجية ولي�س اال�ستهالكية؛ والعمل
والإنفاق يف جمال توعية العمالء وتنمية وعيهم اال�ستهالكي بالبعد
عن مت ّول ال�سلع التي تو�صف بالرتف والإ�سراف.
•احلد من املنتجات التي يغلب عليها �أن ت�ضر بالأفراد وتوقعهم يف
براثن الدين ،كبطاقات االئتمان ،والتمويل ال�شخ�صي وال �سيما
اال�ستهالكي منه.
املحور الثاين :اتباع ال�سيا�سات الداخلية املنا�سبة:
و ُيت� ّصور يف هذا ال�صدد وجوب االلتزام مبا يلي:
•العدالة يف فر�ض الر�سوم والأرباح والغرامات على املتعاملني� ،إذ تكون
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هذه الر�سوم والأرباح العالية والغرامات يف كثري من الأحوال �سبب ًا يف
الإثقال على العمالء ،وتف�ضيل بع�ضهم التعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية
التقليدية ،مما ي�ؤدي من حيث النتيجة �إىل دعم تلك امل�ؤ�س�سات
التقليدية ،وهي التي ال تراعي �أي بعد اجتماعي يف عملها.
•حتمل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية احلقيقي للأخطار يف عقود
التمويل بالبيع �أو الإجارة �أو امل�شاركة املنتاق�صة ونحو ذلك ،لأن
حتميل تلك الأخطار للعميل دون امل�ؤ�س�سة ظلم يثقل كاهله ،وقد
ي�ؤدي �إىل خ�سارته.
•الكف عن �أ�ساليب التحايل ال�شرعي التي تتبعها امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية لت�ضمني اجلهات املتمولة منها ،عرب عقود امل�شاركات
وامل�ضاربات والوكاالت ،لر�أ�س املال والعائد املتوقع منه .ومن هذه
الأ�ساليب على �سبيل املثال � ُ
أخذ تعهدٍ من تلك اجلهات ب�شراء الأ�صول
اال�ستثمارية مببالغ حتقق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�ضمان
املن�شود .فهذا الت�صرف ي�ضر باجلهات املتمولة وينتج عنه وقوع ذات
الآثار ال�سلبية للربا ،لأن متويل هذه امل�ؤ�س�س�سات لن يختلف من حيث
اجلوهر والأثر عن التمويل الربوي التقليدي يف هذه احلالة.
•توظيف �صندوق الزكاة اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة يف دعم الفئات االجتماعية
املحتاجة ،والإفادة كذلك يف هذا الإطار من �صندوق الأرباح املجنبة
حيث وجدت؛ وهي الأرباح النا�شئة عن تعامالت امل�ؤ�س�سة التي
�أوجبت الهيئة ال�شرعية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة جتنيب �أرباحها لوقوع
بع�ض املخالفات ال�شرعية.
املحور الثالث والأكرث �أهمية :نوعية املنتجات:
ال ب ّد للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من التميز احلقيقي ،ال ال�شكلي ،عن
منتجات وممار�سات امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية .فتحرمي الإ�سالم للربا
وعقود الغرر ونحوهما �إمنا كان لأجل �آثاره االقت�صادية واالجتماعية ال�سلبية
الكارثية يف املجتمعات ،ال باعتبار �شكليات العقود املو�صلة �إىل الربا والغرر.
اللب من ق�ضية
وبالتايل ف�إن البعد احلقيقي عن الربا وعقود الغرر يقع موقع ّ
التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالر�سالة االجتماعية.
وامل�شكلة �أنه قد وجد يف العقود التي متار�سها بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات ما
ال يفرتق جوهري ًا عن الربا وعقود القمار والغرر كما يذكر ذلك علماء
االقت�صاد الإ�سالمي وكثري من املخت�صني واملراقبني .و�إن �صدق هذا ،ف�إنه
يعني �أن الر�سالة االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مهددة وم�صابة يف
مقتل ،لأن بع�ض �آليات عمل كثري من هذه امل�ؤ�س�سات �آلية ربوية ،ومنطوية على
املقامرة ،مما يعني �أنها حتمل نف�س الآثار وامل�ضار االجتماعية للربا والقمار،
وال خري اجتماعي ًا يرجتى مع وجود هذه املمار�سات؛ وبيان ذلك فيما يلي:
�أو ًال -العقود امل�شتملة على الربا:
من عقود التمويل التي مار�ستها بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وت�ستدعي
الوقوف ل�شبهها بالربا العقود الآتية:
�أ .عقود التمويل النقدي للأفراد وامل�ؤ�س�سات بالتورق والعينة وال�سلم
املنظم
ب� .صورة التمويل بالعينة ال�شائع يف جنوب �شرق �آ�سيا ،والتمويل بالتورق
ال�شائع يف البالد العربية ،معلومة وم�شتهرة� .أما �صورة التمويل بال�سلم
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املنظم الذي ظهر م�ؤخر ًا فهي باخت�صار �أن يطلب موظف البنك من
املتعامل طالب التمويل النقدي �أن يو ّقع مع امل�صرف عقد بيع يخرب
فيه املوظف املتعامل �أنه مبوجبه يبيع املتعامل �إىل امل�صرف �سلعة ذات
موا�صفات حمددة يف العقد بطريق ال�سلم� .أي فال يكون العميل مطالب ًا
بت�سليم ال�سلعة فور ًا بل يت�أخر ت�سليمها �إىل �أجل حمدد مذكور يف العقد،
وباملقابل يقب�ض املتعامل ثمنها فور ًا ،وهو ثمن �أقل من ثمن ال�سوق
لتلك ال�سلعة .ومبجرد هذا العقد ي�ضع امل�صرف ثمن ال�سلعة يف ح�ساب
املتعامل فيح�صل على التمويل املطلوب .ولتكتمل العملية ،يجري بعد ذلك
ُ
َ
امل�صرف ب�شراء تلك ال�سلعة التي باعها �إىل امل�صرف
املتعامل
�أن يوكل
ب�سعر ال�سوق ،ويجري االتفاق على ت�سليم املورد لهذه ال�سلعة مبا�شرة �إىل
امل�صرف عن عقد ال�سلم الأول بني املتعامل وامل�صرف .ويقوم امل�صرف
بالنيابة عن املتعامل بدفع ثمن تلك ال�سلعة التي يزيد عن الثمن الأول
يف عقد ال�سلم ،ف�صري املتعامل بذلك مدين ًا للم�صرف ب�أكرث من املبلغ
الذي �أودعه يف ح�سابه �أو ًال .ثم بعد �أن يقب�ض امل�صرف ال�سلعة ب�صفته
امل�شرتي يف عقد ال�سلم ال�سابق عن العميل ،يقوم فور ًا ببيعها ب�سعر
ال�سوق حل�سابه ،فريبح فرق ما بني �سعر ال�شراء و�سعر البيع� .أي �أن هذا
التمويل با�ستخدام عقد ال�سلم ينتهي �إىل نف�س النتيجة التي ينتهي �إليها
التمويل بالعينة والتورق ،ويفرتق عنهما يف م�سمى العقود امل�ستخدمة.
وقد �صدر قرار عن جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بحرمة التورق� ،أما
العينة فمعلومة حرمتها عند جميع الفقهاء.
وتعقيب ًا على عقود التمويل النقدي هذه ،ف�إنها ال تختلف حقيقة عن عقود
التمويل بالربا �إال بال�شكليات وامل�صطلحات والفنيات امل�ستخدمة ،ولي�س فوق
ذلك �أي فارق بينها.
فباعتبار الآثار االقت�صادية على املجتمع ،تن�شئ هذه العقود التزام ًا مالي ًا
(دين ًا) على املتعامل جتاه م�ؤ�س�سة التمويل الإ�سالمي عن معاملة قدم
فيها امل�صرف للعميل نقد ًا هو �أقل من املبلغ الذي يلتزم العميل بدفعه �إىل
امل�صرف .هذا الأثر االقت�صادي للعملية مطابق لأثر القر�ض الربوي :التزام
من العميل بدفع مبلغ هو �أقل من املبلغ الذي ح�صل عليه من امل�صرف .ف�إذا
كانت القرو�ض الربوية ت�ؤثر �سلب ًا على املجتمعات كما ال ينكر ذلك �أحد،
وكما �أثبتت الدرا�سات ،و�صدّق ذلك كله الأزمة املالية العاملية التي ن�شهدها
باعرتاف �أرباب االقت�صاد الر�أ�سمايل الربوي ،ف�إن هذه العقود لها نف�س الأثر
االقت�صادي يف املجتمعات .يقول الدكتور مع ِبد اجلارحي�" :إذا �شاع التورق،
و�شاع معه تبادل النقد احلال بالنقد الآجل ،عاد االقت�صاد �إىل �سوق النقود،
فت�صبح للنقود احلالة قيمة �إ�ضافية مقابل النقود الآجلة ،و�إن كانت ال ت�سمى
فائدة ،فهي الفائدة بعينها .وبالتايل يكون للنقود �سعر يدفع النا�س �إىل
االقت�صاد يف ا�ستخدامها ،وا�ستبدال املوارد احلقيقية التي تنتج ،بالنقود التي
ال تلد نقود ًا .الأمر الذي ي�ضعف الكفاءة االقت�صادية وي�ضيع على املجتمع ما
ميكن للموارد احلقيقية �أن تقدمه من �إنتاج".
وكما ت�ستخدم القرو�ض الربوية يف �إعادة التمويل �أو �إعادة جدولة ديون ربوية
�سابقة بزيادة عليها حني تعرث العميل يف �سداد تلك الديون ،ف�إن نف�س عقود
التمويل النقدي ت�ستخدم كذلك يف بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لأجل
�سداد املديونيات املتعرثة التي قد تكون نا�شئة عن عقود متويل نقدي �سابقة.
وال �شك �أن �إعادة التمويل� ،أو �إعادة جدولة الدين بالأ�سلوب الربوي التقليدي،
�أو ب�أ�سلوب التمويل النقدي عرب التورق مث ًال �أو العينة وال�سلم� ،سينتج عنها

زيادة يف مبلغ الدين ال�سابق الذي كان على العميل �أن يدفعه قبل تعرثه ،وهو
معنى ربا اجلاهلية الذي قطعت ال�شريعة بتحرميه.
ويف هذا ال�صدد ،ف�إنه �أهم حكمة يف ر�أي الدكتور �أن�س الزرقا حلرمة التمويل
غري ال�سلعي احلقيقي� ،أي التمويل الذي ال تكون فيه ال�سلعة مق�صودة حقيقة
من قبل املتعامل بال�شراء �أو البيع ،كما هو احلال يف التمويالت النقدية
القائمة على العنية �أو التورق �أوال�سلم املنظم ،هي �س ّد الطريق �إىل ف�سخ
املديونية مبديونية جديدة ،وهو ما �سماه الفقهاء ف�سخ الدين بالدين� ،أو ربا
اجلاهلية .يقول الدكتور �أن�س الزرقا�" :إن �أهم ما ميتاز به ربط املديونية
ب�سلعة مطلوبة حق ًا �أنه ي�سد الطريق على اال�ستدانة اجلديدة ل�سداد دين
�سابق ،وهذا يح�صل يف ربا اجلاهلية مبا�شرة ،والتورق والعينة ميهدان
الطريق �إليه متام ًا ،وي�ؤوالن �إليه على امل�ستوى الكلي ،بخالف جميع �صيغ
التمويل الأ�سا�سية ،بل حتى بخالف املرابحة امل�صرفية".
وعليه ،ف�إن كانت عقود التمويالت النقدية يف م�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي
تو�صل �إىل نف�س النتيجة التي يو�صل �إليها الربا ،ف�إنها �إذن حتمل نف�س
�أ�ضراره و�آثاره االقت�صادية واالجتماعية ،مما يتناق�ض تناق�ض ًا حا ّد ًا مع الدور
االجتماعي الإيجابي الذي نن�شده مل�ؤ�س�سات التمويل الإ�سالمي.
ومبقابل التمويل النقدي الذي يعتمد لأجل ت�سويغه على عقود البيع ،ف�إن
التمويل ال�سلعي احلقيقي ،عرب املرابحات احلقيقية مث ًال ،يختلف عنه متام ًا،
فالأخري هو من قبيل الن�شاط االقت�صادي احلقيقي الذي ينع�ش االقت�صاد
ملا فيه من تقليب ال�سلع حقيقة ،ال �صور ًة ،بني املوردين� ،أو ال�صناع ،وبني
وامل�ستهلكني ،على نحو يحفز املنتجني وامل�صانع على زيادة االنتاج بنفاق
�سلعهم� ،إذ يكون امل�صرف الإ�سالمي و�سيط ًا حينئذ بني املنتج وبني امل�ستهلك
احلقيقي.
ب .التمويل ب�صورة مرفو�ضة من �صور الإجارة املنتهية بالتمليك
ت�ضمنت بع�ض �صور الإجارة املنتهية بالتمليك م�ضمون التمويل بالربا كذلك،
وذلك يف ال�صورة التي ال تختلف حقيقة عن التمويل بالعينة .و�صورتها �أن
تقوم م�ؤ�س�سة التمويل الإ�سالمي باالتفاق مع املتعامل الراغب بالتمويل على
�شراء عقار منه �أو ح�صة �شائعة من عقار ،ثم �إعادة ت�أجري ذلك العقار� ،أو
تلك احل�صة منه� ،إىل ذات املتعامل �إجار ًة منتهية بالتمليك دون �أن تتحمل
تلك امل�ؤ�س�سة تبعات ِملك العني امل�ؤجرة حقيق ًة خالل مدة الإيجار� .أي فتعود
ذات العني �إىل املتعامل مببلغ �أعلى من الثمن الأول الذي باعه به �إىل امل�ؤ�س�سة
التمويلية ،وهذا معنى العينة.
يدل على ما ذكرنا من حتقق م�ضمون العينة ،وبالتايل م�ضمون القر�ض
الربوي ،يف هذه ال�صيغة من �صيغ الإجارة املنتهية بالتمليك �أمور:
الأمر الأول :عدم حتمل امل�ؤ�س�سة املمولة لتبعات ملك العني امل�ؤجرة حقيقة.
فامل�ؤ�س�سة التي ا�شرتت العني امل�ؤجرة من قب ُل من املتعامل ،حت ّمل الأخري
عملي ًا جميع نفقات العني امل�ؤجرة ،ككلفة الت�أمني ونفقات ال�صيانة الأ�سا�سية.
وذلك عن طريق تق�سيم الأجرة �إىل ثالثة �أق�سام:
1 .1الأجرة الثابتة ،وميثل جمموعها كلفة �شراء الأ�صل امل� َّؤجر من
املتعامل امل�ست�أجر.
2 .2الأجرة املتغرية ،ومتثل ربح امل�ؤ�س�سة امل� ِّؤجر فوق كلفة �شرائه للأ�صل
امل�ؤجر من املتعامل امل�ست�أجر ،وهي عملي ًا �سعر الفائدة ال�سائد يف
ال�سوق عند ا�ستحقاق الأجرة.
www.giem.info
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3 .3الأجرة امل�ضافة ،ومتثل النفقات الطارئة ،كنفقات ال�صيانة الأ�سا�سية ،فتحملها امل�ؤ�س�سة امل� ِّؤجر للمتعامل امل�ست�أجر من خالل
�إ�ضافة هذه النفقات �إىل الأجرة للفرتة الإيجارية التالية للفرتة التي تُك ِبدَّت فيها تلك النفقات.
وعليه ،ف�إن الطرف امل� ّؤجر يح ّمل امل�ست�أجر ما يجب عليه �أن ينفقه هو على ِملكه ،فال يتحمل بذلك تبعات امللك حقيقة؛ وهذا ي�ؤكد
كون الإجارة غري حقيقية .بل وحتى يف حال تلف الأ�صل امل� َّؤجر �أو هالكه ،ف�إن �شركة الت�أمني هي التي تدفع قيمة الأ�صل امل�ؤجر الهالك
�أو التالف ،و�أق�ساط الت�أمني �إمنا يدفعها املتعامل امل�ست�أجر� ،أي �أن �شركة الت�أمني متثل امل�ست�أجر حقيقة يف الدفع ،فك�أن ال�ضامن لتلف
الأ�صل امل�ؤجر وهالكه هو امل�ست�أجر �أي�ض ًا!
الأمر الثاين :وقوع هذه ال�صيغة من �صيغ الإجارة املنتهية بالتمليك �أحيان ًا فيما ال يبيعه حقيق ًة ُ
املالك املتعامل ،وذلك كما حاالت �إ�صدار
�صكوك الإجارة املنتهية بالتمليك الواقعة على �شراء ممتلكات حكومية ال تنقل احلكومة ملكيتها �إىل �شركات خا�صة �أو �أفراد ،كاملوانئ
واملطارات وكل املرافق العامة الأ�سا�سية .فوقوع الإجارة املنتهية بالتمليك ،املتطلبة �شرع ًا لتملك امل�ؤجر احلقيقي ملا ي�ؤجره ،على �أ�صول
ال ميكن للم�صرف �أو م�ؤ�س�سة التمويل الإ�سالمي �أن يتملكها حقيق ًة يد ُّل على �أن العملية لي�ست عملية بيع ثم �إجارة حقيقي ًة ،بل متويل
بفائدة وقد ا�سترت بلبو�س عقد �شرعي.
الأمر الثالث� :أن ثمن �شراء الأ�صل املتفق على ت�أجريه �إىل املالك مرتبط يف �أكرث الأحوال باملبلغ املراد متويله ،ولي�س بالقيمة ال�سوقية
لذلك الأ�صل .ولو كان العقد عقد بيع حقيقي لكان ال�سعر معاد ًال للقيمة ال�سوقية ذلك الأ�صل ،لكن ملا كان مرتبط ًا مببلغ التمويل ،فقد
دل ذلك على �صورية العملية و�إرادة ا�ستحالل القر�ض الربوي ب�صورة البيع ثم الإجارة.
وعليه ،ف�إن الأمور الثالثة املتقدمة تدل على عدم اختالف هذه ال�صورة من �صور الإجارة املنتهية بالتمليك عن بيع العينة ذي امل�ضمون
الربوي.
وال يقال هنا �إن ملكية الأ�صل امل�ؤجر عادت �إىل البائع الأول عن طريق الهبة� ،أو البيع بثمن رمزي هو �أقل بكثري من الثمن الأول ،فهي
بهذا تختلف عن العينة! ال ي�صح قول هذا �إال �إن كنا نحكم على ِح ِّل العقد باعتبار �ألفاظه و�شكلياته ،ال باعتبار معانيه وجوهره ،وهذا ما
التحيل على الزنا با�ستيفاء �شكليات عقد النكاح!
مل يقل به فقيه؛ ولو �صح هذا ،حل ّل وق ِبل عقد الإ�سالم من منافق ،وحل ّل التواط�ؤ على ّ
فالواجب هنا النظر �إىل العملية باعتبار جوهرها ال باعتبار �شكلياتها ،وجوهر امل�س�ألة �أن بائع الأ�صول قب�ض ما ًال يف بيعه ل�سلعة بقيت
عنده حقيقة ثم دفع الحق ًا �أكرث مما قب�ض �إىل ذات ال�شخ�ص عن اتفاق م�سبق ،وهو معنى العينة التي تبقى فيه العني املباعة حقيقة عند
البائع مع االلتزام ب�إرباح ال�شخ�ص امل�شرتي على املبلغ الذي دفع.
وعليه ،ف�إنه و�إن كانت �صيغة الإجارة املنتهية بالتمليك مقبولة يف الأ�صل ،ومب�شروعيتها قال جممع الفقه الإ�سالمي � ،إال �أن تطبيقها على
النحو امل�ؤدي �إىل العينة ،ب�أن يكون امل�ست�أجر هو بائع الأ�صول �أو ًال ،ينبغي القول بعدم م�شروعيته لتحقق م�ضمون القر�ض الربوي فيه.
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ج ،3ص78؛ البهوتي ،كشاف القناع( ،دارالفكر ،بيروت) ،ج ،3ص186؛ ابن قيم الجوزية ،تهذيب السنن( ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،2هـ ،بيروت) ،ج،9
ص 253-254؛ ابن قدامة ،المغني( ،دار الفكر ،ط 1404 ،1هـ ،بيروت) ،ج ،4ص.278-279
7 .7قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في الشارقة عام  2009بتحريم التورق المنظم .وانظر في حكم العينة ابن قدامة ،المغني ،ج،4
ص278-279؛ رد المحتار على الدر المختار ،ج ،4ص279؛ الحطاب ،مواهب الجليل ،ج ،4ص،404
8 .8من مقال التورق المنظم للدكتور معبد علي الجارحي.
9 .9من بحث مخطوط للدكتور أنس الزرقا باسم "وابور التورق".
1010قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ،من  25جمادى
اآلخرة  1421هـ إلى غرة رجب  1421هـ (  23-28سبتمبر 2000م).
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

التوجيهات النبوية
ومعامل الرحمة يف االقت�صاد واملعامالت
مقدمة:
عندما تقر�أ �سرية نبي الرحمة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وتطلع على تلك
التوجيهات اخلا�صة باالقت�صاد واملعامالت ،تقف متعجبا لذلك الإعجاز
العجيب الذي �أتى به هذا النبي العظيم ،وما يزيدك انبهارا هو �أن تلك
التوجيهات لو �أخذناها واحدة واحدة لأ ّلفت مو�سوعات متخ�ص�صة يف علم
االقت�صاد املرتكز �إىل الدين الإ�سالمي� ،أو ما يطلق عليه �صراحة االقت�صاد
الإ�سالمي.
فمن بني ما ميكن تناوله يف هذا املجال تلك التوجيهات اخلا�صة باملعامالت
املالية ،والتي ترتكز �إىل حرمة الربا الذي يعترب كبرية من الكبائر ،واملت�أمل
يف حترمي الربا وتغليظ احلكم ال�شرعي فيه ،وينظر يف نف�س الوقت �إىل واقعنا
خا�صة يف الظروف الراهنة التي يعي�شها العامل يكت�شف رحمة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم بنا ،بل بالب�شرية جمعاء ،ذلك �أن الربا �أو (الفائدة)
تعترب �أخطر عن�صر يهدد الإقت�صادات العاملية ب�شهادة علماء غربيني الذين
ي�ؤكدون على �ضرورة تخلي�ص االقت�صاد املعا�صر من �شرها.
وتقر�أ يف �سريته �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أنه يدخل ال�سوق ،ويدخل يده يف طعام
معرو�ض للبيع ،ويجده مبلال ،وي�س�أل �صاحب الطعام عن �سبب عر�ضه بهذا
ال�شكل ،ويكت�شف �أنه يغ�ش النا�س ،في�ضع قاعدة اقت�صادية عظيمة حتفظ
�سوق امل�سلمني ،وتتخذ �أداة رقابية يرتكز �إليها ويل الأمر فيقول �صلى اهلل
عليه و�سلم مقولته ال�شهرية( :من غ�شنا فلي�س منا� )...إنه منع الغ�ش بهذا
ال�شكل رحمة بنا وبكل الب�شر ،لأننا نرى اليوم ما يفقد من �أرواح النا�س نتيجة
الغ�ش يف �شتى �أنواع املنتجات امل�صنوعة حمليا وامل�ستوردة.
يف جمال �آخر ي�أتي رجل يطلب ال�صدقة ،وي�س�أله الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
عما عنده يف البيت ،ويوجهه توجيها راقيا يعلمه من خالله �أن امل�سلم ال ميد
يده للنا�س ي�ستجديهم ما دام لديه ما ي�ستغله للخروج من حالته االجتماعية
اخلطرية �أو من �أزماته االقت�صادية ،ويحثه على �أن يذهب ويحتطب ويبيع ما
يجمعه.
لقد كان �صلى اهلل عليه و�سلم قادر ًا على �أن يوجه الرجل �إىل �أحد ال�صحابة
الأغنياء فيعطيه ما يغنيه ،لكنه يريد �أن يرحم �أمته من �شر الت�سول واالتكال
على الآخرين ،وما ينجم عنه من �إذالل وابتزاز ،ووجهنا �إىل الطريق الذي
ميكننا من �أن نخرج من �أزماتنا باالعتماد على �سواعدنا وتوكلنا على اهلل.
يف و�ضعية �أخرى يحث فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم امل�سلمني على
�أن يقر�ضوا �إخوانهم قر�ضا ح�سنا ،دون فائدة ،فيقول( :من �أقر�ض م�سلما
قر�ضني فله بهما �صدقة ،)...وي�أخذ هذا احلديث �أحد �صحابة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وهو �أبو الدرداء ر�ضي اهلل عنه ويقول( :لأن �أقر�ض
دينارين ثم يردان ثم �أقر�ضهما �أحب �إيل من �أن �أت�صدق بهما) ،لقد فهم �أبو
الدرداء معنى الرحمة التي �أراد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يزرعها
يف امل�سلمني ،وكيف ميكن من خالل ميكانيزم اقت�صادي ب�سيط ميكن �أن نرفع
الغنب عن عدد هام من امل�سلمني.

الدكتور فار�س م�سدور
�أ�ستاذ حما�ضر
جامعة �سعد دحلب البليدة

كل هذه املعاين التي تقطر رحمة والتي حتمل �أبعادا اقت�صادية ومعامالتية
وغريها من التوجيهات املحمدية ال�شريفة� ،سنحاول �أن ن�سلط ال�ضوء عليها
يف مقالنا هذا من خالل ما يلي:
�أوال :التوجيهات النبوية يف جمال الربا
َ
للهَّ
قال اهلل تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا ا َّت ُقو ْا ا َو َذ ُرو ْا َما َب ِق َي ِمنَ ال ِّربا ِ�إنْ ُك ْنت ُْم
و�س
ُم�ؤ ِْم ِننيََ ،ف�إِنْ لمَ ْ َت ْف َع ُلو ْا َف�أْ َذ ُنو ْا ِب َح ْر ٍب ِمنَ اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه َو�إِنْ ُت ْبت ُْم َف َل ُك ْم ُر�ؤُ ُ
أَ� ْم َوا ِل ُك ْم ال ت َْظ ِل ُمونَ َوال ت ُْظ َل ُمونَ ) ( )1
�إنه �إعالن حرب من اهلل ور�سوله على كل من يتجر�أ على �أكل الربا ،هذا
العن�صر االقت�صادي اخلطري الذي كان �سببا يف العديد من الأزمات
االقت�صادية التي ع�صفت باقت�صاديات العامل وما الأزمة املالية عنا ببعيد.
ومن هنا تظهر رحمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمته ،حيث �أغلق
الباب ب�شكل كامل يف كل ما يتعلق بهذا العن�صر االقت�صادي املدمر ،وعن
جابر ر�ضي اهلل عنه قال” :لعن ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم� :آكل الربا،
وموكله ،وكاتبه ،و�شاهديه“ ،وقال” :هم �سواء“( ،.)2وهذا �إن ّ
دل على �شيء
ف�إمنا يدل على �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان يعلم �أن من النا�س من
�سيبحث عن ّ
الرتخ�ص يف هذا الباب املتعلق باملال ،ف�أغلق كل ثغرة ميكن �أن
يدخل منها الفرد �أو اجلماعة �أو امل�ؤ�س�سات بغية تربير عن�صر الربا.
لقد حرم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ربا الن�سيئة ،وهي املتعلقة بالزمن،
حتى ال يتحجج النا�س بالزمن كمربر لأخذ الزيادة على املال املقرت�ض،
و�أي�ضا حتى يغلق ثغرة الزمن ليرتبح منها املقرت�ضون ،وي�ستندون �إليها يف
�أخذ الربا ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم :وعن عبد اهلل عن النبي �ص ّلى اهلل
عليه و�س ّلم قال” :الربا ثالثة و�سبعون باب ًا �أي�سرها مثل �أن ينكح الرجل �أمه،
و�إنَّ �أربى الربا عر�ض الرجل امل�سلم“( .)3
�إن حترمي ربا الن�سيئة يعني �أ�سا�سا �أن التحديد امل�سبق لعائد �إيجابي على
القر�ض كمكاف�أة يف مقابل االنتظار �أمر ال ت�سمح به ال�شريعة ،وال فرق يف
ذلك بني عائد ثابت �أو حمدد بن�سبة مئوية من �أ�صل القر�ض ،و ال بني مبلغ
مقطوع يدفع مقدما �أو عند حلول الأجل� ،أو يف �صورة هدية �أو خدمة ال قر�ض
�إ ّال ب�شرطها وبهذا ف�إن النقطة مو�ضع البحث هو وجود عائد موجب مقرر
م�سبقا ،فمن املهم �أن يالحظ هنا �أن ال�شريعة ال ترى يف انتظار املقر�ض
�إىل حني ا�سرتداد القر�ض م�س ّوغا لفر�ض عائد موجب ،وال خالف بني فقهاء
املذاهب جميعا على �أن ربا الن�سيئة حرام
فوق كل هذا وذاك ذهب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أبعد من حتديد
العنا�صر املتدخلة يف الربا ،حيث �شملت تعاليمه كل �أ�شكال الربا مبا فيها ربا
الف�ضل ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم ": :الذهب بالذهب ،والف�ضة بالف�ضة،
www.giem.info
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رب ،وال�شعري بال�شعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثال مبثل� ،سواء
رب بال ّ
وال ّ
ب�سواء ،يدً ا بيد ،ف�إذا اختلفت هذه الأ�صناف فبيعوا كما �شئتم �إذا كان يدً ا
بيد "
مما �سبق ميكن �أن ن�ستخل�ص احلكمة من التوجيهات النبوية يف جمال الربا
والتي ميكن �أن نبد�أها مبا يلي:
•عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه عن النبي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ني على النا�س زمان ال يبايل املرء مبا �أخذ املال � ِأمن
قال”:لي�أت ّ
4
احلالل �أم ِمنَ احلرام“( ) فقد تنبه �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أن
�أمته مهددة بفتنة املال ،ف�أغلظ القول يف جمال الربا رحمة بهذه
الأمة حتى ال تقع فيما يخ�شى منه وهو ما يعطينا اخلال�صة الثانية
وهي:
•وعن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه عن النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلمّ
�أنه قال” :ما �أحد �أكرث من الربا �إال كان عاقبة �أمره �إىل قلة“(،)5
فهو ال يريد لأمته الفقر ،لأن الأمة التي ت�أكل الربا حتما �ستطالها
الأزمات القوية التي تطيح بها حتى و�إن بلغت ما بلغت من التطور.
•�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يع ّلمنا �أن املال ال يكت�سب �إال
من خالل اجلهد واال�ستثمار احلالل ،لأن الأمة �إذا ركنت للك�سل
الناجم عن العي�ش بالإقرا�ض والربا ،ف�إنها تكون حمفوفة بخطر
الزوال ،خا�صة عندما ي�صري املال دولة بني الأغنياء ،لأن املرابي
من املفرو�ض �أن ماله يزيد ،بينما الذي يتعر�ض خلطر اخل�سارة هو
املتعامل االقت�صادي ،وهذه الظاهرة قد مل�سنا �آثارها االقت�صادية
واالجتماعية يف واقعنا املعا�صر.
•لقد ظهرت �آثار رحمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمته خالل
هذه الأزمة املالية العاملية ،حيث مل ي�صمد يف وجهها �إال البنوك
الإ�سالمية التي تقتدي بالتوجيهات املحمدية يف جمال املعامالت
املالية ،وهذا ب�شهادة علماء غربيني ذاتهم.
ثانيا :القر�ض احل�سن والرتغيب النبوي
من رحمته �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمته يف جمال املعامالت املالية� ،أنه مل يغلق
باب الربا �إال ليفتح �أبوابا متكن امل�سلمني من ق�ضاء حوائجهم التي حتتاج �إىل
التمويل ،ففتح �صلى اهلل عليه و�سلم باب القر�ض احل�سن ورغب فيه ،وحث
�صحابته ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم �أن يتناف�سوا يف �إقرا�ض �إخوانهم املحتاجني
قرو�ضا ح�سنة ترفع الغنب عنهم ،عن �أبي �أمامة قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم( :ر�أيت ليلة �أ�سري بي على باب اجلنة مكتوبا ال�صدقة بع�شر
ت  :يا جربيل ما بال القر�ض �أف�ضل من
�أمثالها والقر�ض بثمانية ع�شر فقل 
ال�صدق ة؟ قال: لأن ال�سائل ي�س�أل وعنده وامل�ستقر�ض ال ي�ستقر�ض �إال من
حاجة)  .ويف حديث �آخر عن ابن م�سعود قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم :ما من م�سلم يقر�ض م�سلما قر�ضا مرتني �إال كان ك�صدقتها مرة)من
هذين احلديثني وغريهما نفهم قول �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه حني قال:
(لأن �أقر�ض دينارين ثم يردان ثم �أقر�ضهما �أحب �إىل من �أن �أت�صدق بهما)،
وعليه ندرك �أهمية القر�ض احل�سن ك�أحد بدائل التمويل الربوي ،وندرك
رحمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمته ،ون�سجل ما يلي:
•�أن القر�ض احل�سن يعمل على حل امل�شكالت الطارئة للم�سلمني،
•�أن القر�ض احل�سن حت�صني �ضد القرو�ض الربوية،
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•�أن القر�ض احل�سن ي�ضمن متا�سك الأمة التي ال ت�سمح ب�أن يكون
بينها حمروم وال يجد من يقر�ضه لوجه اهلل تعاىل،
•�أن �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أدركوا �أهمية التوجيهات
النبوية بخ�صو�ص القر�ض احل�سن ،الذي ميكن من ق�ضاء عدة
حاجات للم�سلمني ،عن طريق تدويره فيما بينهم ،وهذا ما �أكده �أبو
الدرداء ر�ضي اهلل تعاىل عنه.
ً
ً
•�أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ما �أغلق بابا حراما �إال فتح �أبوابا
حالال.
ثالثا :التوجيهات النبوية يف الرقابة على ال�سوق
ومن �أخطر ما يواجه امل�سلم يف حياته �أنا�س يغ�شونه ،وي�أكلون ماله بالباطل،
عن طريق بيعه �سلعا مغ�شو�شة ،وك�أن اجلهد الذي يبذله من �أجل �أن يح�صل
على ماله يذهب �أدراج الرياح ب�سبب غ�شا�ش يخدعه وي�أخذ ماله بغري وجه
حق ،فنجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يحمي �أمته ويح�صنها يف حادثة
عظيمة خال�صتها فيما يلي:
وذلك �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مر على ُ�صربة طعام ف�أدخل يده فيها
فنالت �أ�صابعه بل ًال ،فقال ( :ما هذا يا �صاحب الطعام؟ ) قال� :أ�صابته
ال�سماء يا ر�سول اهلل .قال� ( :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س من
غ�ش فلي�س مني ) ويف رواية ( :من غ�شنا فلي�س منا ) ويف رواية ( :لي�س منا
من غ�شنا ) .
الغ�ش لي�س من �شيم امل�سلم ال�صالح ،وال تقبله الأمة امل�سلمة ،بل وجب �أن
حتاربه اقتداء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد رحمنا عليه ال�صالة
وال�سالم عندما حرم الغ�ش ،لأن هذه الظاهرة �إن انت�شرت بني امل�سلمني ف�إنها
لن تبقى يف ذلك النموذج الب�سيط للغ�ش ،بل �ستتطور و�سيزداد ت�أثريها يف
املجتمع ،فهي ظاهرة �سرطانية وجب احلد منها ،وعليه تظهر رحمة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بنا من خالل احلادثة التي ذكرناها �أعاله وميكن
�أن ن�ستخل�ص ما يلي:
•�إن حترمي الغ�ش هو من باب حفظ حقوق النا�س و�أموالهم ،ومنع
�أكلها عليهم بالباطل،
•�إن حترمي الغ�ش ،هو احرتام جلهد الإن�سان ال�سليم الذي ي�شقى من
�أجل �أن يك�سب لقمة العي�ش،
•وحترمي الغ�ش ب�شكله الب�سيط دليل على حترمي كل �أ�شكاله ،وهذا
يحفظ على النا�س �صحتهم،
•وحترمي الغ�ش حت�صني للأمة امل�سلمة حتى ال تنهكها النزاعات ،وال
تدخلها العنا�صر اخلبيثة لتف�سد حياتها.
•�إن �أول من ي�ستفيد من حترمي الغ�ش هو امل�ستهلك ،فبلغة االقت�صاد
قام ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بحماية امل�ستهلك.
رابعا :التوجيهات النبوية والت�سعري
�إن حترمي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم للغ�ش ال يعني �أنه ح�صر احلماية
يف امل�ستهلك ،بل �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قام بحماية املنتجني �أي�ضا� ،أو
العار�ضني لل�سلع واخلدمات ،وهذا يتجلى من خالل ما يلي:
َح َّد َث َنا ا ْل َعال ُء َ ,عنْ �أَ ِبي ِه َ ,عنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة  ,أَ�نَّ َر ُجال َ ,ق َال �َ :س ِّع ْر َل َنا َيا َر ُ�س َ
ول
اللهَّ ِ َ ,ق َال �ِ " :إنمَّ َ ا َي ْر َف ُع اللهَّ ُ َو َيخْ ِف ُ�ض َو ِ�إنيِّ لأَ ْر ُجو �أَنْ أَ� ْل َقى اللهَّ َ َو َل ْي َ�س لأَ َحدٍ
ِع ْندِ ي َم ْظ َل َم ٌة " َ ,ف َق َال َل ُه � َآخ ُر َ�س ِّع ْر َف َق َال  " :اللهَّ َ "  .ويف رواية عن �أبى
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جحيفة قال( :قالوا يا ر�سول اهلل �سعر لنا قال� :إن اهلل هو امل�سعر القاب�ض
البا�سط و�إين لأرجو �أن �ألقى اهلل تعاىل و لي�س �أحد منكم يطلبني مبظلمة يف
عر�ض و ال مال)
من هذا احلديث يظهر جانب �آخر من عظمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وهو يحمي كال من امل�ستهلك واملنتج (�أو العار�ض) ،حيث رف�ض �أن يحدد
الأ�سعار ،فقد يكون حتديدها ل�صالح امل�ستهلك وعلى ح�ساب املنتج ،فتكون
نتيجة هذا الأخري اخل�سارة والإفال�س ،وقد يكون العك�س �أي يف �صالح املنتج
�أو العار�ض ،والذي يدفع الثمن غاليا هو امل�ستهلك ،لذا مل ي�ش�أ ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه �سلم �أن يحدد الأ�سعار وتركها حرة تتقاذفها �أمواج العر�ض
والطلب ،وهذا من الإعجاز النبوي يف املجال االقت�صادي ،بل يظهر رحمة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والتي �شملت الغني والفقري .وعليه ن�ستخل�ص
ما يلي:
•�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من خالله توجيهاته يف جمال
الت�سعري �أغلق الباب �أمام املحتكرين رحمة بامل�ستهلكني،
•ومن خالل الت�سعري قام بحماية حق املنتجني الذي يخدمون
جمتمعهم ب�صدق و�إخال�ص بعيدا عن كل �أ�شكال الغ�ش واالحتكار
والغرر ،والتدلي�س وغريها من الأ�ساليب املحرمة يف �شريعتنا،
•من خالل نظام الت�سعري حمى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
العمال الذين يبذلون جهدا لإنتاج ال�سلع واحل�صول على �أجر مقابل
ذلك ،فلو ترتاجع �أرباح املنتجني �سي�ضطرون �إىل ت�سريحهم من
عملهم ،وهذا من رحمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه �سلم بهم.
•�إن التوجيهات النبوية متكاملة ،ويلخ�صها حديث �أبي �سعيد اخلدري
ر�ضى اهلل عنه� -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ال �ضرر وال�ضرار) .
خام�سا :قيمة العمل والتوجيهات النبوية
علمنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن العمل عبادة ،وكان يحث �صحابته
ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم على العمل عدم التبطل ،حيث روى �أنه ذات يوم
�سلم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه
فخجل ابن م�سعود لأن يده كانت خ�شنة من العمل فتب�سم النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وقال  " :هذه يد يحبها اهلل ور�سوله " ،ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم" :
�إن اهلل يحب العبد املحرتف"  .عن �أبى هريرة ر�ضى اهلل عنه قال ،قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  " :من بات كا ًال من عمل يده بات مغفور ًا له " .
ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم  " :ما ك�سب الرجل ك�سب ًا �أطيب من عمل يده" ،
ويف رواية �أخرى ،قيل وكيف ذلك يا ر�سول اهلل؟ قال :لأنّ امل�ؤمن �إذا مل يكن
ذا حرفة تع ّي�ش بدينه.
ويف حديث �آخر فعن �أبي هريرة ر�ضى اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم " :لأن ي�أخذ �أحدكم حبله ،ثم يغدوا �إىل اجلبل فيحتطب فيبيع
في�أكل ويت�صدق خري له من �أن ي�س�أل النا�س" .
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حني جاءه من يطلب ال�صدقة ف�س�أله« :ماذا
عندك»؟ فقال له :لي�س عندنا �إال قدح وحل�س جنل�س عليه ،فطلب منه �أن
ي�أتيه بهما ثم باعهما بدرهمني .جعل درهم ًا منهما لنفقته ونفقة �أهله ،وطلب
منه �أن ي�شرتي بالباقي قدوم ًا وقال له« :اذهب واحتطب وبع وال ت�أتي �إال بعد
خم�سة ع�شر يوم ًا» ففعل الرجل وعاد بعد خم�سة ع�شر يوم ًا ومعه خم�سة ع�شر
درهما..

من هنا تظهر رحمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بنا عندما وجهنا للعمل
ومل يوجهنا للت�سول ،والتواكل ،والتبطل ،وكان �صلى اهلل عليه و�سلم قادر ًا �أن
يدعو اهلل لأمته فال تعمل وي�أتيها رزقها رغدا من كل مكان ،لكنه �صلى اهلل
عليه و�سلم يدرك �أن الأمة التي ال تعمل �أمة زائلة ،و�أمة م�سيطر عليها ،ولن
تقوم لها قائمة ،وعليه ميكننا ا�ستخال�ص ما يلي:
•العمل �إذا �أريد به وجه اهلل تعاىل كان عبادة ،لأنه ي�ساعد امل�سلم
في�صبح قادرا على عبادة اهلل،
•العمل يحفظ كرامة الإن�سان ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
رحمة ب�أمته مل يعلمها الت�سول.
�ساد�سا :حماية البيئة يف التوجيهات النبوية
مل تتوقف التوجيهات النبوية عند اجلوانب املالية واملادية واملعنوية للفرد
امل�سلم ،بل �إنها �شملت حميطه البيئي الذي يعي�ش فيه ،فالبيئة املتعبة
التي �أ�صبح العامل اليوم ي�شكو من امل�شاكل التي �أحدثها فيها نتيجة ج�شعه
االقت�صادي وراح يبحث عن حلول لها ،حيث �أ�صبحوا يعقدون القمم العاملية
التي يح�ضرها قادة العامل ،ويحاولون جهدهم التخفي�ض من انبعاث الغازات
املدمرة للبيئة ،هذه الق�ضية ح�سمها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم منذ
�أكرث من �أربعة ع�شر قرنا من الزمان ،حيث كان يحث �أمته على �أن تهتم
مبختلف عنا�صر البيئة ،حتى تعي�ش يف تناغم مع هذا املحيط الذي �سخره
اهلل لنا خلدمتنا ،فال يجب �أن ندمره ،تخيلوا �أين يذهب بنا ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يف حماية البيئة فيقول :روى الإمام �أحمد يف م�سنده
والبخاري يف (الأدب املفرد) عن �أن�س �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال "
�إن قامت ال�ساعة ،ويف يد �أحدكم ف�سيلة ،ف�إن ا�ستطاع �أال تقوم حتى يغر�سها،
فليغر�سها".
تخيلوا �أن القيامة قامت ،هل ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن يركز مع غر�س ال�شجرة،
لكن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ير�شدنا �أنه حتى يف �أحلك الظروف يجب
�أن تهتموا ببيئتكم ،و�أن ت�سهموا يف حت�سني ظروف املعي�شة على الأر�ض ،وهل
هنالك �أ�سو�أ من �أن تقوم ال�ساعة ويف يد �أحدهم ف�سيلة فر�سول اهلل ير�شده
�إىل غر�سها.
لي�س الغر�س فقط من الإ�شارات النبوية حلماية البيئة ،بل نهى النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أن ُيبال يف املاء الراكد  .هذه فقط جوانب حمدودة من �ضمن
�أحاديث عديدة تبني حر�ص ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على البيئة،
وعليه ميكن ا�ستخال�ص ما يلي:
•من رحمة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أمته �أن �أعطاهم
توجيهات حلماية �أنف�سهم من خطر التلوث البيئي ،فكان غر�س
الأ�شجار �أحد احللول العظيمة التي �أر�شدنا �إليها ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وهذا ما حتاول م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة اليوم فعله
بغر�س مئات املاليني من الأ�شجار حلماية البيئة،
•املاء ع�صب احلياة ،وحتى ال ي�ضيع من بني �أيدينا حماه ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وحمى �أمته مبنعها من البول يف املاء الراكد،
وهذا رحمة بهذه الأمة ،ونحن نرى اليوم �أن حروبا تقام بني الدول
من �أجل املاء ،وتوجيهات عاملية لالقت�صاد يف ا�ستعماله.
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�سابعا :الوقف والتوجيه النبوي
بد�أ الوقف يف الع�صر الإ�سالمي مع بدء العهد النبوي يف املدينة املنورة ،وذلك
ببناء م�سجد قباء الذي ي�صفه القر�آن الكرمي ب�أنهّ �» :أ�س�س على التقوى من
�أ ّول يوم « وهو بذلك �أول وقف ديني يف الإ�سالم ،وقد مت ذلك بعد الهجرة
مبا�شرة  ...ثم تال ذلك امل�سجد النبوي على �أر�ض كانت لأيتام من بني النجار
ا�شرتاها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ودفع ثمنها مائة درهم  ...فكان النبي
�أول من �أوقف يف الإ�سالم بوقفه �أر�ض م�سجده .
�إ ّال �أن من املفكرين من يعترب �أن �أول وقف يف الإ�سالم كان حوائط خمرييق،
ذلك �أن ممن قتل يوم �أحد رجل يهودي يدعى خمرييق  ،وكان �أحد بني ثعلبة
الفطيون .قال ابن �إ�سحاق :ملا كان يوم �أحد قال (�أي خمرييق)» :يا مع�شر
يهود ،واهلل لقد علمتم �أن ن�صر حممد عليكم حلق« ،قالوا� »:إن اليوم يوم
�سبت« ،قال »:ال �سبت لكم« ف�أخذ �سيفه وعدّته وقال� »:إن �أ�صبت اليوم ،فما يل
ملحمد ي�صنع فيه ما �شاء« ،ثم غدا �إىل ر�سول اهلل عليه ال�سالم ،فقاتل حتى
قتل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»:فيما بلغنا ،خمرييق خري يهود«،
وكانت حدائق خمرييق �سبع حوائط حب�سها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
ومن الأوقاف التي متت يف عهد النبي (�ص) ،وقف عمر بن عبد اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه ،فعن ابن عمر �أن عمر بن اخلطاب �أ�صاب � ً
أر�ضا بخيرب
ف�أتى النبي (�ص) ي�ست�أمره فيها ،فقال :يا ر�سول اهلل �إين �أ�صبت � ً
أر�ضا
بخيرب مل �أ�صب ما ًال قط �أنف�س عندي منه ،فما ت�أمرين به؟ قال�» :إن �شئت
حب�ست �أ�صلها وت�صدقت بها ،قال :فت�صدّق بها عمر �أنه ال يباع وال يوهب وال
يورث ،وت�صدّق بها يف الفقراء ويف القربى ،ويف الرقاب ،ويف �سبيل اهلل وابن
ال�سبيل ،وال�ضعيف وال جناح على من وليها �أن ي�أكل منها باملعروف ،ويطعم
غري متمول« .
ثم من �أ�شهر �أوقاف ال�صحابة � ً
أي�ضا وقف عثمان ابن عفان ،فقد كانت يف
عهد النبوة عني ي�ستقي منها امل�سلمون ل�شربهم ،وكان مالك العني يع ّنتهم
ب�سعره ،فانتدب النبي (�ص) �أ�صحابه �إىل �شراء العني وقال» :من يبتاع بئر
رومة غفر اهلل له« ...فا�شرتاها عثمان ابن عفان ر�ضي اهلل عنه و�أوقفها يف
�سبيل اهلل على امل�سلمني على �أن دلوه فيها مثل دالئهم.
وكخال�صة ملا �سبق ف�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بتوجيهه ال�صحابة
للممار�سة الوقفية �أراد �أن يكون الوقف �أداة يرتاحم بها امل�سلمون ،ويرفعون بها
الغنب والفاقة عن بع�ضهم بع�ضا ،فدميومة الوقف جتعل الآفات االجتماعية
واالقت�صادية اخلطرية ال تق�ضي على املجتمع امل�سلم ،بل �إن الأوقاف �ستوفر
على الأقل حد الكفاية للطبقات املحرومة ،ونحن نعلم �أثر تلك الوقفيات التي
بد�أها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رحمة ب�أمته ،امتد �أثرها �إىل مراحل
متقدمة من احل�ضارة الإ�سالمية ،وو�صل امل�سلمون �إىل وقف امل�ست�شفيات ودور
العلم ،واملراكز التجارية واخلانات ،وغريها من �أوقاف عقارية ناهيك عن
وقف النقود وت�سخريها مل�ساعدة املفل�سني من التجار وغريهم ممن تعر�ضوا
للأزمات االقت�صادية اخلطرية.
ثامنا :الزكاة والتوجيهات النبوية
الزكاة ثالث ركن من �أركان الإ�سالم ،عبادة مالية ،يق�صد بها التقرب �إىل
اهلل ببذل املال ،ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو ي�أخذ الزكاة ويوزعها
ب�أمر من اهلل كان يعطي توجيهات عظيمة ل�صحابته ر�ضوان اهلل عليهم
ممكن كلفهم بجمع الزكاة وتوزيعها ،فكانت تلك التوجيهات رحمة باملزكني
من جهة ورحمة بامل�ستحقني من جهة ثانية.
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حدثنا �أبو عا�صم عن زكريا بن �إ�سحاق عن يحيى بن عبد اهلل بن �صيفي
عن �أبي �سعيد عن ابن عبا�س �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا بعث معاذا
�إىل اليمن ،فقال �إنك ت�أتي قوما �أهل كتاب فادعهم �إىل �أن ي�شهدوا �أن ال �إله
�إال اهلل و�أن حممد ًا ر�سول اهلل ف�إن �أطاعوا لك يف ذلك ف�أخربهم �أن اهلل
فر�ض عليهم خم�س �صلوات يف كل يوم وليلة ف�إن هم �أطاعوا لك يف ذلك
ف�أخربهم �أن اهلل فر�ض عليهم �صدقة يف �أموالهم ت�ؤخذ من �أغنيائهم وترد
على فقرائهم ف�إن هم �أطاعوا لك يف ذلك ف�إياك وكرائم �أموالهم و�إياك
ودعوة املظلوم ف�إنه لي�س لها من دون اهلل حجاب).
�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هو من �أ�س�س التنظيم الإداري للزكاة،
وتوجيهاته التي ن�ستخل�صها من هذا احلديث تدل على �أنه رحم �أمته حتى
وهو ي�أخذ منها زكاتها� ،أي �أن ال�سلطة التي �أعطيت له والتي خولت له �أن يوكل
ال�صحابة بجمع وتوزيع الزكاة جعلته ي�ؤ�س�س ملمار�سات راقية حتى وهو يجبي
الزكاة بنف�سه �أو من �أوكله بفعل ذلك� ،أي �أن هذه املمار�سات تعتمد �إىل �أ�س�س
�أخالقية يجب التقيد بها ،لأن الغني الذي ن�أخذ منه كرائم �أمواله �سينظر
بنوع من النق�ص للطريقة التي متار�س بها عملية جمع الزكاة ،وك�أن فيها
قهر وظلم ،لذلك حذر ر�سول اهلل ال�سعاة من دعوة املظلوم ،وهذا �أف�ضل رادع
للممار�سات غري ال�سوية يف جمع وتوزيع الزكاة.
وعن عبيد اهلل بن عدي بن خيار �أن رجلني حدثاه �أنهما �أتيا ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -ي�س�أالنه من ال�صدقة ،فقلب فيهما النظر ،فر�آهما جلدين،
فقال� :إن �شئتما �أعطيتكما ،وال حظ فيها لغني ،وال لقوي مكت�سب .
ومما �سبق يظهر التوجيه النبوي العظيم حتى يف عملية التوزيع ،فقد �أ�شار
�إىل �أن ال�صدقة �أو الزكاة ال حتل للقادر على العمل والغني ،وهذا رحمة بهم
وبالفقراء وامل�ساكني و�أ�صحاب احلق فيها من الأ�سهم الثمانية ،ذلك �أن
النا�س �إذا كانت قادرة على العمل وتتقاع�س عليه وتنتظر الزكاة ،فقد و�ضع
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حدا لهم حتى ال يركنوا �إىل الك�سل والتقاع�س
عن العمل ،و�أي�ضا بالن�سبة للغني الذي فتح اهلل عليه فقد حذر ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم من �أن يعطى من �أموال الزكاة ،لأن الأ�صل �أن تخرج
الزكاة منه وال ترجع �إليه ب�شكل مبا�شر ،و�إمنا ب�شكل غري مبا�شر ،عندما
تزداد املقدرة اال�ستهالكية عند الفقراء وامل�ساكني الذين ي�ستخدمون زكاتهم
يف �شراء املنتجات واخلدمات التي يوفرها لهم املنتجون الأغنياء ،وعليه فقد
و�ضع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هذه القواعد رحمة بالفقري وامل�سكني
والقادر على العمل حتى ال تختل التوازنات االقت�صادية يف املجتمع ،ويكون
هنالك تناغم يف املمار�سات االقت�صادية واالجتماعية لكل فرد من �أفراده،
ففي الزكاة هنالك معط و�آخذ ،ول�ضمان ال�سريورة احل�سنة لنظامها هنالك
عامل على الزكاة ي�ضمن ال�سري احل�سن جلمعها وتوزيعها ،وهذه من رحمة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بنا.
خامتة
�إن التعليمات النبوية يف جمال املعامالت املالية و�أي�ضا تلك املتعلقة بحماية
البيئة ،حتى تلك املمار�سات التجارية ال�سلبية التي نهانا عنها �صلى اهلل عليه
و�سلم ،بالإ�ضافة �إىل توجيهاته يف باب ال�صدقات والزكاة ،جتعلنا ندرك
رحمته �صلى اهلل عيه و�سلم ب�أمته ،حيث ح�صنها يف معامالتها ب�شكل يحمي
كل فئات املجتمع ،فقريهم وغنيهم تاجرهم وم�ستهلكهم ،وكل هذا ي�سري وفق
�أ�س�س وقواعد لو طبقها العامل ما كان لي�صل �إىل �أزمة كهذه الأزمة املالية
العاملية اخلطرية التي يعي�شها.
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�إننا كم�سلمني علينا �أن ندرك �أن هذه القواعد لي�ست تقييدا حلرية االقت�صادية ،و�إمنا حماية
للمجتمع من �أن تطغى عليه املادة مثلما طغت على املجتمعات الغربية ،التي اعتمدت مبد�أ �أ�سا�سيا
و�ضعه �آدم �سميث عندما قال" :دعه يعمل دعه مير" ،وهذه املقولة اخلطرية عززت الأنا يف نفو�س
الر�أ�سماليني وجعلتهم يبنون جناحاتهم على �أنقا�ض الطبقات املتو�سطة والفقرية يف املجتمعات.
�إن قواعد املعامالت عند امل�سلمني حتتاج �إىل �إعادة بعث ،مبا يعزز مت�سك الأمة الإ�سالمية بدينها
وب�سنة نبيها عليه ال�صالة وال�سالم وما مل تعمد �إىل ذلك ف�إنها �ستظل تتجرع مرارة الإخفاق
باعتماد �أنظمة اقت�صادية واجتماعية ال تتوافق وخ�صو�صية الإن�سان امل�سلم.
�إن ممار�ساتنا االقت�صادية واالجتماعية نحن امل�سلمني ترتكز �إىل �أ�س�س �أخالقية ،تعزز مبد�أ
الرحمة االقت�صادية واالجتماعية اللذين و�ضعهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا ما يفتقده
الغرب ،حيث مل يتفطن �إىل اجلانب الأخالقي يف حياته االقت�صادية االجتماعية �إال بعد �أن تزعزع
نظامه االقت�صادي الليربايل جراء الأزمة املالية العاملية.
وعليه ف�إننا نو�صي يف نهاية بحثنا مبا يلي:
1 .1تعميق البحث يف الأبعاد الأخالقية للمعامالت االقت�صادية يف الإ�سالم،
�2 .2إحياء �سنة االقتداء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف معامالتنا املالية،
3 .3ن�شر �أخالق التاجر امل�سلم يف الأو�ساط التجارية انطالقا من غرف التجارة وو�صوال
�إىل �أ�سواقنا،
4 .4ترقية العمل امل�صريف الإ�سالمي و�إبعاد �أي حماولة لتغريبه وجتريده من روح الإ�سالم،
5 .5الت�أ�سي�س لبنوك القر�ض احل�سن ،ا�ستجابة لتوجيهات الر�سول الأكرم �صلى اهلل عليه
و�سلم،
�6 .6ضرورة �أخلقة �صناديق وم�ؤ�س�سات الزكاة وتطهريها من العنا�صر امل�سيئة لها لر�سالة
الزكاة،
7 .7ن�شر الفكر الوقفي الراقي ،يف �أجمل �صوره التي يحفظها تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية،
8 .8الرتويج لأفكار حماية البيئة التي �أ�س�سها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل
هوامش البحث :
 1 .1سورة البقرة ،اآليتان.279 ،278 :
 2 .2مسلم  3/1218برقم .1597
 3 .3أخرجه الحاكم في المستدرك  2/37وقال :حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
يخرجاه ،ووافقه الذهبي ،وقال شعيب األرنؤوط :صححه الحافظ العراقي ،انظر حاشية
 8/55من شرحه السنة للبغوي تحقيق زهير وشعيب األرنؤوط .وأخرج نصفه األول ابن
ماجه عن أبي هريرة وصححه الشيخ األلباني في صحيح ابن ماجه  ،2/27وانظر :كالم
العالمة ابن باز في ص 138من هذا الكتاب.
 4 .4البخاري مع الفتح  4/313برقم  2083و ،4/296برقم  2059باب من لم يبال من حيث
كسب المال.
5 .5سنن ابن ماجه  2/765برقم  2279وقال الشيخ ناصر الدين األلباني في صحيح الجامع
الصغير ” 5/120إنه حديث صحيح“.
 6 .6كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،الحديث رقم 47351
 7 .7نفس المرجع ،الحديث رقم 18851
 8 .8رواه مسلم
 9 .9إسناده حسن رجاله ثقات عدا العالء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق حسن
الحديث ،على شرط مسلم.
 1010رواه الطبراني
 1111حديث حسن رواه ابن ماجه ،والدارقطني مسندا.
 1212رواه الطبراني
 1313رواه السيوطي
 1414رواه ابن ماجة
 1515رواه الشيخان
( 1616رواه البخاري).
( 1717رواه مسلم كتاب [الطهارة]
 1818سورة التوبة ،اآلية.108 :
 1919منذر قحف ،الوقف اإلسالمي  ،...مرجع سابق ،ص( 19بتصرف).
 2020من بينهم :محمد بن عبد العزيز بنعبد هللا،ج ،1مرجع سابق ،ص 119وما بعدها .بينما
يرى منذر قحف أن الروايات الموجودة ال تؤكد الجزم بوقف حدائق مخيريق من قبل الني
صلى هللا عليه وسلم ،أنظر :منذر قحف ،الوقف اإلسالمي ،...مرجع سابق ،ص.20-21

 2121مخيريق اليهودي ،كان حبرًا من علماء بني النضير آمن برسول هللا (ص) يوم أحد.
2222نقال عن :محمد بن عبد العزيز بنعبد هللا ،مرجع سابق ،ص( 119بتصرف).
2323هذه الحوائط (حدائق النخيل) وهي:
•األعواف أو األعراف
•الصافية:موضع بشط دجلة
•الدالل
•الميث:اسم موضع جبل بالمدينة
•برقة:غلظ فيه حجارة ورمل
•حسنى:اسم جبل
•أم إبراهيم (ابن النبي (ص)) مارية :وكان النبي (ص) قد أسكن
مارية هناك .أنظر:محمد بن عبد العزيز بنعبد هللا ،مرجع سابق ،ج،1
ص،120
2424شهاب الدين ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،5الرياض :دار
السالم ،200 ،ص.392
2525رواه النسائي ،كتاب األحباس ،باب وقف المساجد ،نص الحديث :أخبرنا اسحق بن
إبراهيم قال أنبأنا عبد هللا بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمر
بن جاوان عن األحنف بن قيس قال...”:جاء عثمان بن عفان عليه مالءة صفراء قد قنع
بها رأسه فقال أههنا علي أههنا طلحة أههنا الزبير أههنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم
باهلل الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني
فالن غفر هللا له فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم باهلل
الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة
غفر هللا له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا
وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم باهلل الذي ال إله
إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال:من جهز
هؤالء غفر هللا له يعني جيش العسرة فجهزهم حتى ما يفقدون عقاال وال خطاما قالوا نعم
قال اللهم اشهد اللهم اشهد” (راجع :موسوعة الحديث النبوي الشريف ،سنن النسائي،
 :CD-ROMإنتاج موقع روح اإلسالم ،اإلصدار األول).
 2626رواه أحمد ،وقواه أبو داود ،والنسائي.
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ال�سيا�سات املالية
يف ع�رص عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه (23-13هـ)
[ مورد الفتوحات والع�شور]

عامر حممد نزار جلعوط
ماج�ستري يف االقت�صاد الإ�سالمي

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على فخر الأنبياء واملر�سلني وعلى �آله و�صحبه الطيبني الطاهرين الأمينني ،ومن �سار
بدربهم وم�شى على وم�ضات نورهم �إىل يوم الدين وبعد :فهذا قب�س مبارك من ال�سيا�سة املالية لأمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه نوجزها مبا يلي:
( )1مورد الفتوحات:
ويق�صد مبورد الفتوحات :ما جاء �إىل بيت مال امل�سلمني من فتوحات عظيمة يف زمن الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه
وت�شمل هذه الفتوحات الفيء والغنائم واخلراج.
حيث زادت الغنائم وكرث الفيء يف عهد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه عما كانت عليه يف زمن اخلليفة �أبي بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه وذلك ب�سبب:
•ات�ساع املناطق املفتوحة والتي كانت تتمتع بذخر اقت�صادي كبري.
•كرثة اهتمام قادة الفر�س والروم مبظاهر الأبهة والعظمة حيث حاز امل�سلمون منهم �أموا ًال كثرية عن طريق
�1 .1سلب القادة الذين خرجوا للميدان بكامل زينتهم و �أبهتهم ،وقد بلغ �أحيان ًا 1500درهم و 30000درهم .
�2 .2أمالك ك�سرى و�أهله ويقال �إن غلتها بلغت  7000000درهم حيث جعلت لبيت مال امل�سلمني ومنها ب�ساط ك�سرى وهو 3600
ومو�شى بالف�صو�ص وفيه ر�سوم ثمار باجلواهر ،وورقها باحلرير ،وفيه ر�سوم للماء
ذراع مربعة �أر�ضه مفرو�شة بالذهب
ً
اجلاري بالذهب ،وقد بيعت بع�شرين �ألف درهم  20.000درهم) .
3 .3الذهب والف�ضة واملجوهرات العظيمة من غنائم جلوالء وغريها حيث بلغ ُخم�س جلوالء �ستة ماليني درهم.
لقد فتحت املدن العظيمة �آنذاك ،وحاز امل�سلمون �أموا ًال عظيمة .و�أعظم الغنائم هي �أر�ض ال�سواد التي وقفها عمر للدولة ومل
يق�سمها ر�ضي اهلل عنه و�أ�صبحت تلك الأرا�ضي مبا يعرف بالأمالك ال�سلطانية �أو الأمريية ويدل فعله على ما يلي:
•الر�ؤية البعيدة ،التي كان يتمتع بها الفاروق.
•�ضرورة تخطيط ويل الأمر مل�ستقبل الأمة والأجيال.
•حتقيق العدل بني مواطني الأمة و�إي�صال حقوقهم �إليهم �أينما كانوا
•احلر�ص على ت�أمني مورد عام ودائم لبيت املال.
( )2مورد الع�شور:
�أدخل عمر بن اخلطاب مورد ًا جديد ًا لبيت املال مل يكن موجود ًا يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وخليفته �أبي بكر ر�ضي اهلل
عنه و ذلك ملا ات�سعت الدولة يف عهد عمر وامتدت حدودها و�أ�صبح التبادل التجاري �ضرور ًة للم�صلحة العامة للأمة ،و�ضع عمر
ر�ضي اهلل عنه جباية الع�شور على حدود الدولة معاملة باملثل.
وفر�ض عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه تلك الأموال على الوافدين �إىل دار الإ�سالم كما كان �أهل احلرب ي�أخذونها من جتار
امل�سلمني القادمني �إىل بالدهم معاملة باملثل ،حيث كتب �أبو مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنه �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه�( :إن جتار ًا ي�أتون �أر�ض احلرب في�أخذون منهم الع�شر) فكتب �إليه عمر ر�ضي اهلل عنه( :خذ منهم كما ي�أخذون من جتار
امل�سلمني وخذ من �أهل الذمة ن�صف الع�شر ومن امل�سلمني من كل �أربعني درهم ًا درهـم ًا ،ولي�س فيما دون املائتني �شيء ف�إذا كانت
مائتني ففيها خم�سة دراهم ،وما زاد فبح�سـابه ).
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كتب �أهل منبج – قوم من �أهل احلرب �آنذاك � -إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه :دعنا ندخل �أر�ضك جتار ًا ّ
وتع�شرنا ،قال :فت�شاور عمر بن اخلطاب
مع �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،ف�أ�شاروا عليه به ،فكان �أول ُع�شر
من �أهل احلرب .و�أورد الإمام �أبو يو�سف �أن �أن�س بن �سريين قال �أرادوا �أن
ي�ستعملوين على ع�شور الأُب ّلة ف�أبيت ،فلقيني �أن�س بن مالك فقال ما مينعك
؟ فقلت :الع�شور �أخبث ما عمل عليه النا�س .قال :فقال يل :ال تفعل ،عمر
�صنعه فجعل على �أهل الإ�سالم ربع الع�شر وعلى �أهل الذمة ن�صف الع�شر
وعلى امل�شركني ممن لي�س له ذمة الع�شر .
و�أول موظف جعله عمر بن اخلطاب هو زياد بن حدير الأ�سدي حيث اتبع
ال�سيا�سة املالية التي �أمره بها الفاروق ر�ضي اهلل عنه والتي كانت يف حد ذاتها
دعوة للرتغيب يف الإ�سالم.
يروي هذا الأخري �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بعثه على ع�شور العراق
وال�شام و�أمره �أن ي�أخذ من امل�سلمني ربع الع�شر ،ومن �أهل الذمة ن�صف
الع�شر ،ومن �أهل احلرب الع�شر .وكان يريد �أن ي�أخذ م ّرة من رجل تغلبي
عربي ن�صراين فقال له التغلبي :كلما مررت بك �أخذت مني �ألف ًا قال نعم،
قال فرجع التغلبي �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه وق�ص عليه ق�صته
فقال له عمرُ :كفيت ،ومل يزد على ذلك.
ف ّلما رجع التغلبي �إىل زياد ،وقد وطن نف�سه على �أن يعطيه �ألف ًا �أُخرى ،فوجد
كتاب عمر بن اخلطاب قد �سبقه �إليه( :من مر عليكم ف�أخذت منه �صدقة
فال ت�أخذ منه �شيئ ًا �إىل مثل ذلك اليوم من قابل� ،إال �أن جتد ف�ض ًال) .قال
الرجل :قد واهلل كانت نف�سي ط ّيبة �أن �أعطيك �ألفـ ّا ،و�إين �أُ�شهد َ
اهلل �أين ٌ
برئ
من الن�صرانية و�أنيّ على دين الرجل الذي كتب �إليك هذا الكتاب  .وهكذا
يظهر �أنّ ال�سيا�سة املالية يف جمع الع�شور كانت:
•املعاملة باملثل وهي تابعة مل�صلحة الأمة فلو اقت�ضت امل�صلحة �إلغاءها
� -إلغاء ر�سوم احلواجز اجلمركية � -أو تخفي�ض قيمتها كما فعل عمر

ر�ضي اهلل عنه حني �أمر ع ّماله �أن ي�أخذوا ن�صف الع�شر من احلربيني
حني دخولهم احلجاز بالزيت واحلبوب كما �أمر ب�إعفائهم �أحيان ًا،
وذلك كي يكرث احلمل �إىل املدينة وينعم النا�س ،فعن ابن عمر عن �أبيه
قال( :كان عمر ي�أخذ من النبط  :من الزيت واحلنطة ن�صف الع�شر،
لكي يكرث احلمل �إىل املدينة ،وي�أخذ من القطنية الع�شر) .
•ال ت�ؤخذ الع�شور دون �ضابط فجبايتها ملرة واحدة يف العام و�إن عاد
�صاحبها وذلك لأنه ال ثني يف ال�صدقة .
• ال ُي�سمى ما ي�أخذ من مال امل�سلمني با�سم الع�شور �إمنا هو زكاة للأموال
الباطنة التي قد ظهرت ،وب�أدلة فري�ضة الزكاة ،و�أخذه من �أهل الذمة
�إمنا هو مبقدار يختلف عن �أهل احلرب ،ي�ستند �إىل �أدلة مقدار الزكاة
والدليل قوله( :ولي�س فيما دون املائتني �شيء ف�إذا كانت مائتني ففيها
خم�سة دراهم ،وما زاد فبح�سابه) .قال زياد بن حدير :ما كنا نع�شر
م�سلم ًا وال معاهد ًا ،و�أراد �أن كنا ن�أخذ من امل�سلمني ربع الع�شر ومن �أهل
الذمة ن�صف الع�شر .
•ال�سيا�سة املالية يف الع�شور هي دعوة وترغيب يف الإ�سالم ،واحلق
ي�سود بني كل مواطنني الدولة الإ�سالمية.
ُيعطى ،والعدل ُ
•اهتمام عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه بالتجارة اخلارجية ،وح�سن
معاملة التجار على اختالف �أ�صنافهم وتتبعه للعمال والأمراء والكتابة
لهم و�سرعة �إي�صال الأوامر ،وعدم ال�سعف يف اجلباية.
وهكذا ف�إن ع�صر الفاروق عمر ر�ضي اهلل عنه يعترب ع�صر ًا فريد ًا يف كافة
املجاالت ومنها املوارد املالية التي حظيت منه برعاية �إدارية نادرة مما
انعك�س �إيجاب ًا على املوارد املالية يف ع�صر خليفته عثمان بن عفان ر�ضي اهلل
عنه.
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

دور التمويل الإ�سالمي يف تنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
باحث اقت�صادي �أول ومدير �إدارة بوزارة ال�صناعة
والتجارة اخلارجية امل�صرية

�إن ق�ضية تنمية وتطوير امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة حتتل �أهمية كبرية لدى �صناع القرار االقت�صادي يف كافة الدول املتقدمة والنامية –
وخا�صة الدول العربية – ملا تلعبه هذه امل�شروعات من دور حموري يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية بها .وتتج�سد �أهمية امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة بدرجة �أ�سا�سية يف قدرتها على توليد وتوطني الوظائف مبعدالت كبرية وتكلفة ر�أ�سمالية قليلة ،وبالتايل امل�ساهمة يف معاجلة م�شكلة
البطالة التي تعاين منها غالبية الدول العربية ،وتتمتع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بروابط خلفية و�أمامية قوية مع امل�شروعات الكبرية،
وت�ساهم يف زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة امل�ضافة املحلية ،كما �أنها متتاز بكفاءة ا�ستخدام ر�أ�س املال  -على �ض�آلته  -نظرا لالرتباط
املبا�شر مللكية امل�شروع ب�إدارته وحر�ص املالك على جناح م�شروعه و�إدارته بالطريقة املثلى.وبرغم املحاوالت اجلادة لتطوير وتنمية هذا القطاع �إال
�أن احل�صول على التمويل يعد من �أهم العقبات التي تواجه �أ�صحاب امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،والذين عادة ال تتوفر لديهم ر�ؤو�س الأموال
الكافية التي متكنهم من �إن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة ،كما ال يوجد لديهم ال�ضمانات الكافية التي ميكن تقدميها للبنوك للح�صول مبوجبها على
قرو�ض ،ومن جانب �آخر ف�إن م�صادر التمويل يف �صورة قرو�ض بفائدة ترهق كاهل هذه امل�شروعات (�إذ تع ّد الفوائد مبثابة تكلفة ثابتة) وجتعلها
تفقد ميزتها التناف�سية مع امل�شاريع الأخرى ،كما �أن بع�ضهم الآخر من الراغبني يف �إقامة م�شاريعهم ال�صغرية واملتو�سطة يعزف عن التعامل
بالقرو�ض الربوية.لذلك �أ�صبح من ال�ضروري البحث عن بدائل متويلية �أخرى تكون �أكرث مالءمة ويف متناول امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة،
ومن �أبرز هذه البدائل التمويل بال�صيغ الإ�سالمية التي ال تعتمد على الفوائد الثابتة.وتبدو �أهمية �صيغ التمويل الإ�سالمي ،يف قدرتها على حتقيق
العدالة بني طريف املعاملة ،بحيث يح�صل كل طرف على حقه ،بدال من نظام الإقرا�ض بالفوائد الذي ي�ضمن حق �صاحب القر�ض عادة على ح�ساب
املقرت�ض ،كما ت�ضمن هذه الأدوات ا�ستخدام التمويل املتاح يف م�شروعات تنمية حقيقية تفيد املجتمع� .إ�ضافة اىل حر�ص التمويل الإ�سالمي على
الربط بني الأر�صدة املالية والأر�صدة احلقيقة وعلى رف�ض اعتبار النقود �أر�صدة يف حد ذاتها.
و�صيغ التمويل الإ�سالمي متلك من اخل�صائ�ص وال�سمات ما يحول دون وجود م�شكالت التمويل للم�شروعات ال�صغرية ،مبا تت�ضمنه من مزايا ال
توجد يف غريها من �أنظمة التمويل التقليدي ،فهي تت�سم بالتنوع والتعدد ،فهناك �أ�ساليب للتمويل قائمة على التربعات والرب والإح�سان ،و�أ�ساليب
للتمويل قائمة على امل�شاركات ،و�أ�ساليب متويل �أخرى قائمة على االئتمان التجاري ،كما �أنها متعددة املجاالت من زراعة و�صناعة وجتارة وخدمات،
وكل هذا يتيح فر�صا وجماالت �أكرث لتمويل امل�شروعات ال�صغرية .كما �أن �أ�ساليب التمويل الإ�سالمية تقوم على �أ�سا�س درا�سات اجلدوى من الناحية
االقت�صادية ،وعلى �أ�سا�س احلالل من الناحية ال�شرعية ،وال حتول تلك الأ�ساليب بني م�ؤ�س�سات التمويل و�أخذ ال�ضمانات الكافية التي ت�ؤمن �أموالها.
كما �أنها تنقل التمويل من �أ�سلوب ال�ضمان والعائد الثابت �إىل �أ�سلوب املخاطرة وامل�شاركة ،والغنم بالغرم ،وتغلب الن�شاط الإنتاجي على الن�شاط
املايل ،وتر�سخ مفهوم الرقابة واملتابعة على التمويل املمنوح ،وتراعي ظروف املتعرثين.
وجدير بالذكر �أن الظهور احلديث للتمويل الإ�سالمي بد�أ منذ ال�سبعينيات وزاد حجم �سوقه ب�صورة ملحوظة ،وهو يرتاوح ما بني  800بليون دوالر
اىل  1ترليون دوالر �أمريكي يف الآونة احلالية،كما �أنه ينمو حاليا مبعدالت �سريعة ترتاوح ما بني � %15-10سنوي ًا  .كما يقدر حجم ال�سوق الدويل
لل�صكوك الإ�سالمية حاليا بحوايل  80بليون دوالرـ و�أنها منت مبعدل يفوق خم�س مرات يف الفرتة من  2004اىل  ،2007ولكن �إ�صدار هذه ال�صكوك
تراجع لأقل معدالته يف ال�سنوات الثالثة الأخرية خالل عام  2008ليبلغ  15.8بليون دوالر فقط مقارنة مع  46.7بليون دوالر يف عام .2007
و�صيغ التمويل الإ�سالمي التي تنا�سب معظم امل�شروعات ال�صغرية عديدة وتتكامل مع بع�ضها البع�ض يف نف�س الوقت ،حيث يختار �صاحب م�شروع
ال�صيغة التي تنا�سبه وتتفق مع ظروفه و�إمكاناته وهذا �أف�ضل و�أجدى من نظام التمويل القائم على الفائدة والذي ثبت ف�شله يف متويل معظم
امل�شروعات ال�صغرية .فعقد املرابحة يكون قائما علي �أ�سا�س �شراء �سلع ومواد للم�شروع ال�صغري لكنها ال تلبي احلاجة �إيل دفع الأجور وال�سيولة
الالزمة للإنفاق علي الإنتاج ،بينما يتيح اال�ست�صناع توفري التمويل للتكاليف املتغرية مثل االجور والنفقات الإدارية االخرى .كما ان ال�سلم ي�شرتط
ل�صحته تعجيل دفع الثمن �أما يف اال�ست�صناع فال ي�شرتط ذلك اذ ي�صح اال�ست�صناع مع ت�أجيل دفع الثمن كله او بع�ضه.وميكن اي�ضا ان تتكامل �صيغ
التمويل اال�سالمي لتحقيق ارباح ًا ا�ضافيه ال تتحقق عند تطبيق كل عقد منفردا ،فيمكن اجلمع بني عقد اال�ست�صناع وعقد املرابحة حيث ميكن
القيام با�ست�صناع ب�ضائع معينه يحتاجها ال�سوق ،ثم عند ت�سليمها ميكن �أن تباع مرابحة كما ميكن اجلمع بني عقد اال�ست�صناع وعقد امل�شاركة
وذلك مب�شاركه �صناع خمت�صني وعند ذلك يتم عقد ا�ست�صناع لل�شركات التي هو طرف فيها� .أي�ضا ميكن اجلمع بني عقد اال�ست�صناع وعقد ال�سلم
وذلك عندما ي�شرتط يف البيع الأول دفع الثمن يف جمل�س العقد �أما البيع الثاين فال ي�شرتط فيه دفع الثمن يف املجل�س .وقد قامت جمموعة بنك
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النيلني يف ال�سودان باجلمع بني عقدي اال�ست�صناع واملرابحة حيث قامت بتمويل ال�صناعات ال�صغرية مثل معا�صر الزيوت ومعامل
�صناعة ال�صابون ،وتقوم املجموعة باالتفاق مع �أ�صحاب الور�ش على الأ�سعار والكميات املطلوبة وتواريخ ت�سليم املعا�صر �أو املعامل مثال
وهنا تكون جمموعة بنك النيلني م�ست�صنعا والطرف الآخر �صانعا وبدورها تقوم املجموعة ببيع هذه املعا�صر واملعامل �إىل �صغار املنتجني
واملهنيني وبع�ض اجلهات الر�سمية مثل �صناديق التكافل االجتماعي احلكومية والأهلية وبذلك تكون املجموعة م�ست�صنعا من جهة وبائعة
وفق �صيغة املرابحة من جهة �أخرى.هذا وقد ك ّونت املجموعة �شركة لهذا الغر�ض تقوم بالتعاقد مع اجلهات امل�صنعة على جتهيز ما هو
مطلوب من �أدوات ومعدات �صناعية وفق عقد اال�ست�صناع وبعد ذلك تقوم �أق�سام اال�ستثمار باملجموعة بالرتويج لهذه املنتجات وبيعها
ب�صيغة املرابحة ،ومن خالل امل�ضاربة ميكن توظيف املوارد املالية لدى �أ�صحاب الكفاءات واخلربات املختلفة ممن ال تتوافر لديهم
املوارد املالية الالزمة لتمويل خمتلف �أن�شطتهم االقت�صادية واال�ستثمارية ولي�س االقت�صار على متويل غر�ض حمدد كما هو احلال يف
املرابحة �أو ال�سلم �أو الت�أجري .فاملرابحة ت�صلح مث ًال لتمويل �شراء �أو توفري �سلع ومعدات �أو خامات للإجتار فيها ،وبالت�أجري يتم توفري
معدات للم�شروع دون توفري املواد اخلام ور�أ�س املال العامل� .أما امل�ضاربة فمن خاللها يتم توفري كافة املوارد التمويلية املطلوبة للم�شروع
�سواء يف �شكل ر�أ�س مال ثابت �أو عامل .و�إن تكامل هذه ال�صيغ واملزاوجة بينها يعظم الأرباح ويو�سع من فر�ص العمل.
وحينما تتحول م�ؤ�س�سات متويل امل�شروعات ال�صغرية من �أ�ساليب التمويل التقليدية �إىل �أ�ساليب التمويل الإ�سالمية ف�إنها تقيم تنظيما
جديدا فني ًا و�إداري ًا ،حيث يتحول اهتمامها من �إدارة الإقرا�ض �إىل �إدارة اال�ستثمار ،ومن الرتكيز على ال�ضمان �إىل الرتكيز على اجلدوى
االقت�صادية ،ومن ا�شتقاق االئتمان للح�صول على فائدة �إىل حتفيز االدخار واال�ستثمار ،ومن دور املرابي �إىل دور امل�ستثمر وامل�ست�شار
االقت�صادي ،الذي يلتحم مع امل�شروع ويقدم له امل�شورة ،مبا يكون لها من مراكز �أبحاث اقت�صادية ،ومعرفة ب�أحوال ال�سوق ،وبتوفر كم
كاف من املعلومات عن حركة اال�ستثمار ،وعلى ذلك ف�إنه ميكن القول ب�أن ا�ستخدام �صيغ التمويل الإ�سالمي لتمويل امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة يلعب دور ًا اقت�صادي ًا هام ًا فهي تعمل على تو�سيع �أن�شطة هذه امل�شروعات من خالل القنوات التالية:
1 .1حتفيز الطلب على منتجات هذه امل�شروعات :فال ي�شرتط يف عدد من هذه ال�صيغ توافر الثمن يف احلال كما ال يتوافر يف عدد
�آخر توافر املنتج يف احلال فاذا افرت�ضنا وجود رغبة لدى امل�ستهلكني �أو املنتجني على منتجات معينة نهائية �أو و�سيطة فان
عدم توافر قيمة تلك املنتجات ال مينع عقد ال�صفقات على �شراء تلك املنتجات على �أ�سا�س دفع الثمن يف امل�ستقبل دفعة واحدة
�أو على �أق�ساط� ،أي�ضا ميكن �إمتام ال�صفقات بدفع قيمة هذه املنتجات مقدما على �أن يتم ت�سليمها يف امل�ستقبل وفقا لل�شروط
املتفق عليها .وينتج عن ذلك ت�شجيع الطلب على منتجات هذه امل�شروعات وال يقف عدم توافر الثمن �أو املنتج عائقا يحول
دون امتام عقد ال�صفقات مع هذه امل�شروعات .وال �شك �أن ت�شجيع الطلب ي�ؤدي �إىل ا�ستغالل املوارد ورفع م�ستوى الن�شاط
االقت�صادي وتوفري املزيد من فر�ص العمل وبالتايل تن�شيط الطلب على منتجات هذه امل�شروعات واحداث الرواج االقت�صادي.
2 .2توفري التمويل الالزم لهذه امل�شروعات :توفر هذه ال�صيغ متويل التكاليف للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ففي املرابحة مثال
ت�صلح لتمويل �شراء �أو توفري �سلع ومعدات �أو خامات للإجتار فيها .ويف الت�أجري يتم توفري معدات للم�شروع دون توفري املواد
اخلام ور�أ�س املال العامل�.أما امل�ضاربة فمن خاللها يتم توفري كافة املوارد التمويلية املطلوبة للم�شروع �سواء يف �شكل ر�أ�س مال
ثابت �أو عامل .لذا فان تكامل هذه ال�صيغ واملزاوجة بينها يعظم الأرباح ويو�سع من فر�ص العمل .كما �أن لعقد اال�ست�صناع دورا
هاما يف ت�شجيع هذه امل�شروعات من خالل توفري التمويل نتيجة دفع قيمة منتجاتها مقدما .ومع توافر التمويل تتاح الفر�صة
�أمام هذه امل�شروعات للنمو واالزدهار وا�ستغالل الطاقات االنتاجية املتوفرة لها و�ضبط التكاليف وا�ستقرار ظروف االنتاج.
3 .3ا�ستغالل املوارد االقت�صادية للم�شروعات:تتميز �صيغ التمويل الإ�سالمي بامل�شاركة يف الأرباح فهي توفر املجال وا�سع ًا �أمام
�أ�صحاب املهارات للإبداع والتميز وت�سخري مواهبهم يف االنتاج واالبتكار دومنا عوائق من �أ�صحاب الأموال .وت�شجع �أ�صحاب
امل�شروعات ال�صغرية على بذل �أق�صى جهد مع حر�صهم على جناح م�شروعاتهم واالرتقاء بها لأنهم �شركاء يف الربح الناجت
وبذلك ن�ضمن �آلية ماهرة لتخ�صي�ص املوارد .كما �أنها توفر بدائل متعددة �أمام �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال الختيار جمال
ا�ستثمار مدخراتهم اىل جانب اختيار نظام توزيع الأرباح الذي يتالءم مع ظروف كل منهم.
مصادر البحث :
Shayerah Ilias, Islamic Finance: Overview and Policy Concerns, Congressional Research Service,
February 9, 2009, p2.
ibid, p 3.
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�أ�سباب و�آثار دخول احليل الفقهية
على امل�رصفية الإ�سالمية
د .عي�سى حممد اخللويف

متهيد:
ب�سم اهلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله و�صحبه؛ ف�إن هذا املقال عن
"�أ�سباب و�آثار دخول احليل الفقهية على امل�صرفية الإ�سالمية" ي�أتي ا�ستكماال
ملا مت احلديث عنه يف املقال ال�سابق الذي ن�شر يف جملة االقت�صاد الإ�سالمي
العاملية؛ عدد فرباير ل�سنة  2013م؛ والذي كان بعنوان�" :أهم العوامل التي
�أدت لظهور املالحظات على �أعمال امل�صرفية الإ�سالمية"؛ حيث متت الإ�شارة
�إىل حقيقة دخول �شيء من فقه احليل على �أعمال امل�صرفية الإ�سالمية ،وقبل
اخلو�ض يف مو�ضوع دخول احليل على امل�صرفية الإ�سالمية �أنبه �إىل �أن دخول
منهج احليل الفقهية مل يكن لدى جميع امل�صارف الإ�سالمية ،ومل يكن كذلك
يف جميع الأوقات؛ ف�إن معظم من امل�صارف الإ�سالمية كانت تتخل�ص من �أي
معاملة فيها �شبهة التح ّيل حني يظهر لها ذلك.
و�س�أبد أ� بذكر حقيقة الفرق بني امل�صرف الإ�سالمي وامل�صرف الربوي ،وذلك
ببيان املبادئ والأ�س�س التي قام عليها كل منهما� ،إذ ب�ضدها تتميز الأ�شياء.
�أوال :الفرق بني امل�صرف الربوي وامل�صرف الإ�سالمي
حقيقة امل�صرف الربوي:
�إن امل�صرف الربوي �أو كما ُي�سمى "امل�صرف التجاري"؛ هو ذاك امل�صرف
الذي تدور معامالته على الفائدة .واحلقيقة �أن امل�صرف الربوي �أُن�شئ لأجل
ذلك ,فهو ابن الفائدة كما ُيعبرّ عنه ! والفائدة هي ثمن لر�أ�س املال يعود عليه
مقابل �إقرا�ضه ,فيح�صل عليها ر�أ�س املال دون جهد �أو خماطرة .
وحقيقة عمل امل�صرف الربوي �أنه يتاجر يف القرو�ض والديون� ،أو ممول
بفائدة ،فلي�س اال�ستثمار ب�شتى �أنواعه؛ كال�شراكات �أو املتاجرة بال�سلع من
عمله �إال ما ندر ،و�أهم مبادئه البعد عن املخاطرة ،لذا ال يدخل يف امل�ضاربة
مثال خوفا من اخل�سارة  ,وقد ذكرت بع�ض الإح�صائيات �أن تعامل امل�صرف
الربوي باال�ستثمار �أو املتاجرة ال يتجاوز واحد باملائة ( )%1لدى بع�ض
امل�صارف !.
حقيقة امل�صرف الإ�سالمي:
�إن حقيقة امل�صرف الإ�سالمي مغايرة متاما للم�صرف الربوي؛ فهو م�صرف
ا�ستثماري� ،أي ُين ّمي �أمواله باال�ستثمار ،في�ستثمر يف ال�شراكات ب�أنواعها
ويف التجارة ،ويف اخلدمات امل�صرفية كاحلوالة ونحوها� .إن طبيعة التجارة
وال�شراكات التي يقوم بها امل�صرف الإ�سالمي فيه �شيء من املخاطرة وال�شك،
لكن هذه املخاطرة من طبيعة التجارة ال�شرعية ،ولي�ست من قبيل املجازفات،
وعلى ما �سبق ف�إن �أهم مبادئ امل�صرف الإ�سالمي ميكن تلخي�صها يف �أمرين
الأول :تركه للربا ،والثاين :ا�ستثماره يف التجارة وال�شراكات .

حقيقة الفرق بني امل�صرفني:
يظهر الفرق احلقيقي بينهما يف كون امل�صرف الربوي تاجر يف الأموال،
وامل�صرف الإ�سالمي م�ستثمر يف التجارة وال�شراكات ،فامل�صرف الإ�سالمي
يتعر�ض للمخاطر الطبيعية الناجتة عن التجارة وال�شراكات� ،أما امل�صرف
الربوي فهو تاجر ديون ال يتعر�ض لتلك املخاطر ،ومما �سبق ندرك �أن �أي
ت�شبه من امل�صرف الإ�سالمي ب�أعمال امل�صرف الربوي يكون على ح�ساب دوره
الرئي�س ومفهومه الأ�صلي كم�ستثمر وتاجر .
�إن التو�ضيح ال�سابق حلقيقة امل�صرفني مدخل هام للحديث عن دخول احليل
على امل�صارف الإ�سالمية ،ونبد�أ باحلديث عن مفهوم احليل الفقهية والفرق
بينها وبني املخارج الفقهية.
ثانيا :تعريف احليل الفقهية واملخرج الفقهي
احليل الفقهية تُع ّرف ب�أنها :التو�سل مبباح لتغيري حكم �شرعي� .أو �أنها :ق�صد
تغيري حكم �شرعي بوا�سطة مباحة مل تو�ضع لذلك ال�شيء .ومنهج احليل يف
الإفتاء �أو بناء �صيغ التمويل يق�صد به :تلك املعامالت التي تُبنى على مبد�أ
احليل الفقهية .وحكم احليل الفقهية املنع �شرعا؛ وذلك لأدلة عديدة ال
ي�سع املقام هنا لذكرها؛ ومن �أ�شهرها الآيات الكرمية الواردة يف ق�صة �أهل
ال�سبت.
َّ
وخروجا من اللب�س بني احليل الفقهية واملخارج الفقهية؛ �أذكر تعريفها
والفرق بينها وبني احليل الفقهية,
تعريف املخرج الفقهي :هو كل ما يتو�صل به �إىل التخل�ص من احلرام وحت�صيل
احلالل ،دفعا لل�ضرر وجلبا للم�صلحة ،مع موافقة املقا�صد ال�شرعية.
الفرق بني احليل الفقهية واملخارج الفقهية
�إن الفرق بني احليل الفقهية واملخارج الفقهية يت�ضح من التعريف ال�سابق؛
فاملخارج ال يوجد فيها ق�صد تغيري احلكم ال�شرعي ،وال يوجد يف املخارج
مناق�ضة مق�صود ال�شارع ،بل هي متوافقة مع املقا�صد ال�شرعية.
لذا ف�إن من �أهم ما ينبغي النظر فيه عند احلكم على املعامالت املتعلقة
ب�صيغ التمويل؛ التحقق من وجود احليلة الفقهية يف هذه املعاملة من عدمها،
وهل هي من جن�س احليل املمنوعة �أو من جن�س املخارج اجلائزة؟
ثالثا� :سبب دخول فقه احليل على امل�صارف
�إن امل�صارف الإ�سالمية حني �أرادت �أن جتمع بني الفكر امل�صريف الربوي
والفكر امل�صريف الإ�سالمي وذلك ب�أخذ �أف�ضل ما يف االثنني مع قالب �شرعي
للمعاملة؛ ف�إنها لأجل الإبقاء على �صورة املعاملة ال�شرعية قام بع�ض الباحثني
بنهج م�سلك احليل الفقهية لبناء �صيغ متويل تلبي ذلك .لكن ملاذا كان منهج
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احليل الفقهية دون غريه؟ واجلواب :مبا �أن امل�صرف الإ�سالمي ينبغي �أن
يكون تاجر ًا �أو م�ستثمر ًا؛ لذا كانت احليل الفقهية و�سيلة لإظهار عمليات
املتاجرة بالنقود ب�صورة املتاجرة بال�سلع ! ويتم ذلك مبعامالت بيع �صورية؛
يدرك العاقل �أنها لي�ست بيوعا حقيقية !
تعريف ال�صورية:
ال�صورية يف اللغة من ال�صورة ،وهي :هيئة ال�شيء و�صفته .و�أما ال�صورية
املتعلقة مبو�ضوع احليل الفقهية فن�ستطيع تعريفها ب�أنها� :إخراج الت�صرف يف
�صورة توافق الأمر ال�شرعي ،مع خمالفته له يف احلقيقة والباطن.
فال�صورية من و�سائل القيام باحليل الفقهية .وبال �شك �إن مو�ضوع ال�صورية
من املوا�ضيع املهمة التي ت�ستحق �أن ُيفرد له مو�ضوع م�ستقل؛ لأن فهم
ال�صورية يعني على ك�شف احليل املمنوعة.
بداية دخول احليل على امل�صارف الإ�سالمية
�إن �أول �صيغة متويل يف امل�صارف الإ�سالمية جمعت بني امل�سلكني؛ �أي التمويل
املايل ب�صورة االجتار كانت �صيغة "املرابحة للآمر بال�شراء مع الوعد
امللزم" ،وتُع ّد هذه ال�صيغة بداية التحول يف م�سرية امل�صارف الإ�سالمية من
كونها م�ستثمر �إىل تاجر تُ�شابه �أعماله التجارية امل�صارف الربوية املتاجرة
بالأموال ،ولقيت �صيغة املرابحة للآمر بال�شراء مع الوعد امللزم معار�ضة من
بع�ض املهتمني بامل�صرفية الإ�سالمية؛ لأنهم ر�أوا فيها بداية انحراف يف عمل
امل�صرف الإ�سالمي ،وحذروا من �أنها �ستطغى على كل معامالت امل�صرف
الإ�سالمي  ،فال�صيغة جمعت يف حقيقتها بني عمل التاجر وعمل امل�صرف لأول
مرة! وواقع الأمر �أن ما ُخ�شي منه قد وقع فعال ،فتحولت م�سرية امل�صارف
الإ�سالمية من م�شاركات وجتارة �إىل مداينات ب�صيغ خمتلفة؛ معامالت
ظاهرها التجارة لكنها ت�شبه يف حقيقتها ما يقوم به امل�صرف الربوي.
رابعا� :أثر احليل الفقهية على امل�صارف الإ�سالمية
�إن احليل الفقهية �أثرت على امل�صرفية الإ�سالمية من عدة زوايا:
 -1من زاوية ت�أثريها على غايات امل�صرفية الإ�سالمية:
يظهر جليا �أن احليل الفقهية حرفت امل�صرفية الإ�سالمية عن حقيقتها
وغايتها؛ مع �أن ظاهر احلال �أن احليل الفقهية و�سعت وكثرّ ت اخلدمات
املقدمة؛ فقد ُبنيت على احليل �صيغ متويل مل تكن لتكون بدون احليل؛ لكن
ال�سيء يف الأمر �أن تلك ال�صيغ افتقدت ملوافقة مقا�صد ال�شريعة يف الغالب؛
بل وناق�ضتها متاما يف حاالت عديدة.
 -2من زاوية ت�أثريها على �سمعة امل�صارف الإ�سالمية:
�أثرت احليل ب�شكل كبري على �سمعة امل�صارف الإ�سالمية ،و�شككت يف
م�صداقيتها املبنية على قيامها على �أحكام ال�شريعة ! وكانت هذه فر�صة ملن

يتبنى الفكر االقت�صادي الربوي �أن ُي�صرح �أنه ال فرق بني امل�صرفية الإ�سالمية
وامل�صرفية الربوية �إال يف امل�سميات وال�شكليات .بل �إن بع�ضهم قال :الإقدام
على �صريح الربا خري من التحيل عليه؛ كما فعلت اليهود! وبال�شك �أنها كلمة
حق �أريد بها باطل ،فالتحيل عملية كبرية وال�شك لكن لي�ست التوبة من احليل
بالوقوع يف الربا؛ بل التوبة بت�صحيح املعامالت !
 -3من زاوية ت�أثريها على اجلانب اال�ستثماري والتناف�سي:
�إن املعامالت امل�صرفية التي بنيت على احليل الفقهية �صورية ولي�ست
حقيقية؛ لذا فهي ال تتعار�ض مع مبادئ اال�ستثمار الربوي يف كثري من ال�صيغ
التمويلية ،و�إن ذلك قد �شجع كثري ًا من امل�صارف الربوية على �أن يفتتح
نوافذ للمعامالت الإ�سالمية ،وقد �شابت تلك النوافذ الكثري من املالحظات
ال�شرعية؛ وهذا نتج عنه �أمران:
الأمر الأول� :أ�ض ّرت هذه النوافذ ب�سمعة امل�صرفية الإ�سالمية ،لأن النا�س ال
تُف ّرق بني م�صرف �إ�سالمي وبني نافذة معامالت �إ�سالمية يف بنك ربوي ،لذا
حتملت امل�صرفية الإ�سالمية �أمام النا�س �أخطاء النوافذ الإ�سالمية التابعة
للبنوك الربوية.
الأمر الثاين� :إن احليل الفقهية �سمحت بدخول مناف�سني للم�صارف
الإ�سالمية يف تخ�ص�صها الذي مت ّيزت به؛ �أي تقدمي خدمات م�صرفية
متوافقة مع ال�شرع ،وهذا بال �شك �أ�ض ّر بامل�صارف الإ�سالمية من الناحية
اال�ستثمارية ،وهذا مل يكن ليتحقق لوال ال�سماح ابتداء ببناء �صيغ التعامل
على احليل الفقهية.
ختاما:
�إن كل ما �سبق ي�ؤكد �أن امل�صارف الإ�سالمية هي اخلا�سر الأكرب من ال�سماح
ببناء ال�صيغ التمويلية مبنهج احليل الفقهية ،و�أن احلل يكمن يف �أمرين:
الأمر الأول :اعتماد امل�صارف الإ�سالمية ل�صيغ �شرعية نقية ومتوافقة مع
املقا�صد ال�شرعية؛ تبعدها عن ال�شبهات �أمام عمالئها؛ لأن هذا التم ّيز يف
نقاء املعامالت �شرعيا هو �س ّر جناح امل�صارف الإ�سالمية.
الأمر الثاين� :أن تكون امل�صارف الإ�سالمية هي من يحارب منهج احليل
الفقهية يف بناء �صيغ التمويل ،وتتبنى ن�شر الوعي لدى الفقهاء والباحثني
ب�إقامة الدورات والندوات ،وكذلك حتذير النا�س من املعامالت امل�شبوهة،
�أيا كان من ير ّوج لها؛ وهذا جزء مهم من م�س�ؤولية امل�صارف الإ�سالمية؛
لأن منهج احليل ينتج عنه معامالت و�صيغ تُن�سب زورا �إىل ال�شرع والفكر
امل�صريف الإ�سالمي وهما منها براء.
هذا واهلل �أعلم و�أحكم ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه.

هوامش البحث :
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امل�شتقات املالية الإ�سالمية بني التنظري والتطبيق
احللقة ()2
عبداهلل " �صالح حممد " �سليمان �أبو م�سامح
ماج�ستري اقت�صاد �إ�سالمي

ويف بيان حكم التعامل بالعقود الآجلة وامل�ستقبلية ( يف العمالت ويف غري
العمالت ) ،ف�إننا نورد ما جاء عن جمهور العلماء املعا�صرين ،و�أكرث الهيئات
ال�شرعية( ،) 1فقد قال بتحرميها جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،حيث جاء يف بيان �صور التعامل بال�سلع يف الأ�سواق املنظمة
ما ن�صه " :الطريقة الثالثة� :أن يكون العقد على ت�سليم �سلعة مو�صوفة يف
الذمة يف موعد �آجل ،ودفع الثمن عند الت�سليم ،و�أن يت�ضمن �شرط ًا يقت�ضي �أن
ينتهي فع ًال بالت�سليم والت�سلم ،وهذا العقد غري جائز لت�أجيل البدلني ،وميكن
�أن يعدل لي�ستويف �شروط ال�سلم املعروفة ،ف�إذا ا�ستوفى �شروط ال�سلم جاز،
وكذلك ال يجوز بيع ال�سلعة امل�شرتاة �سلم ًا قبل قب�ضها " ،وجاء فيه " :الطريقة
الرابعة� :أن يكون العقد على ت�سليم �سلعة مو�صوفة يف الذمة يف موعد �آجل،
ودفع الثمن عند الت�سليم ،دون �أن يت�ضمن العقد �شرط ًا يقت�ضي �أن ينتهي
بالت�سليم والت�سلم الفعليني ،بل ميكن ت�صفيته بعقد معاك�س ،وهذا هو النوع
الأكرث �شيوع ًا يف �أ�سواق ال�سلع ،وهذا العقد غري جائز �أ�ص ًال "( ،)1وجاء يف
قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي " :خام�س ًا� :إن
العقود الآجلة ب�أنواعها ،والتي جتري على املك�شوف� ،أي على الأ�سهم وال�سلع
التي لي�ست يف ملك البائع ،بالكيفية التي جتري يف الأ�سواق املالية (البور�صة)
غري جائزة �شرع ًا "( .)2
وجاء حكمها يف املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية " :ال يجوز �شرع ًا التعامل بعقود امل�ستقبليات� ،سواء ب�إن�شائها� ،أم
بتداولها "(.) 3
وعن حترمي هذه العقود يف العمالت جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي
الدويل التابع ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي الن�ص بتحرميها ،حيث جاء يف قراره
حول الأ�سواق املالية " :يتم التعامل بالعمالت يف الأ�سواق املنظمة ب�إحدى
الطرق الأربعة املذكورة يف التعامل بال�سلع ،وال يجوز �شراء العمالت وبيعها
بالطريقتني الثالثة والرابعة"( ،)4وجاء يف قراره حول االجتار بالعمالت" :
ال يجوز �شرع ًا البيع الآجل للعمالت ،وال يجوز املواعدة على ال�صرف فيها،
وهذا بداللة الكتاب وال�سنة و�إجماع الأمة "(.) 5
وجاء عن املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي حول
بيع العمالت بع�ضها ببع�ض� " :إذا مت ال�صرف مع االتفاق على ت�أجيل قب�ض
البدلني �أو �أحدهما �إىل تاريخ معلوم يف امل�ستقبل ،بحيث يتم تبادل العملتني
مع ًا يف وقت واحد يف التاريخ املعلوم فالعقد غري جائز؛ لأن التقاب�ض �شرط
ل�صحة متام العقد ،ومل يح�صل "( .)6
وجاء عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية " :يحرم
التعامل يف �سوق ال�صرف الآجل �سواء �أمت بتبادل حواالت �آجلة� ،أم بتبادل

عقود م�ؤجلة ال يتحقق فيها قب�ض البدلني كالهما " ،وجاء �أي�ض ًا " :يحرم
ال�صرف الآجل �أي�ض ًا ولو كان لتوقي انخفا�ض ربح العملية التي تتم بعملة
يتوقع انخفا�ض قيمتها " ،وجاء �أي�ض ًا " :ال يكفي جلواز املتاجرة بالعمالت
قب�ض �أحد البدلني دون الآخر ،وال قب�ض جزء من �أحد البدلني� ،إن قب�ض
بع�ض البدل �صح فيما قب�ضه دون الباقي "( .)7
 .1عقود اخليارات (.)Options
وهذا امل�صطلح هو ترجمة للم�صطلح االجنليزي ال�شائع (،)Options
وي�سميها الباحثون بعقود االختيار �أو االختيارات؛ متييز ًا لها عن اخليارات
املعروفة يف الفقه الإ�سالمي ،وقد جاء قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل
بذات اخل�صو�ص وفيه " :وقد اختارت اللجنة �أن ت�ستعمل االختيارات بد ًال
من اخليارات؛ لأن اخليارات معرفة ،وهذا النوع من العقود ن� أش� يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،ولفظها م�ستعمل يف ال�شريعة فحتى ال نقع يف لب�س بني
الألفاظ فهي االختيارات "( .)8
وعرف هذا النوع يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث كان التعامل بها
يجري يف ال�سوق املالية غري املنظمة من خالل و�سطاء ماليني ،ثم انتقل
التعامل بها بعد ذلك �إىل ال�سوق املنظمة من خالل بور�صة �شيكاغو يف 26
�إبريل عام 1973م ،و�سرعان ما انت�شرت هذه العقود يف البور�صات الأمريكية
فالبور�صات الأوروبية(.)9
وع ِّرف عقد اخليار ب�أنه " :عقد يتم مبوجبه منح احلق – ولي�س االلتزام
– ل�شراء �أو بيع �شيء معني ،كالأ�سهم� ،أو ال�سلع� ،أو العمالت� ،أو امل�ؤ�شرات،
�أو الديون ،بثمن حمدد ،ملدة حمددة ،وال التزام واقع ًا فيه �إال على بائع هذا
احلق "( .)10
وع ِّرف �أي�ض ًا " :عقد بعو�ض على حق جمرد ،يخول �صاحبه بيع �شيء حمدد،
�أو �شراءه ب�سعر معني ،طيلة مدة معينة� ،أو يف تاريخ حمدد� ،إما مبا�شرة �أو من
خالل هيئة �ضامنة حلقوق الطرفني "(.) 11
وع ِّرف �أي�ض ًا ب�أنه " :عقد بني طرفني م�ش ٍرت وحمرر ،ويعطي العقد احلق –
ولي�س التزام  -للم�شرتي يف �أن ي�شرتي ( )Call Optionمن� ،أو �أن يبيع
(� )Put Optionإىل املحرر عدد ًا من وحدات �أ�صل حقيقي �أو مايل ب�سعر
يتفق عليه حلظة توقيع العقد ،على �أن يتم التنفيذ يف تاريخ الحق يطلق عليه
تاريخ التنفيذ(� ) 12أو تاريخ انتهاء ال�صالحية ( وي�سمى �سعر التنفيذ �أو
املمار�سة  ،) Exercise or Striking Priceوللم�شرتي احلق يف عدم تنفيذ
العقد �إذا كان التنفيذ يف غري �صاحله ،وذلك يف مقابل تعوي�ض يدفعه للمحرر
يطلق عليه مكاف�أة �أو عالوة ( ،)Premiumوهذه املكاف�أة تدفع عند التعاقد،
وغري قابلة للرد ،ولي�ست جزء ًا من قيمة ال�صفقة ،وبعبارة �أخرى فهو مبلغ
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يدفعه امل�شرتي يف مقابل حق اخليار يف تنفيذ �أو عدم تنفيذ العقد ،وحيث �أن
امل�شرتي يح�صل على هذا احلق منذ حلظة توقيع العقد ف�إنه يخ�سر املكاف�أة
يف ذات اللحظة "( .)13
وع ِّرف �أي�ض ًا ب�أنه " :اتفاق للتعامل يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر حمدد،
ولكن فقط �إذا رغب م�شرتي العقد يف حدوث هذا التعامل "(.) 14
وعقود اخليار نوعني:
�أ .عقود �شراء حق اخليار ( اختيار ال�شراء ).
وي�ستعمل اختيار ال�شراء لأغرا�ض امل�ضاربة ( ،)Speculationو�أغرا�ض
التحوط ( ،)Hedgingولأغرا�ض ا�ستثمارية.
ب .عقود بيع حق اخليار ( اختيار البيع ).
ويتم التعامل بني املتعاملني ب�شراء وبيع حقوق االختيار على �أ�سا�س �أ�سعار
م�ؤ�شرات الأ�سهم العاملية( ،)15ويق�صد مب�ؤ�شرات ال�سوق :ت�شكيلة من �أ�سهم
عدد من املن�ش�آت يعتقد ب�أنها عينة مماثلة للأ�سهم املتداولة يف ال�سوق ،ومن
ثم ت�ؤخذ حركة �أ�سعارها على �أنها تعك�س االجتاهات امل�ستقبلية للأ�سعار يف
تلك ال�سوق؛ وبالتايل التنب�ؤ باجتاهات هذه امل�ؤ�شرات هبوط ًا �أو �صعود ًا( .)16
وعقود االختيار �أنواع بالنظر �إىل االعتبارات التالية(:) 17
1 .1باعتبار نوع العقد:
•اختيارات البيع (.)Call Options
•اختيارات ال�شراء (.)Put Options
•اختيار مزدوج (مركب)(.) 18
2 .2باعتبار تاريخ التنفيذ:
•عقود االختيار الأمريكية(.)American Options( )19
•عقود االختيار الأوروبية( .)European Options( )20
•عقود االختيار الآ�سيوية(.) 21
3 .3باعتبار التغطية:
•مغطاة Covered Call Options
•غري مغطاة (.)Uncovered (Naked) Call Option
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4 .4باعتبار الربحية:
•مربحة(.)In-The-Money( )22
•غري مربحة( .)Out-Of-The-Money( )23
•متعادلة ( متكافئة ) (.)At-The-Money
5 .5باعتبار حمل اخليار( :)24
•الأوراق املالية.
•ال�سلع.
•م�ؤ�شرات الأ�سهم .وغريها.
6 .6باعتبار م�ضاعفة الكمية(:) 25
•اختيار مب�ضاعفة الكمية.
•اختيار دون م�ضاعفة الكمية.
وعن عالقة عقود االختيارات بالتحوط ف�إننا جندهم ي�ستعملونها للغر�ضني
التاليني(:) 26
1 .1حماية مدفوعات ال�صادرات وامل�ستوردات ،فهو يتحوط خوف ًا من
ارتفاع الأ�سعار بالن�سبة للعملة التي �سيدفعها� ،أو �أنه يتحوط �ضد
خماطر انخفا�ض قيمة العملة التي �سيت�سلمها.
2 .2تخفيف حدة التذبذب بقيمة املوجودات الأجنبية ،فاملدير املايل
الذي يرغب يف حماية حمفظته من العمالت الأجنبية �ضد
التذبذبات احلادة يف الأ�سعار ،وال يريد متابعة ومراقبة ال�سوق،
ف�إنه ميكنه �إجراء عقود اختيارات عليها ،بحيث يتحوط من خماطر
تذبذب �أ�سعار العمالت.
ونكتفي هنا ب�إيراد ر�أي جمهور العلماء املعا�صرين ،و�أكرث الهيئات ال�شرعية
– يف بيان حكم االختيارات ب�أنواعها  -كمجمع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع
ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،حيث جاء يف قراره( � " :)27إن عقود االختيارات
كما جتري اليوم يف الأ�سواق العاملية هي عقود م�ستحدثة ال تنطوي حتت �أي
عقد من العقود ال�شرعية امل�سماة ،ومبا �أن املعقود عليه لي�س ما ًال وال منفعة
وال حق ًا مالي ًا يجوز االعتيا�ض عنه؛ ف�إنه عقد غري جائز �شرع ًا ،ومبا �أن هذه
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العقود ال جتوز ابتدا ًء فال يجوز تداولها " ،وجاء يف املعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ما
ن�صه� " :أن عقود االختيارات ال يجوز �إن�شا�ؤها وال تداولها "( ،) 28وجاء يف فتاوى دلة الربكة� " :أن بيوع االختيار و�شراء حق
االختيار غري جائز؛ لأنه من �أنواع املجازفات التي ال يراد فيها حقيقة البيع ،كما �أن تداول حق اخليار يف البيع وال�شراء غري
جائز؛ لأن هذا احلق لي�س مما ي�صح يف البيع "( .)29
 .2عقود املبادالت �أو املقاي�ضات (.)Swaps Contracts
وم�صطلح عقود املبادالت �أو املقاي�ضات هو ترجمة للم�صطلح االجنليزي ( ،)Swaps Contractsوتعرف عقود املبادالت
بعدة تعريفات منها:
•هي " :اتفاق بني طرفني �أو �أكرث لتبادل �سل�سلة من التدفقات النقدية ،خالل فرتة م�ستقبلية "( .)30
•وقيل ب�أنها ":التزام تعاقدي يت�ضمن مبادلة نوع معني من التدفق النقدي� ،أو موجود معني مقابل تدفق نقدي �أو
موجود �آخر ،وذلك مبوجب �شروط تنفيذ معينة يتفق عليها عند التعاقد "( .)31
وهذه العقود على خالف العقود امل�ستقبلية ف�إن املبادالت لي�ست �سوى اتفاقيات ثنائية ( )bilateral agreementsال يجري
التعامل عليها يف البور�صات و�إمنا يف الأ�سواق غري الر�سمية؛ لذا فهي عقود �أو اتفاقيات غري متجان�سة متام ًا� ،أو �أنها �أدنى
منطية ( )less standardizedحيث �إنها حم�صلة مفاو�ضات خا�صة بني الأطراف ،ويتم حتديد �شروطها يف �ضوء االعتبارات
التي يحر�ص عليها كل طرف من الأطراف ،وهذه العقود ملزمة لطريف العقد على عك�س ما هو معروف يف عقود االختيار ،كما
�أن املتح�صالت �أو املدفوعات ( الأرباح �أو اخل�سائر ) ال يتم ت�سويتها يومي ًا كما هو احلال يف العقود امل�ستقبلية ،ي�ضاف �إىل ذلك
�أن عقد املبادلة ال يتم ت�سويته مرة واحدة كما هو احلال يف العقود الحقة التنفيذ؛ ولذلك ال يعرف عقد املبادلة ب�أنه �سل�سلة من
العقود الحقة التنفيذ.
وعن ن�شوء عقود املبادالت فقد ذكر غري واحد من الباحثني �أنها ن�ش�أت مت�أخرة بعد العقود الآجلة والعقود امل�ستقبلية وعقود
االختيارات ،على �أن �أول نوع مبادالت كانت يف عام 1979م ،ويرى �آخرون �أنها كانت يف عام 1970م ،وقد كانت ن�ش�أة عقود
مبادالت العملة يف الأ�سا�س عن طريق البنوك يف بريطانيا� ،أما عقود مبادالت �أ�سعار الفائدة فقد بد�أت عام 1981م ،وكان
ذلك نتيجة اتفاق بني �شركة ( )IBMمع ( ،)World Bankثم جرى يف عام 1987م توحيد �شروطها القانونية؛ نظر ًا لتنامي
الإقبال عليها(.) 32
ولعقود املبادالت عدة �أنواع ،هي(:) 33
�أ .عقود مبادالت �أ�سعار ال�صرف (.)Currency Exchange Swaps
وتت�ضمن عملية مبادلة بني عملتني معينتني يف �شراء �إحداهما وبيع الأخرى على �أ�سا�س ال�سعر الفوري ،ويف الوقت نف�سه �إعادة
بيع الأوىل و�شراء الثانية مبوجب �سعر املبادلة (ال�سعر الآجل) الذي يتم حتديده وفق الفرق القائم بني �أ�سعار الفائدة ال�سائدة
حينئذٍ على الإيداع والإقرا�ض لكل من العملتني.
ب .عقود مبادالت �أ�سعار الفائدة (.)Interest Rate Swaps
ويف هذه العقود يدفع كل طرف مدفوعات الفائدة على قر�ض الطرف الآخر بد ًال من قر�ضه هو ،ومبعنى �آخر هي عقد بني
طرفني يوافقان مبوجبه على تبادل مدفوعات فائدة مرتبطة ب�سعر معوم ب�أخرى مرتبطة ب�سعر ثابت ،وحتت�سب الفائدة على
مبلغ حمدد متفق عليه بينهما(  ،)34ويظهر اال�شتقاق هنا من كون قيمة العقد بالن�سبة للطرفني �سوف تتوقف على �سعر الفائدة
على الأ�صل املرجعي يف ال�سوق احلا�ضر ،والذي على �أ�سا�سه يتحدد �سعر الفائدة املتغري(  ،)35وتهدف هذه العقود �إىل التحوط
�ضد خماطر ارتفاع �أو انخفا�ض �أ�سعار الفائدة ،ويوجد نوعان لعقود مبادلة �أ�سعار الفائدة وهي:
1 .1عقود مبادلة معدل الفائدة الثابتة مبعدل الفائدة املتغرية.
ويهدف م�شرتي هذا العقد (املقرت�ض) �إىل التحوط �ضد خماطر ارتفاع �أ�سعار الفائدة ،ويح�صل على الفرق بني
ال�سعرين �إذا كان معدل الفائدة املتغرية �أعلى.
2 .2عقود مبادلة معدل الفائدة املتغرية مبعدل الفائدة الثابتة.
ويهدف م�شرتي هذا العقد (امل�ستثمر) �إىل التحوط من خماطر انخفا�ض �أ�سعار الفائدة
3 .3مبادالت اخليار(.)Swaption
4 .4وهي خيار الدخول يف مبادلة معينة يف تاريخ م�ستقبلي ،وبالتايل جتمع بني خ�صائ�ص كل من عقدي املبادلة
واخليار.
5 .5املبادالت الآجلة (.)Forward Swap
وهو عقد مبادلة لأ�سعار ال�صرف �أو الفائدة �إال �أنه يتفق فيه على �أن يتم التنفيذ م�ستقب ًال يف تاريخ حمدد.
www.giem.info
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وعن عالقة عقود املبادالت بالتحوط ،ف�إن العالقة وا�ضحة يف �أنها ت�ستخدم يف التحوط من خماطر تذبذب �أ�سعار الفائدة ،فوفق درا�سة
�أجريت على جمموعة من املن�ش�آت املالية تبني �أن ( )%87من تلك املن�ش�آت ت�ستخدم عقود مبادلة �أ�سعار الفائدة ،كما ك�شفت الدرا�سة �أن
( )%64من تلك املن�ش�آت ت�ستخدم عقود مبادلة العمالت(.)36
و�أما عن بيان حكم عقود املبادالت – �سواء باعتبارها عقود �إقرا�ض� ،أم عقود بيع و�شراء – فقد ن�صت كثري من املجامع والهيئات
ال�شرعية على حرمة ا�شرتاط الزيادة يف القر�ض ،فمن ذلك ما جاء عن جممع الفقه الإ�سالمي ب�ش�أن حكم التعامل امل�صريف بالفوائد،
وحكم التعامل بامل�صارف الإ�سالمية� " :أو ًال� :إن كل زيادة �أو فائدة على الدين الذي ح َّل �أجله ،وعجز عن الوفاء به مقابل ت�أجيله ،وكذلك
الزيادة �أو الفائدة على القر�ض منذ بداية العقد :هاتان ال�صورتان رب ًا حمرم �شرع ًا "(.) 37
وجاء عن املجل�س ال�شرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية " :يحرم ا�شرتاط زيادة يف القر�ض للمقرت�ض وهي ربا،
�سواء �أكانت الزيادة يف ال�صفة �أم يف القدر ،و�سواء كانت الزيادة عين ًا �أم منفعة ،و�سواء �أكان ا�شرتاط الزيادة يف العقد �أم عند ت�أجيل
الوفاء �أم خالل الأجل ،و�سواء �أكان ال�شرط من�صو�ص ًا عليه �أم ملحوظ ًا بالعرف "( .)38
�أما يف حكم القرو�ض املتبادلة ،فقد جاء عن املجل�س ال�شرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أنها قيدت اجلواز
ب�شرط عدم الربط بني القر�ضني ،ومن ذلك ما ن�صه " :يحق للم�ؤ�س�سة لتوقي انخفا�ض العملة يف امل�ستقبل اللجوء �إىل ما يلي� .1 :إجراء
قرو�ض متبادلة بعمالت خمتلفة من دون �أخذ فائدة �أو �إعطائها� ،شريطة عدم الربط بني القر�ضني "( .)39
و�أما باعتبارها بيع ًا و�شرا ًء فكذلك ال جتوز ال�شتمالها على حماذير �شرعية ،كت�ضمنها لل�صرف الآجل – فهي بذلك ت�شبه العقود الآجلة
على العمالت  ،-وكذلك ا�شتمالها على بيعتني يف بيعة� ،أو عقدين يف عقد واحد – وهذا ال يكون �إال يف حالة التبديل التامة� :أي التي يكون
فيها عقد ال�شراء وعقد البيع ملا ا�شرتي مع نف�س اجلهة – وهي بهذا االعتبار م�شابهة �إىل حد كبري ما يعرف بال�شراء والبيع املوازي
للعمالت ،وقد جاء عن املجل�س ال�شرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية(  ":)40ال يجوز ما ي�سمى يف املجاالت
امل�صرفية ( ال�شراء والبيع املوازي للعمالت ) ( )Parallel Purchase and of Currenciesوذلك لوجود �أحد �أ�سباب الف�ساد الآتية:
1 .1عقد ت�سليم وت�سلم العملتني ( امل�شرتاةواملبيعة ) فيكون حينئذٍ من بيع العملة بالأجل.
2 .2ا�شرتاط عقد �صرف يف عقد �صرف �آخر.
3 .3املواعدة امللزمة لطريف عقد ال�صرف ".
وبعد هذا اال�ستعرا�ض لأنواع امل�شتقات املالية التقليدية ،وبيان حكمها ال�شرعي ،ف�إننا �سنورد �أبرز ا�ستخداماتها يف احللقة القادمة
هوامش البحث :
1 .1للتوسع في معرفة أدلتهم ينظر :عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت ،مرجع
سابق ،ص.198
2 .2قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،القرار رقم ( )63ورقم ( ،)65العدد،7
ج ،1ص.711
3 .3القرار األول للدورة السابعة ،ص.131-136
4 .4كتاب المعايير الشرعية ،المعيار رقم ( ،)20البند  ،5/1/2ص.344
5 .5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،القرار رقم ( ،)63العدد ،7ج ،1ص.711
6 .6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،العدد ،11ج ،1ص.613
7 .7قرارات المجمع الفقهي ،ص.281
8 .8كتاب المعايير الشرعية ،المعيار رقم ( ،)1البند  ،2/1والبند  ،2/3ص.4
9 .9مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،عدد ،6ج ،2ص.1674
1010المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.7
1111كتاب المعايير الشرعية ،ص.344
1212مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد ،7ج ،1ص.553
1313وهناك نوعان لتاريخ التنفيذ :األول :ويسمى الخيار األمريكي (:)American Option
وهو حق خيار (شراء أو بيع أو هما معاً) يتم ممارسته أو تنفيذه في أي وقت خالل الفترة
التي تمتد من إبرام العقد حتى التاريخ المحدد النتهائه .والثاني :الخيار األوروبي(  (�Eu
 :)ropean Optionوهو حق خيار (شراء أو بيع أو هما معاً) ال يتم ممارسته أو تنفيذه
إال في التاريخ المحدد النتهاء العقد.
1414الهنيدي ،منير إبراهيم (2007م):إدارة المخاطر ،الجزء الثالث :عقود الخيارات ،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية ،مصر2007 ،م ،ص.5
 1515المشتقات المالية :المفاهيم – إدارة المخاطر – المحاسبة ،مرجع سابق ،ص.39
1616ومن أهم هذه المؤشرات :مؤشر ( )Dow Jones Averageومؤشر (Standard
 )&Poors 500ومؤشر ( )Financial Times Stock Exchange 100ومؤشر
( ،)Nikkei 225 Stock Averageومؤشر ( ،)Nasdaq 100ومؤشر (NYSE
 ،)Composti Indexومؤشر (.)Major Market Index
1717المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية ،مرجع سابق ،ص.23
1818المشتقات المالية :المفاهيم – إدارة المخاطر – المحاسبة ،مرجع سابق ،ص .43و عقود
التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت ،مرجع سابق ،ص.108
 1919والخيار المركب نوعان :األول :يتغير فيه سعر الشراء عن سعر البيع (،)Straddle
وهو قسمان.1 :خيار مزدوج مرجح الرتفاع األسعار .2 ،وخيار مزدوج مرجح

28

www.giem.info

النخفاض األسعار ،والثاني :ال يتغير فيه سعر الشراء عن سعر البيع (.)Straangle
2020عقد االختيار األمريكي :هو عقد يسمح لحامله أو مشتريه بممارسة حق االختيار بين بدائل
في أي وقت حتى تاريخ انتهاء صالحية العقد المحدد.
2121عقد االختيار األوروبي :هو عقد يسمح لحامله أو مشتريه بتنفيذ االختيار فقط في تاريخ
انتهاء صالحية العقد.
2222عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العمالت ،مرجع سابق ،ص.108
2323هو الخيار الذي يكون فيه سعر التنفيذ إيجابيا ً في عالقته بالسعر السوقي للسهم ،وهناك
خيار البيع المربح وخيار الشراء المربح.
2424وهو الخيار الذي يكون فيه سعر التنفيذ غير إيجابي في عالقته بالسعر السوقي للسهم،
وهناك خيار البيع غير المربح وخيار الشراء غير المربح.
2525المرجع السابق نفسه.
2626المرجع السابق نفسه ،ص.109
2727المرجع السابق نفسه ،ص.106-107
2828مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،القرار رقم ( ،)63العدد ،7ج ،1ص.711
2929كتاب المعايير الشرعية ،المعيار رقم ( ،)20البند  ،5/2/2ص.344
3030فتاوى دلة البركة ،الفتوى رقم (.)26
3131المشتقات المالية :المفاهيم – إدارة المخاطر – المحاسبة ،مرجع سابق ،ص.213
3232المنتجات المالية المشتقة :أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها؟ ،مرجع سابق،
ص.8
3333المشتقات المالية :المفاهيم – إدارة المخاطر – المحاسبة ،مرجع سابق ،ص.213
3434المرجع السابق نفسه ،المنتجات المالية المشتقة :أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم
لصناعتها ،مرجع سابق ،ص.8
3535المشتقات المالية في الرؤية اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.12
3636الفكر الحديث في إدارة المخاطر ،مرجع سابق ،ج ،2ص.9
3737الفكر الحديث في إدارة المخاطر ،مرجع سابق ،ص.29
3838قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ،ص.22
3939كتاب المعايير الشرعية ،المعيار رقم ( ،)19البند  ،4/1ص.324
4040كتاب المعايير الشرعية ،المعيار رقم ( ،)1البند  ،2/4ص.4
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�صيغة امل�ضاربة ال�رشعية ودورها يف متويل
التنمية املحلية
د /ال�سبتي و�سيلة� ،أ�ستاذة بق�سم العلوم االقت�صادية يف كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري ،جامعة حممد
خي�ضر ب�سكرة.
ا /ال�سبتي لطيفة� ،أ�ستاذة باحثة يف الدكتوراه الطور الثالث ،ق�سم علوم الت�سيري ،يف كلية العلوم االقت�صادية والتجارية
وعلوم الت�سيري ،جامعة حممد خي�ضر ب�سكرة.

�إن درا�سة وحتليل �صيغ متويل التنمية املحلية يف املنهج الإ�سالمي وتو�ضيح دورها الفعال يف جمال التمويل
من �شانها �أن تطرح احلل البديل للتمويل الربوي ،وذلك الن تبني هذه ال�صيغ يف ا�ستثمارات الأموال و�إطار
التعامل باحلالل ي�ؤدي بدون �شك �إىل ظهور نتائج اقت�صادية ايجابية.
متهيد:
لقد تعامل النا�س قبل جميء الإ�سالم بامل�ضاربة وهي �صورة لت�شغيل املال
وتعارفوا عليها وقتئذ وذلك لأنها تفي بحاجاتهم ومطالبهم ثم جاء الإ�سالم
فاقرها دون تبديل �أو تغيري وكان ذلك من بني �أف�ضل الطرق لال�ستثمار
والك�سب احلالل باعتبارها نظاما مقبوال ال�ستثمار املال على �أ�سا�س تعاقدي
بني اجلهد الب�شري املبذول من طرف الأفراد ور�أ�س املال املمول �أي قيام
�شركة ا�ستثمارية بني من ميلك املال املمول للم�شروع ومن يعمل ويدير
امل�شروع ،وقد �ساهمت �صيغة امل�ضاربة ال�شرعية �إ�سهاما كبريا يف الق�ضاء
على امل�شاكل الناجتة عن تفاعل ر�أ�س املال والعمل ولهذا �سنحاول تو�ضيح دور
�صيغة امل�ضاربة يف متويل التنمية املحلية.
�أوال :ماهية �صيغة امل�ضاربة:
يعترب عقد امل�ضاربة نوع ًا من ال�شراكة بني اجلهد والفكر واملال �إذ هو'' :عملية
متويلية حم�ضة وهي تقدمي مال من طرف �إىل �آخر دون حق امل�ساهمة يف
الإدارة ،وفيما عدا ذلك ف�إنها مثل ال�شركة من حيث توزيع الربح ح�سب
االتفاق وحتمل اخل�سارة من قبل �صاحب املال'
1 .1امل�ضاربة يف اللغة:
امل�ضاربة على وزن مفاعلة وهي ا�سم م�شتق من ال�ضرب يف الأر�ض
مبعنى �سفر ذلك للقيام مبا ي�ستلزم عادة يف ال�سفر ،وت�سمى قرا�ضا
عند �أهل احلجاز وهو من القر�ض ،وهو القطع الن مالك املال اقتطع
قطعة من ماله ليتجر بها ،وقطعة ي�أخذها من الربح .
2 .2امل�ضاربة ا�صطالحا:
لقد عرفت امل�ضاربة بعدة تعاريف لدى كثري من الفقهاء والباحثني
نورد منها:
�أ -عرفت امل�ضاربة على �أنها'' :عقد على ال�شركة يف الربح مبال من
�أحد اجلانبني وعمل من اجلانب الآخر' .
ً
ب -عرفت على �أنها'' :دفع املالك للأموال جزءا من ماله ملن يتجر
به بجزء من ربحه' .
ج -كما عرفت امل�ضاربة ب�أنها'' :العقد امل�شتمل على توكيل املالك
لآخر على �أن يدفع له ماال ليتجر فيه والربح م�شرتك بينهم' .

3 .3امل�ضاربة هي :نوع من العقود ي�شارك فيه اثنان �أو �أكرث بني �أ�صحاب
الأموال والقائمني بالأعمال حيث الطرف الأول املال املمول ،ويقدم
الطرف الثاين خربته وجهده على �أن يتقا�سما العائد بن�سب متفق عليها
يف �إطار املعامالت ال�شرعية' .
من خالل هذا التعريف يت�ضح الأثر التمويلي الذي ت�ساهم به هذه ال�صيغة
التمويلية ال�شرعية املتوفرة �سواء املالية منها �أو الفكرية �أو اجل�سمانية �إىل
جمال التنمية لكي تتفاعل فيما بني بع�ضها لتعطي يف الأخري العائد الناجت
عن منو املال يف �إطاره ال�شرعي.
ثانيا :الدور التمويلي ل�صيغة امل�ضاربة:
�إن التمويل عن طريق �صيغة امل�ضاربة يتم بكيفيات معينة ،وهذه الكيفيات
تقوم على قواعد �أ�سا�سية من �شانها �أن جتعل عملية التمويل �أكرث فعالية.
 -1القواعد الأ�سا�سية لتمويل امل�شروعات بامل�ضاربة:
تنق�سم القواعد الأ�سا�سية لتمويل امل�شروعات بامل�ضاربة �إىل قواعد تتعلق
بر�أ�س املال وقواعد تتعلق بالعائد اال�ستثماري.
 -1-1قواعد تتعلق بر�أ�س املال :تتمثل هذه القواعد فيما يلي:
�أ -ي�شرتط يف املال املمول مل�شروعات بطريقة امل�ضاربة �أن يكون
نقدا ،وذلك ملا تت�صف به النقود من ميزات مثل كونها مقيا�سا
للأ�شياء وخمزونا للقيمة بالإ�ضافة �إىل �أنها و�سيلة التعامل املقبولة
من املجتمع مع املالحظ �أن بع�ض الفقهاء �أجازوا بان يكون ر�أ�س املال
املمول يف بع�ض الأحيان من العرو�ض.
ب� -أن يكون ر�أ�س املال عينا ال دينا يف ذمة امل�ضاربة �أي� :إن ر�أ�س
املال يجب �أن يكون حا�ضرا عند الت�صرف ذلك لأنه ال جتوز امل�ضاربة
عندما يكون �شخ�ص مدينا لآخر مببلغ من املال ،فيقول له �ضارب مبا
عليك من دين.
ج -يجب �أن يكون لر�أ�س املال املمول جن�س و�صفة حتى ال ت�ؤدي جهالة
ر�أ�س املال �إىل جهالة العائد منه الأمر الذي قد ي�ؤثر على متويل هذا
امل�شروع �أو ذلك نتيجة ن�شوب �أي نزاع بني طريف العقد مما ي�ؤدي �إىل
ت�أثر اال�ستثمارات ت�أثريا �سلبيا.
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د� -أن يكون ر�أ�س املال املمول حا�ضرا وميكن ا�ستعماله بحرية تامة
من طرف امل�ضارب وبكل �سهولة الأمر الذي ي�سهل متويل امل�شاريع
ويزيد من منو العائد وبالتايل دفع معدالت النمو االقت�صادي.
هـ -من امل�ستح�سن تعيني املدة الالزمة والكافية لتمويل �أي م�شروع
عن طريق امل�ضاربة وذلك لي�سهل اختيار امل�شاريع الإمنائية �أو
اخلدمية التي تعطي مردودا عاليا يتنا�سب مع معطيات الفرتة
احلالية املختارة.
-2-1قواعد تتعلق بالعائد اال�ستثماري:
�أ -ي�شرتط يف امل�شاريع املمولة عن طريق امل�ضاربة ب�أن تكون ح�صة
كل من امل�ضارب واملمول يف العائد من اال�ستثمارات م�شرتك ومعلوم
و�شائع.
ب -ت�صبح امل�ضاربة قر�ضا ح�سنا �إذا تنازل �صاحب املال عن
ح�صته يف العائد
 -2التمويل ب�صيغة امل�ضاربة.
ينق�سم التمويل ب�صيغة امل�ضاربة من حيث حرية ت�صرف امل�ضارب يف الأموال
املخ�ص�صة لتمويل امل�شاريع �إىل �شكلني رئي�سني هما:
-1-2التمويل عن طريق امل�ضاربة املطلقة:
�إن امل�ضاربة املطلقة هي التي ال تتقيد ب�أي �شرط مهما كان نوعه زمان ،مكان
�أو ن�شاط  ،وبهذا ميكن للم�ضارب الت�صرف بحرية مطلقة يف عملية التمويل
وح�سب ما تقت�ضيه عمليات اال�ستثمار.
وميكن ح�صر كيفيات التمويل عن طريق امل�ضاربة املطلقة فيما يلي:
�أ -ميكن للم�ضارب �أن يقوم ببع�ض الإجراءات عن طريق عفوي �أو
عادي دون تن�صي�ص كال�سعي احلثيث على حتقيق الربح ال�شرعي
ولهذا يكون عمله حرا دون الرجوع �إىل املمول.
ب هناك بع�ض الإجراءات ال ميكن للم�ضارب �أن يقدم عليها �إال �إذا
كان من�صو�صا عليها م�سبقا كاال�ستدانة من مال امل�ضاربة.
ج -ال ميكن �إدخال امل�ضارب الو�سيط �إال ب�إذن �صاحب املال ،فان مل
ي�ست�أذن حق له �أخذ ح�صته كاملة من الأرباح مع امل�ضارب الأ�صلي.
-2-2التمويل عن طريق امل�ضاربة املقيدة.
عك�س امل�ضاربة املطلقة يف هذا ال�شكل من التمويل تكون الأموال املخ�ص�صة
لهذا الغر�ض مقيدة بزمان �أو مكان �أو كم�شروع معني �سواء �أكان امل�شروع
خدمي ًا �أم �إمنائي ًا ويف هذه احلالة يكون امل�ضارب مقيدا ملتزما فان خالف
القيود �أ�صبح غ�صبا ف�إذا حقق ربحا ا�شرتك فيه و�إن خ�سر حتمل اخل�سارة
وحده و�إن تلف مال امل�شروع حتمل الأ�ضرار بحكم املخالفة.
�إن هذا التقييد بقدر ما تكون له ايجابياته تكون له �سلبيات كذلك ،وهذه
االيجابيات وال�سلبيات ال ميكن الف�صل فيها لأنها تبقى خا�ضعة لظروف
امل�ضاربة املكانية والزمنية وظروف كل من املمول وامل�ضارب.
�إن هذه ال�صيغة جد مالئمة لتمويل كثري من م�شاريع التنمية اال�ستثمارية
واخلدمية يف الظروف املعا�صرة بعيدا عن الآثار ال�سلبية التي تنتج عن
التمويل التقليدي الذي يعمل ب�أ�سلوب الفوائد الربوية ،وهو ما يجعلنا نو�ضح
الآثار االيجابية للتمويل عن طريق هذه ال�صيغة يف عملية التنمية.
ثالثا :اثر التمويل ب�صيغة امل�ضاربة قي التنمية املحلية.
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�إن دور التمويل عن طريق �صيغة امل�ضاربة كان ومازال و�سيبقى عنوان تكرمي
الإ�سالم للإن�سان باعتبار �أن امل�ضاربة التي تعترب تفاع ًال بني �أهم عن�صرين
من عنا�صر الإنتاج يف النهج االقت�صادي الإ�سالمي وهما عن�صر ر�أ�س املال
وعن�صر العمل ،وهذا التفاعل من �شانه �أن يحقق نوعا من التوازن االجتماعي
بحيث يقلل من وجود طبقتني متميزتني يف املجتمع :طبقة املالك وطبقة
الأجراء ،والذي يف كثري من الأحيان ،وبالأخ�ص يف املجتمعات املعا�صرة ي�سود
بينها العداء والبغ�ضاء نتيجة العالقة ال�سيئة لتفاعل ر�أ�س املال مع العمل.
 1 .1دور امل�ضاربة امل�شرتكة يف متويل التنمية املحلية:
�إن �صورة �صيغة امل�ضاربة الثنائية تتطلب �أن يكون هناك طرفان يف
العقد ،هذان الطرفان هما �صاحب املال وامل�ضارب �صاحب العمل،
وهذه ال�صورة تتم عادة بني طرفني طرف ر�أ�س املال واملمثل يف جميع
�أفراد املجتمع وطرف امل�ضارب املتمثل يف امل�صارف الإ�سالمية للتنمية.
يتبني من هذا �أن ل�صيغة امل�ضاربة دورا بارزا يف تطويع اال�ستثمار
امل�صريف لأحكام ال�شريعة بحيث ميكن على هذا الأ�سا�س جتميع
الأموال من م�صادر متعددة دون الوقوع يف الربا كما �أن �شعور الأفراد
بان ك�سبهم �سيكون حالال طيبا يدفعهم �إىل دفع �أموالهم مهما كانت
�صغرية �أو كبرية �إىل جمال اال�ستثمار الذي يحقق �أهم عن�صر من
عنا�صر التنمية املحلية ،وهو عن�صر ر�أ�س املال كما �أن امل�صرف عندما
يقوم با�ستثمار هذه الأموال املتجمعة فانه يقدمها على �أ�سا�س امل�ضاربة
ال�شرعية وهذا ما ي�شجع رجال الأعمال وامل�ستثمرين على الإقبال على
العمل بهذه ال�صيغة لأنهم يتفادون خطر القرو�ض الربوية التي يف كثري
من الأحيان ت�ؤدي �إىل الإفال�س املادي واملعنوي للم�ستثمرين بينما تركز
�صيغة امل�ضاربة على مهارة ون�شاط و�إدارة امل�ضارب (امل�ستثمر) من
ناحية ،ومن ناحية �أخرى �شعور املمولني ورجال الأعمال �أن العائد الذي
يحققونه يتوافق مع القواعد ال�شرعية الإ�سالمية وهذا ما يحفزهم
على التفاين يف تنمية �أموالهم.
ومن هذا يتبني �أن امل�ضاربة امل�شرتكة هي عقد ميثل �إطارا �شرعيا حل�شد
وجتميع املدخرات ب�شكل جماعي من م�صادر متعددة وا�ستثمارها يف
�أن�شطة خمتلفة.
2 .2مزايا �صيغة التمويل بامل�ضاربة ودورها يف متويل التنمية املحلية:
ال�شك �أن امل�ضاربة ال�شرعية تعترب �أكرب و�سام تكرمي للإن�سان يف ظل عدالة
الإ�سالم ف�أي نظام �أعدل وا�شرف من هذا النظام الذي ي�ضع بني �أيدي
مواطنيه ر�أ�س املال الذي يهيء الطريق �أمام العامل الأجري �سواء �أكان مهنيا
باليد كاحلداد والنجار �أم مهنيا بالفكر كالطبيب واملهند�س �أم مهنيا بالإدارة
�أم باملعرفة كاخلبري يف التجارة والزراعة لي�صبح كل واحد من ه�ؤالء �شريكا
يف العمل بدل �أن يكون �أجريا يكدح طول عمره يف �سبيل الأجر الذي تذهب به
متطلبات احلياة اليومية.
ولو اهتدى العامل �إىل هذا احلل الإ�سالمي الأمثل مل�شكلة البطالة ودورات
انتكا�س ر�أ�س املال ال�سرتاحت الدنيا من هموم الثورات و�أ�سباب اال�ضطراب
التي تف�ضي م�ضاجع النا�س ليل نهار.
�إن امل�ضاربة نظام ي�سخر املال لكل قادر على العمل فيه بح�سب خربته ومهنته
واجتهاده وال�سيما حني ت�ؤخذ امل�ضاربة ال�شرعية مبفهومها املو�سع وال�شامل
لكل نظام يلتقي فيه ر�أ�س املال مع اجلهد الإن�ساين على �أ�سا�س امل�شاركة يف
الغنم والغرم من الكل بح�سب ما يقدمه.
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فلي�ست امل�ضاربة جمرد �إعطاء مال ملن ي�شرتي به �أثوابا –كما يقال -ليبيعها وي�أخذ ن�صيبا من الربح املتحقق فح�سب ،و�إمنا
ت�صبح امل�ضاربة على الر�أي املختار من مذهب الإمام احمد بن حنبل – رحمه اهلل تعاىل -ب�صورها املختلفة يف ال�صناعة
والزراعة والنقل وغري ذلك من م�ستجدات احلياة.
وتزداد ال�صورة جماال عندما تدخل امل�ضاربة يف �إطار العمل املنظم من اجل حتقيق التنمية الوطنية وتذويب عنا�صر البطالة يف
املجتمع وذلك عن طريق التخطيطي العملي لكي ي�صبح عامل امل�ضاربة مالكا لر�أ�س املال الذي يعمل فيه في�صبح �سائق �سيارة
الأجرة مالكا لها من جراء عمله عليها وي�صبح الطبيب مالكا للم�ست�شفى الذي يديره واملزارع مالكا للمزرعة التي ي�شتغل بها،
وهكذا تتحقق التنمية ويعم العدل والرخاء.
خامتة:
�إن ل�صيغة التمويل بامل�ضاربة �آثار �إيجابية على املجتمع تزيد من م�ستويات التنمية فيه ،وحت�سن من الإطار املعي�شي لأفراده،
وعليه ومن خالل ما تقدم نتو�صل �إىل جمموعة النتائج التالية:
•تعترب �صيغة التمويل بامل�ضاربة اكرب تكرمي للإن�سان يف ظل عدالة الإ�سالم.
•يعترب عقد امل�ضاربة نوع ًا من ال�شراكة بني اجلهد والفكر واملال.
•يعترب عقد امل�ضاربة �إطارا �شرعيا حل�شد وجتميع املدخرات ب�شكل جماعي من م�صادر متعددة وا�ستثمارها يف
�أن�شطة خمتلفة.
•ي�ساعد التمويل ب�صيغة امل�ضاربة على تفادي خطر القرو�ض الربوية.
ومن خالل هذه النتائج املتو�صل �إليها ميكن �أن نقدم االقرتاحات التالية:
•متويل م�شروعات التنمية املحلية عن طريق �صيغة امل�ضاربة ال�شرعية.
•االبتعاد عن �شبهة الربا يف متويل امل�شروعات ب�صيغة امل�ضاربة ال�شرعية.
• التوعية ب�أهمية هذه ال�صيغة يف حت�سني الإطار املعي�شي للفرد واملجتمع.
�إن التمويل ب�صيغة امل�ضاربة ال�شرعية من �أ�سمى �صور تكرمي ال�شريعة الإ�سالمية للإن�سان الذي يتحول من �شريك �إىل �صاحب
ر�أ�س مال ومالك للم�ؤ�س�سة مهما كانت �سيارة �أم مزرعة �أم متجر الخ.
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�سيكولوجية ال�رصاع القيادي يف جمتمعات ال�رشق الأو�سط
انزالق قادة ال�رشكات وانعكا�سه على منظومات الأعمال
Psychological analysis to leadership conflict,
& the impact on organizations.
د .عالء الدين العظمة
دكتوراه يف التخطيط اال�سرتاتيجي
م�ست�شار التخطيط والتنفيذ اال�سرتاتيجي يف كربى امل�ؤ�س�سات ال�سورية
مدير وحدة التع ّلم التنظيمي وتطوير املوارد الب�شرية يف �شركة �سرييتل موبايل تيليكوم
رئي�س ق�سم �إدارة الأعمال يف جامعة �أري�س-هيو�سنت الأمريكية

عندما ت�صبح �أجواء العمل واال�سرتاتيجيات ،وال�سيا�سات العامة يف
منظومات الأعمال ذات طابع �سلبي و�سا ّمة وخم َّربة ،ف�إن ذلك غالب ًا ما يكون
ذلك نتيج ًة ارتكاب قادتها غلط ًة �أ�سا�سية هي االنزالق �إىل عقلية ال�صراع
لت�صبح الق�ضية لعب ًة "مك�سبنا خ�سارة لهم ،وك�سبهم خ�سارة لنا"� ،أو ما
يدعى بـ " ، "zero sum gameوالذي ي�ؤدي يف النهاية نحو االنتهاء
برابحني وخا�سرين.
ويح�ضرين جملة م�ؤ�سفة يقولها ال�سيا�سيون ع ّما خلفته احلرب الأهلية
الطويلة يف البلد ال�شقيق العربي لبنان ،والتي انعك�ست �سلب ًا على الرتكيبة
االجتماعية واالقت�صادية لبيئات العمل اللبنانية ب�شكل عام" :يف لبنان ال
ينت�صر �أحد" .وطرحت �سيكولوجية الكوارث العربية لبنان كنموذج ،حيث �أن
احلرب الأهلية يف لبنان حتولت �إىل منوذج عاملي لل�صراع الأهلي ،و�أدت �إىل
ظهور م�صطلحات �سيا�سية جديدة مثل :اللبننة مقابل البلقنة ،وانطلقت عرب
هذه احلروب حماوالت �إثارة وتفجري للتناق�ضات العرقية والدينية واملذهبية
يف معظم الدول العربية.
لنبتعد عن �أحاديث ال�سيا�سة ،ولنبحث يف بيئة �شركات ومنظومات الأعمال،
يف الواقع عندما تُرتك ال�سيا�سات مت�ضي بهذا الأ�سلوب وخ�صو�ص ًا يف بيئات
العمل ف�إنّ الأذى واخل�سارة يطال اجلميع� .إنّ العدو احلقيقي لي�س طرف
املناق�شة املواجه لك بل هو عقلية ال�صراع التي ت�شبعت بها عقول �أفراد
جمتمعات ال�شرق الأو�سط وخا�صة يف املنطقة العربية يف العقدين الأخريين.
قر�أت يف بع�ض �صفحات الويب كلمات م�ؤثرة حول ذلك ،منها" :ال يتبقى �إال
�أن نعزي �أنف�سنا ب�أنف�سنا يف املحبة والأخوة واملودة والتعاون ،وقد �سقط من
بني �أيدينا �أمر اهلل تعاىل :وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم وها هي الريح
تع�صف باجلميع ،فال �أذن ت�سمع وال عني ترى وال قلب يعي �أن الف�شل قادم
وقائم ،و�أن احل�صاد م ّر مرارة العلقم" .
ورد لفظ (التنازع) يف القر�آن الكرمي يف �سبعة موا�ضع ،وورد لفظ (الف�شل)
يف �أربعة موا�ضع ،وجاء الربط بني اللفظني يف ثالثة موا�ضع ،هي بقوله تعاىل:
"حتى �إذا ف�شلتم وتنازعتم يف الأمر"  ،وقوله" :ولو �أراكهم كث ًريا لف�شلتم
ولتنازعتم يف الأمر"  ،وقوله" :وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب ريحكم" .
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�إن قوله تعاىل" :وال تنازعوا فتف�شلوا"� ،إخبار وا�ضح ،ونهي جازم ،و�سنة
ثابتة ،يدل على �أن الف�شل والرتاجع� ،سواء على م�ستوى الأمة �أو امل�ؤ�س�سات
�أو الأفراد� ،إمنا مرجعه التنازع واالختالف .وعليه ،ف�إن النهي عن التنازع
يقت�ضي الأمر مبنع �أ�سباب التنازع وموجباته من �شقاق واختالف وافرتاق،
والأمر بتح�صيل �أ�سباب التفاهم من ت�شاور وتعاون ووفاق.
لكن هل ميكن التغ ّلب على عقلية ال�صراع والتنازع على امل�ستوى القيادي
ب�إتباع الإ�سرتاتيجيات املالئمة �ضمن منظومات الأعمال واكت�ساب وممار�سة
املهارات الالزمة؟
البد من مراعاة �أمور كثرية للتخل�ص والتخفيف على الأقل من �سيطرة هذه
العقلية عند القادة ،ومن هذه الأمور:
 -1عدم الإفراط يف تب�سيط الق�ضايا الإ�شكالية :لو كان مو�ضوع الق�ضية التي
تخو�ض النقا�ش من �أجلها بهذه الب�ساطة التي نتخيل ،ملا وجد هذا النقا�ش
واالختالف �أ�ص ًال ،وحتى نتجنب التب�سيط نذكر �أنف�سا كقادة على الدوام ب�أنه
"لو مل تكن امل�س�ألة معقد ًة بالفعل ملا كانت �إثارتها ومناق�شتها �صعب ًة ثقيلة".
وما يحدث هو �أننا نحن _الب�شر_ ن�ست�صعب تناول الق�ضايا املتعددة
املرهقة يف �آنٍ واحد ،وهكذا ننزلق �إىل حماولة التب�سيط وو�ضع كل تلك
امل�شكالت يف م�شكل ٍة واحدة وا�ضحة .وال يكا ُد يعنينا كثري ًا �أن وجود هذا
الوح�ش الكبري الذي تنتهي بنهايته كل الإ�شكاالت لي�س �إال توهم ًا.
�إن من �أهم عوامل الوقاية من التب�سيط املفرط تقدير واحرتام امل�س�ألة التي
نريد حلها .ولتجنب عقلية ال�صراع نحتاج �إىل امل�ضي يف درب االحرتام
والتقدير لنحرتم من نحاور ،ونحرتم �أنف�سنا كذلك.
�إنّ حر�صنا على الر ّد بطريق ٍة ال نخجل منها فيما بعد� ،سوف حتمينا من
اخلروج عن جادة ال�صواب منفعالين بالعدائية املفتوحة التي قد يجابهنا
بها الطرف الآخر.
و�أثناء النقا�ش كقادة ت�ستويل على ال�ساحة م�شاعر و�أحا�سي�س اخلوف �أو
الغ�ضب �أو الإحراج وغريها رغم ًا ع ّنا ،وب�صور ٍة تعاك�س م�صاحلنا يف تلك
احل�سا�سة ال�ضاغطة مبجابهة الطرف
اللحظة يواجه بع�ضنا مواقف النقا�ش ّ
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الآخر مبزيد من ال�شرا�سة والعدائية ،ويواجهها بع�ضهم الآخر بطريق ٍة
معاك�سة ،فرتاه ينغم�س يف التهوين والتوفيق ويحاول ال�سكوت ع ّما قد يزيد
النريان ت� ّأجج ًا ،وقد جتد �أي�ض ًا من يتبعون م�سلك ًا مت�أرجح ًا بني هذين
ال�سلوكني ال�سلبيني.
 -2بد ًال من التزام �أحد اجلانبني املتط ّرفني �أو الت�أرجح بينهما ،علينا
بالتح ّرك �إىل الو�سط ،فخري الأمور �أو�سطها ،و�أجمل حجارة العقد �أو�سطها،
وجعلناكم �أمة و�سطا.
 -3لنبتعد ع ّما يو�سو�س به ال�شيطان من دينء الأخالق :فرت�سانة اخلداع
والتالعب لدى الب�شر �ضخمة ودائمة التجدد� ،سنجد فيها �أ�شياء مثل الكذب،
والتهديد ،والعرقلة وت�ضييع الوقت والبكاء وال�سخرية ورفع ال�صوت بال�صراخ
وال�صمت واالتهام وامل�سارعة بالهجوم ( ،جم ّرد حماولتك التباعد عن عقلية
ال�صراع ال يعني �أنّ الطرف الآخر ال يحاول مثلك).
ومع �ضخامة هذه الرت�سانة �سنجد �أمامنا طيف ًا وا�سع ًا من اال�ستجابات
املمكنة يرتاوح بني عدم الرد وبني املبادرة بهجوم م�ضاد ،وهنا �أي�ض ًا جند
املتو�سط هو الأكرث فاعلي ًة و�إيجابية.
املوقع ّ
لنقم بتعرية احليلة ونزع فتيلها مبواجهتها مبا�شرة ،فمث ًال� :إن تو ّقف الطرف
معنى ميكن �أن تق�صد
الآخر عن الر ّد عليك ،يجعلك تقول" :ال �أعرف � ّأي ً
ب�صمتك هذا!".
حت�س�س و�ضعف معينة ،وعندما يكت�شف �أحدهم
�إن لدى كل �إن�سان نقاط ّ
هذه النقاط (م�صادفة عندما ي�صيبها ب�سهم طائ�ش� ،أو ب�سبب تركيزه على
�إيذائك) ف�إنّ البقاء بعيد ًا عن عقلية ال�صراع ي�صبح �أ�ش ّد �صعوبة.
قد تكون النقطة املثرية حل�سا�سيتك مهنية ك�شعورك ب�أنّ ق�سمك ال ينال
االحرتام الذي ي�ستحق ،وقد تكون �أمر ًا �شخ�صي ًا ،لكن مهما كانت طبيعة هذه
النقطة احل�سا�سة فالب ّد من �أن ندر�س �أنف�سنا درا�س ًة هادئ ًة ونتف ّهم ما يثرينا
ويخرجنا عن حت ّكمنا ب�أنف�سنا.
�إنّ معرفتنا وتف ّهمنا ملوا�ضع �ضعفنا ت�ساعدنا على ا�ستدامة التح ّكم بت�صرفاتنا
عندما ي�سدّد �أحدهم وخزات موجعة �إىل تلك املوا�ضع.
املناق�شة واحلوار ال�صعب لي�ست م�سرحي ًة على خ�شبة التمثيل ،فبعد افتتاح
النقا�ش ميكن للطرف الآخر �أن ير ّد بطرقٍ متنوعة ،واعتمادنا على �سيناريو
معني مث ّبت يف تالفيف دماغنا �سيح ّد من مقدرتنا على الإ�صغاء الف ّعال ،ومن
ّثم اال�ستجابة املوجهة توجيه ًا دقيق ًا ملا ُيقال ،فبد ًال من الت�شبث ب�سيناريو
معني ،لن�ستعد للمناق�شة ب�أن ن�س�أل �أنف�سنا :ما امل�شكلة؟ ماذا �سيقول الطرف
التو�صل �إليها؟ لن�سع
الآخر يف تعريف امل�شكلة؟ ما النتيجة املف�ضلة التي نريد ّ
�إىل النتيجة (فوز -فوز) �أو ما يدعى (، )Cooperation conflict style
ما الطبيعة املف�ضلة لعالقة العمل بيننا وبني الطرف الآخر؟
وميكننا �أي�ض ًا �أن نطلب من الطرف الآخر التفكري يف هذه الت�سا�ؤالت قبل
اجتماعنا.
�إن القائد املتفائل مييل �إىل افرتا�ض �أن كل اختالف ما هو �إ ّال �سوء تفاهم
بني طرفني تتوفر لديهما جميع ًا النية احل�سنة ذاتها ،ويف اجلانب الآخر
يرى القائد املت�شائم الآراء املختلفة �سهام هجوم تقف وراءها نوايا �سيئة.
ويف �سحابة الغبار وال�ضباب التي حتيط بالنقا�شات ال�صعبة نن�سى �أنّ مفاتيح
�صدور النا�س وال ّإطالع على ما فيها لي�س ب�أيدينا وال ميكننا معرفة نوايا �أحد
�سوى �أنف�سنا ،فقلوب العباد يف يد الرحمن يقلبها كيف ي�شاء.

لنتذكر �أننا نحن والطرف املقابل نواجه غمو�ض النوايا .وكلما ر�أينا �أنف�سنا
عالقني يف افرتا�ض نية الطرف الآخر ،علينا بالعبارة" :من جمرى حديثنا
يبدو لنا �أننا ال نتف ّهم متام ًا ر�ؤيتك لهذه امل�شكلة".
�إنّ �إقرارنا ال�صريح املحدّد مبا ال نعرف ميكن �أن يعمل ك�أداة ف ّعالة يف �إعادة
عربة احلوار �إىل م�سارها ال�صحيح املجدي.
 -4يف زحمة املباراة ن�ض ّيع الهدف ،مفتاح � ّأي خطة �صعبة مكلفة هو تثبيت
هدف معينّ تثبيت ًا ال مرونة فيه وال هوادة .و�إن جتنب الوقوع
النظر على ٍ
يف هذا الأمر با�ستباق �أي فكر بتكوين ت� ّصور واقعي للح�صيلة ّ
املف�ضلة،
وبتحديد الطبيعة التي تريدها لعالقة العمل بيننا وبني الطرف الآخر،
وبالبحث والتفكري يف �أية عراقيل حمتملة يف الطريق لتحقيق �أي من الغايتني
(احل�صيلة ،والعالقة).
لنتذكر �أن "الفوز" لي�س ح�صيل ًة واقعية ،لأنّ الطرف الآخر لن يقبل
"اخل�سارة" ح�صيل ًة له .وعندما نفعل ذلك �ست�صبح �أبعد و�أ�ش ّد ح�صان ًة على
ت�ضييع امل�سار وت�سميم املناق�شة مت�أثر ًا بخدع ومناورات التالعب �أو بغليان
م�شاعرنا اخلا�صة.
 -5الكثري من علماء القيادة يرجحون القائد املقبول اجتماعي ًا عن القائد
املنت�صر ،وهذا ما حتدث عنه العاملان "جولدفني" و"روبينولت"  .حيث على
القائد �أن يتقن قواعد اال�شتباك ،ففي حالة ال�صراع تكون "قواعد اال�شتباك"
هي الناظم ملا نقوم به عندما نواجه خ�صم ًا .واخل�صم يف حالتنا هو جتاربنا
عندما حتيط بنا �أمور وظروف ال تطابق ت�صورنا "ملا ينبغي" �أن تكون عليه
احلال.
توجد "قواعد اال�شتباك" ال�سيكولوجية كا�ستجابات رد فعل جتاه هذه
َ
الظروف والتجارب ،ف�إن �صرنا �أكرث وعي ًا و�إدراك ًا ملاهية هذه الظروف
والتجارب ،ف�سيكون لدينا �أ�سا�س للت�أثري يف �أفعالنا وردودها .
 -6القادة هم �أعظم عوامل الت�أثري على ثقافة املنظمة ،قد ال يكون القائد
متن ّبه ًا متف ّهم ًا للكيفية ال�سيكولوجية التي جتعل هويته القيادية "leadership
 "identityيف كثري من الأحيان عقب ًة تعرقل �إيجاد ّ
منظمة مل َهمة وف ّعالة.
�إنّ الإدراكات والتف ّهمات املكت�سبة عن مفهوم ال�صراع �ستلعب دور ًا مهم ًا يف
ت�شكيل القرارات امل�ؤ ّثرة على ثقافة املنظمة .وهي الأ�سا�س الذي يحدّد مقدرة
القائد على �أن يق ّرر بوعي ،ويفعل بذكاء بد ًال من �أن ينفعل انفعا ًال مع بيئة
العمل.
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يوجد البيئة ال�صحيحة ملن يقودهم،
� -7إنّ القائد يجب �أن يفعل ما هو �صحيح و�أن ِ
ً
عندما يغري قائد ت�ص ّرفاته تبع ًا لإدراكه ،ولي�س تبعا لتف�سريات انفعالية ،ف إ� ّنه ي�ؤ ّثر
على الت�صورات امل�شاعرية وال�سيكولوجية للمجموعة ،وبتح ّكمه بردود فعله جتاه �أفعال
املجموعة ي�صبح القائد قادر ًا على تغيري �سيكولوجية جمموعته ،ومن خاللهم يغيرّ ثقافة
املنظمة ،وهو بيت الق�صيد.
ي�شرتك القادة املحبون لل�صراع مبجموعة خ�صال:
1 .1احلاجة �إىل �أن يكون القائد م�سيطر ًا ،وينعم بالأمان عندما ميار�س �سيطرته.
2 .2يحتاج القائد �إىل التحكم يف منطقة نفوذه ،ومعرفة متى؟ وكيف يحافظ على
تلك املنطقة وحمايتها وتو�سعتها؟
3 .3يحتاج القائد �إىل معرفة موقعه يف النظام الهرمي االجتماعي لل�شركة.
4 .4القائد م�ستعد متام ًا ملواجهة �أي تهديد حمتمل لبقائه.
5 .5يتمتع هذا القائد بالأناة وال�صرب لإجناز خططه.
6 .6ي�ستعمل هذا النوع من القادة كل ما ميتلك من قوة وطاقة ونفوذ لتحقيق
م�آربه.
7 .7يجري القائد تقييم ًا �سريع ًا وحد�سي ًا لأي فرد يقع �ضمن �إطار ب�صره ،فهو
�إما فري�سة� ،أو عدو� ،أو �شيء ميكن جتاهله ،وعلى �أي �شخ�ص يتعامل مع هذا
النوع من القادة �أن يحاذر �أن تكون ردود الفعل نابعة من التفكري ب�أنه فري�سة
�أو عدو �أو �شيء ميكن جتاهله ،ويتعينّ عليه بد ًال من ذلك التوا�صل مع ه�ؤالء
القادة وذلك ب�إ�شاعة ج ّو من الألفة واالحرتام املتبادل� ،إذ �إن من م�صلحتهم
�أن تعمل معهم لتحقيق �أغرا�ضهم ،باخت�صار :عليه �أن يكون جزء ًا من كربياء
الأ�سد يف عرينه.
و�أختم مبقولة خلبري العلوم القيادية وال�سيا�سية ( )Burnsيف �أواخر ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي" :القيادة امل�ؤثرة هي عامل م�ؤثر يربز عندما يقوم القادة وتابعوهم بدفع
بع�ضهم بع�ض ًا �إىل م�ستويات عليا من حب العمل وال�سالمة الأخالقية ،و�إن الدور احليوي
للقيادة يتجلى يف خلق وتو�سيع الفر�ص التي توفر ال�سعادة للنا�س ،ونحن �إذ ن�ساعد
الآخرين على تطوير �شخ�صياتهم ،ف�إنّ ما نفعله يف الواقع هو تقدمي العون لهم لبلوغهم
النجاح واالزدهار ".
يتبع يف العدد القادم ب�إذن اهلل...
المراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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مقاالت يف الإدارة الإ�سالمية

املعايري الإ�سالمية يف التوظيف
د .عبد املنعم دهمان
حما�ضر يف جامعة حلب
مدرب وا�ست�شاري يف �إدارة املوارد الب�شرية وال�سالمة املهنية
مدير املركز ال�سوري للتدريب واال�ست�شارات االقت�صادية

اجلزء الأول:
معايري التوظيف الأ�سا�سية
املوارد الب�شرية هي �أهم املوارد على وجه الأر�ض ،وهي متوفرة كمي ًا يف كافة
�أنحاء املعمورة ،واالهتمام بها �ساهم يف تقدم بع�ض الدول ،وعدم العناية
الالزمة بها �ساهم بتخلف دول �أخرى ،وقد ر�أت �أغلب الدول املتخلفة
ومنها الدول الإ�سالمية اخلال�ص با�سترياد التقانة (التكنولوجيا) املتقدمة
وبتكاليف باهظة ,ولكن للأ�سف هذه التقانة مل ت�صنع تقدّم ًا يف هذه البلدان
لأ�سباب عديدة� ,أهمها هو عدم االهتمام باملوارد الب�شرية التي �سوف تَ�ش ُغل
هذه التقانة ,لذلك ف�إن عملية اختيار املوارد الب�شرية وت�أهيلها يوفق بالأهمية
ا�ستخدام �أف�ضل �أنواع التقانة ,ويجب �أن تو�ضع لها امليزانية املنا�سبة.
�إن الإ�سالم اهتم بالإن�سان وجعله مكرم ًا على املخلوقات كلها ّ
و�سخر له ما يف
ال�سموات والأر�ض ،كما يف قول اهلل تعاىل� :أَلمَ ْ َت َر ْوا �أَنَّ َ
اهلل َ�سخَّ َر َل ُك ْم َما فيِ
ا�س َمنْ
ال�س َم َو ِات َو َما فيِ الأَ ْر ِ�ض َو�أَ ْ�س َب َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َم ُه َظ ِاه َر ًة َو َب ِاط َن ًة َو ِمنَ ال َّن ِ
َّ
َاب ُم ِن ٍري (لقمان.)20:
هلل َب َغيرْ ِ ِع ْل ٍم َو اَل هُ دَ ىً َو اَل ِكت ٍ
ُي َجا ِد ُل فيِ ا ِ
هذا االهتمام الإلهي بالإن�سان يجب �أن ينعك�س باهتمام الإن�سان بالإن�سان
يف عامل الأعمال؛ كون الإن�سان الفاعل الأول واملنتج احلق ,وكل الأدوات
الإنتاجية هي من �صنعه.
متى يبد�أ االهتمام يف املوارد الب�شرية يف عامل الأعمال؟
�إن االهتمام باملوارد الب�شرية يبد�أ مع عمليات ت�أ�سي�س امل�شروع ملعرفة ماذا
نحتاج من موارد ب�شرية؟ وملاذا؟ و�أين؟ وكيف يتم ت�أمني هذه االحتياجات؟
و�سوف نحاول الإجابة يف هذا البحث عن هذه الأ�سئلة.
معايري التوظيف الإ�سالمية الأ�سا�سية:
يف هذا اجلزء �سوف نتحدث عن معايري التوظيف الإ�سالمية الأ�سا�سية،
والتي البد من �أن توفر ب�شكل ن�سبي يف عمالة املنظمة ككل ،و�أول هذه املعايري
هو:
املعيار الأول -معيار القرب:
القرب من املنظمة يف (الدين ،القيم ،والثقافة ،واجلغرافية) لقوله تعاىل:
َو�أَ ْن ِذ ْر َع ِ�شيرْ َ ت ََك الأَ ْق َربِينْ َ (ال�شعراء .)214:ويف تف�سري هذه الآية يقول
القرطبي "فيه م�س�ألتان:
الأوىل :قوله تعاىل و�أنذر ع�شريتك الأقربني خ�ص ع�شريته الأقربني بالإنذار
لتنح�سم �أطماع �سائر ع�شريته و�أطماع الأجانب يف مفارقته �إياهم على

ال�شرك .وع�شريته الأقربون قري�ش .وقيل :بنو عبد مناف .وروى م�سلم من
حديث �أبي هريرة قال :ملا نزلت هذه الآية و�أنذر ع�شريتك الأقربني دعا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قري�ش ًا فاجتمعوا فعم وخ�ص فقال :يا بني كعب بن
ل�ؤي �أنقذوا �أنف�سكم من النار ،يا بني مرة بن كعب �أنقذوا �أنف�سكم من النار،
يا بني عبد �شم�س �أنقذوا �أنف�سكم من النار ،يا بني عبد مناف �أنقذوا �أنف�سكم
من النار ،يا بني ها�شم �أنقذوا �أنف�سكم من النار ،يا بني عبد املطلب �أنقذوا
�أنف�سكم من النار ،يا فاطمة �أنقذي نف�سك من النار ،ف�إين ال �أملك لكم من
اهلل �شيئا.
الثانية  :يف هذا احلديث والآية دليل على �أن القرب يف الأن�ساب ال ينفع مع
البعد يف الأ�سباب ،ودليل على جواز �صلة امل�ؤمن الكافر و�إر�شاده ون�صيحته .
يف هذه الآية يحدد اهلل �سبحانه وتعاىل يف بداية الدعوة ال�شريحة التي يجب
على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ي�ستقطبها للدعوة �إىل الإميان وم�ساندته.
ومعيار القرب يفر�ض علينا ا�ستقطاب املوارد الب�شرية الأقرب للمنظمة
ابتدا ًء من القرب القيمي والديني ومن ثم القرب اجلغرايف ،وبالطبع القرب
الوظيفي �أي الأن�سب ل�شغل هذه الوظيفة ،وال مانع من ت�شغيل غري امل�سلم
وامل�سلم أ� ّوىل لقوله تعاىل :ال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين
ومل يخرجوكم من دياركم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهم �إن اهلل يحب املق�سطني
(املمتحنة)8:
وهناك العديد من الفتاوى جتيز توظيف غري امل�سلم ب�شرط �أال يرتتب على
توظيفه حمذور ،و�أال يلحق �ضرر ًا بامل�سلمني .
وهذا املعيار له �إيجابيات كثرية على املنظمة الإ�سالمية �أولها خلق الألفة
واملحبة يف الو�سط الذي تعي�ش فيه ،كون �أغلب عمالها من هذه البيئة ،وثانيها
هو بناء فرق عمل متما�سكة وف ّعالة لوحدة القيم والثقافة والبيئة امل�شرتكة،
الأمر الثاين هو انخفا�ض تكاليف نقل العمالة من و�إىل مكان املنظمة.
�أما �أهم ما ي�ؤخذ على هذا املعيار هو تكتل العاملني من جهة معينة (جغرافية
�أو عرقية) لل�ضغط على �إدارة املنظمة ،وهذا قد يحدث فع ًال يف املنظمات
التقليدية التي حتكمها مبادئ �سلبية ،فيلج�أ العمال لنف�س املبادئ للح�صول
على حقوقهم ،بينما يف املنظمات الإ�سالمية ،التي تعتمد املبادئ الإ�سالمية
و�أولها العدل يف تقومي الأداء والأجور ،فلن ي�سعى العمال يف هذه املنظمات
للكتل �أو غري ذلك لل�ضغط على الإدارة ،لأن الإدارة تراقب اهلل �سبحانه عند
التعامل مع �أع�ضاء املنظمة قبل �أن تواجه �أي �ضغط منهم.
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املعيار الثاين -معيار الق َّوة
الق ّوة هي امل�ؤهل الأول لتويل املنا�صب والوظائف ،وعاملنا الإ�سالمي النموذج
املثايل للقوى الكامنة ،فكل ما عندنا (خام) الإن�سان والطبيعة واملوارد ،ولعل
هلل يف ذلك حكمة بالغة  ،واملنظمة الف ّعالة هي التي ت�ستطيع �أن تربط ما
بني القوة الكامنة لدى الإن�سان وقوة الآلة الربط ال�صحيح� ،ضمن بيئة عمل
حم ّفزة ت�ستنبط القوة الإن�سانية الإبداعية من خالل توظيف الأ�صلح والأن�سب
ل�شواغرها ،الذي يتمتع بالقوة للم�ساهمة يف زيادة �إنتاجية املنظمة ،باالعتماد
َاب ِب ُق َّو ٍة(مرمي ،)12:وهنا تكليف
على قول اهلل �سبحانهَ :يا َي ْح َيى ُخ ِذ ا ْل ِكت َ
من رب العاملني لر�سوله ب�أن ي�أخذ الكتاب بقوة ،وكذلك املنظمات الإ�سالمية
الف ّعالة يجب �أن تبحث عما ينجز �أعماله بقوة ،وقد تكون القوة الإتقان �أو
الوالء �أو القوة اجل�سدية �أو غريها .وكذلك قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف ، "...والعموم يف
"...امل�ؤمن ّ
ري و� ّ
القوي خ ٌ
ً
احلديث ّ
القوي
القوي ج�سدا ،وامل�ؤمن ّ
يدل على �أنواع القوة جميعها ،فامل�ؤمن ّ
ري من غريهم من امل�ؤمنني ال�ضعفاء يف هذه
عق ًال ،وامل�ؤمن ّ
القوي �إميان ًا خ ٌ
الأنواع.
والقوة للم�ؤمن مطلوبة يف الوظيفة وغريها� ،أمر اهلل بها الأنبياء عليهم
ال�سالم نرى ذلك يف قوله �سبحانهَ :و َك َت ْب َنا َل ُه فيِ الأَ ْل َو ِاح ِمن ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َّم ْو ِع َظ ًة
َو َتف ِْ�صي ًال ِّل ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َف ُخ ْذهَ ا ِب ُق َّو ٍة (الأعراف .)145:و�أمر اهلل بها امل�ؤمنني يف
ا�ست ََط ْعتُم
قولهُ :خ ُذو ْا َما �آ َت ْي َنا ُكم ِب ُق َّو ٍة (البقرة .)63:وقولهَ :و�أَ ِعدُّو ْا َل ُهم َّما ْ
ِّمن ُق َّو ٍة(الأنفال.)60:
وهذا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عندما ا�شتد الكرب على امل�سلمني دعا
اللهم اعز الدين ب�أحد العمرين (عمر بن اخلطاب �أو عمر بن ه�شام (�أبو
جهل)) و هذا كان ملكانه الرجلني ،ولكن اهلل اختار الأ�صلح لهذا الدين ,وهو
الفاروق الذي كان �إ�سالمه جهر و ن�صر وهجرته فتحا (لقوله ر�ضي اهلل عنه:
من �أراد �أن تثكله �أمه فليتبعني خلف هذا اجلبل).
والقوة يف الوظيفة تختلف من جمال �إىل �آخر ،وهي يف كل جمال بح�سبها،
"القوة يف كل والي ٍة بح�سبها ،فالقوة يف �إمارة احلرب ترجع �إىل �شجاعة القلب
واخلربة باحلروب واملخادعة فيها ،والقوة يف احلكم بني النا�س ترجع �إىل
العلم بالعدل والقدرة على تنفيذ الأحكام" .
والقوة بالن�سبة �إىل املوظف نوعان :ج�سدية ومعنوية.
�أ) اجل�سدية :هي قدرته على القيام بالعمل ب�أال يكون فيه عاهة �أو مر�ض
مينعه من القيام بالعمل.
ب) املعنوية :تعني القوة العلمية التي ت�شمل التمكن يف التخ�ص�ص ،وا�ستغالل
القدرات والإمكانات ،ومتابعة التطوير والتجديد ،وهذا النوع من القوة مقدم
على القوة املادية يف �أغلب الوظائف ،كما قيل :الر�أي قبل �شجاعة ال�شجعان.
واملتويل لوظيف ٍة جتارية �أو غريها الب ّد له �أن يكون قوي ًا �شرعي ًا (الإملام
بالأحكام ال�شرعية لها قبل تو ِّليها) ،كما يف قول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه" :ال يبيع يف �سوقنا �إال من قد تف ّقه يف الدين"  ،وهذه �إحدى جوانب القوة
العلمية للمهنة.
وعند البحث عن قائد للفريق �أو املنظمة ككل ال بد من �أن جتتمع فيه القوتان،
ا�ص َط َفا ُه
كما جمع اهلل تعاىل بني الق َّوتني للقائد طالوت الذي قال فيه� :إِنَّ اللهَّ َ ْ
َع َل ْي ُك ْم َو َزا َد ُه َب ْ�س َط ًة فيِ ا ْل ِع ْل ِم َوالجْ ِ ْ�سم (البقرة .)247:وجمعهما لر�سوله فهو
يف العبادة �أكرث النا�س �صرب ًا ،ويف القتال �أ�شدّهم ب�أ�س ًا ،ويف حمل الدين
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�أعظمهم حتم ًال ،ويف الوقت نف�سه هو �أكرث النا�س حر�ص ًا على التجديد يف
�أ�ساليب الدعوة ،وحت�سني معي�شة امل�سلمني.
ومن القوة بذل اجلهد يف �أداء العمل على �أح�سن وجه ولي�س االكتفاء باحلد
الأدنى ،وهنا نقطة هامة جد ًا لأن املوظف القوي ال ير�ضى بتقدمي عمل ال
يحقق املوا�صفات العليا �إر�ضاء هلل �أو ًال و�إر�ضاء لنف�سه ثاني ًا ،وحتقق ر�ضا
املنظمة وعمالئها ،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن اهلل يحب �إذا عمل
يحب من العامل �إذا
�أحدكم عم ًال �أن يتقنه"  .ويف رواية�" :إن اهلل تعاىل ّ
عمل �أن يح�سن"  .وتكمن �أهمية هذا املعيار كونه يتخل�ص من مقولة بع�ض
العاملني يف املنظمات التقليدية �أننا نعمل على قدر الراتب ،لأن هذه املقولة
ت�ضر ب�صاحبها �أو ًال قبل �أن ت�ضر باملنظمة ،وال ير�ضى املوظف الذي يحقق
متطلبات هذا املعيار ذلك فيعمل بكل قوته ليحقق �أعلى النتائج بغ�ض النظر
عن باقي العوامل.
والتطوير �شك ٌل من �أ�شكال قوة العامل ،و�صفة من �صفات املوظف الناجح
الذي ي�سعى �إىل حت�سني �أدائه و�أداء م�ؤ�س�سته ،والتجديد يف الأ�ساليب
الوظيفية والأنظمة �سمة احليوية يف امل�ؤ�س�سة� ،أما اجلمود والرتابة (الروتني)
فهو م� ِّؤ�شر لل�ضعف والف�شل.
لوقت قد ال ي�صلح لوقت �آخر ،وما ينا�سب �أنا�س ًا ال ينا�سب �آخرين,
فما ي�صلح ٍ
وما كان مفيد ًا يف وقت �سابق قد ال يكون مفيد ًا الآن" .من ا�ستوى يوماه فهو
مغبون"  .فعلى ال�شركات الإ�سالمية �أن ت�سعى �إىل زيادة قدرتها التناف�سية مع
كل يوم جديد.
�صباح تطلع �شم�سه تُكتب احلياة
ثم �إن احلياة بطبيعتها تتجدد يومي ًا ،فك ّل ٍ
لب�شر وحيوانات وكائنات ،فيحلُّون يف الدنيا وي�ضيفون عليها �شيئ ًا جديد ًا،
ب�شكل ما.
ويغادر �آخرون خم ِّلفني تغيري ًا ٍ
واحلياة الوظيفية تتجدد �أي�ض ًا ،ف�شركات تن�ش�أ و�شركات تنهار ،ومنتجاتٌ
تظهر و�أخرى تندثر ،و�أنظمة تق َّرر ومثلها تلغى ،لذا ف�إن من ال يواكب التط ُّور
�سيظ ّل يف �آخر ال َّر ْكب .ومن باب التطوير يجب �أن ي�س�أل املوظف نف�سه بع�ض
الأ�سئلة التي تدل على اهتمامه بالعمل ،مثل:
لدي تطلعات �إيجابية جتاه عملي؟
•هل ّ
•هل �أنا ن�شيط يف العمل؟
•هل �أجنز عملي بدقة من املحاولة الأوىل؟
•هل �أنا م�ستعد للعمل خارج �أوقات الدوام الر�سمي �إن احتاجت
م�صلحة املنظمة لذلك؟
•هل ميكنني �أن �أقوم بالعمل املوكل �إيل بكلفة �أقل وطريقة �أ�سرع
وجودة �أعلى؟
•هل يحقق عملي �أعلى ر�ضا لعمالء املنظمة و�إدارتها وكيف
ميكن �أن �أزيد من ذلك؟
•هل يحقق عملي ر�ضا اهلل �سبحانه
•هل عملي متقن "�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه "
و�أكون ممن يحبهم اهلل �سبحانه وتعاىل.
نف�سي� ،أو قل ٍة يف
ب�سبب
والذي ي�شعر من املوظفني �أن فيه �ضعف ًا ٍ
�صحي� ،أو ّ
ّ
اخلربة ،فعليه �أن يف�صح لإدارته وال يطلب �أكرث من حقه؛ لأنه يف الغالب
ال يقوم بالعمل ب�شكل كامل ،بل على الإدارة �أال توليه هذا العمل الذي ال
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ي�ستطيعه ،فقد �أجاب �صلى اهلل عليه و�سلم لأبي ذ ّر عندما طلب من البني
أحب لك ما �أحب
�أن يوليه �أمر امل�سلمني " :يا �أبا ذ ّر� ،إين �أراك �ضعيف ًا و�إين � ّ
ني مال يتيم" .
لنف�سي ،ال ت�أ َّمرنّ على اثنني وال ت َو َّل ّ
املعيار الثالث :معيار الأمانة
الأمانة هي �أداء احلقوق واملحافظة عليها ،فامل�سلم يجب �أن يعطي كل ذي حق
حقه ,وي�ؤدي حق اهلل يف العبادة ،ويحفظ جوارحه عن احلرام ،ويرد الودائع,
واملوظف �سر جناحه هو ت�أدية �أمانة العمل (تنفيذ العمل املكلف به على �أكمل
وجه) ...الخ.
وهي ُخل ٌق جليل من �أخالق الإ�سالم و�أ�سا�س من �أ�س�سه ،وهي فري�ضة عظيمة
حملها الإن�سان بينما رف�ضت ال�سموات والأر�ض واجلبال �أن يحملنها لعظمها
ال�س َم َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض
وثقلها ،يقول �سبحانه وتعاىل�ِ :إ ّنا َع َر ْ�ض َنا الأَ َما َن َة َع َلى َّ
َوالجْ ِ َب ِال َف�أَبَينْ َ أَ�نْ َي ْحمِ ْل َن َها َو�أَ ْ�ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َم َل َها ا ِلإ ْن َ�سانُ ِ�إ َّن ُه َكانَ َظ ُل ْو َم ًا
َج ُه ْو اَ ًل (الأحزاب.)72:
وقد �أمرنا اهلل باملحافظة على الأمانات وت�سليمها لأهلها ،فقال تعاىل� :إِنّ َ
اهلل
ات ِ�إلىَ َ أ� ْه ِل َها (الن�ساء ،)58 :فعلى املوظف �أن ي�ؤدي
َي أْ� ُم ُر ُك ْم أَ�نْ ُت�ؤَدُّوا الأَ َما َن ِ
حق العمل لأهله (املنظمة داخلي ًا/خارجي ًا) ،ويحافظ على الأمانة يف ناطق
عمله ومع زمالئه و�إدارته ،مما ي�شيع الثقة بني الإدارة وامل�ؤ�س�سة وي�ساهم
يف تعزيز عمل الفرق ،ويلبي توقعات عمالء املنظمة مما ي�ساهم يف حت�سني
�صورة املنظمة يف ال�سوق ،ويعزز ميزتها التناف�سية.
وجعل الر�سول الأمانة دلي ًال على �إميان املرء وح�سن خلقه .فقال �صلى اهلل
عليه و�سلم" :ال �إميان ملن ال �أمانة له وال دين ملن ال عهد له" .
عندما يلتزم العاملون جميعهم بالأمانة يتحقق لهم اخلري ،ويعمهم احلب،
وي�سود بيئة العمل جو خ�صب للإبداع وزيادة الإنتاجية ,وقد �أثنى اهلل �سبحانه
على عباده امل�ؤمنني بحفظهم للأمانة فقال يف كتابه العزيزَ :وا َّل ِذ ْينَ هُ ْم
ِ ألَ َما َناتِهِ ْم َو َعهْدِ ِه ْم َر ُاعونَ (املعارج.)32:
ويف الآخرة يفوز الأمناء بر�ضا ربهم ،وبجنة عر�ضها ال�سموات والأر�ض �أعدت
للمتقني .كل �إن�سان ال ي�ؤدي ما يجب عليه من �أمانة فهو خائن ،واهلل �سبحانه
وتعاىل ال يحب اخلائنني ،كما يف قوله تعاىل� :إِنَّ اللهَّ َ ال ُي ِح ُّب َمنْ َكانَ َخ َّوان ًا
�أَ ِثيم ًا (الن�ساء ،)107:فال�سلبية يف العمل وعدم �إعطاء العمل حقه املتفق عليه
قد ي�ؤدي بالعامل خل�سران حمبة اهلل �سبحانه ولي�س حمبة �إدارته �أو زمالئه
�أو �أهله.
ـ �أنواع الأمانة :على �إدارة املوارد الب�شرية �أن تدرك �أنواع الأمانة ،فكل �أنواعها
مهمة وذات ميزة يف العمل ت�ساهم يف مت ّيز املنظمة الإ�سالمية عن غريها،
ويزيدها قوة ومنعة ويدعم ميزتها التناف�سية:
�أ) الأمانة يف العبادة :فمن الأمانة �أن يلتزم امل�سلم بالتكاليف ،في�ؤدي فرو�ض
الدين كما ينبغي ،ويحافظ على ال�صالة وال�صيام وب ّر الوالدين وغري ذلك
من الفرو�ض التي يجب علينا �أن ن�ؤديها ب�أمانة هلل رب العاملني ،املوظف
الناجح ي�ؤدي هذه الأمانة قبل غريها ،واملنظمة الإ�سالمية تدمج يف ثقافتها
وقيمها الكيفية التي ي�ؤدي بها عمالها عبادتهم من دون �أن يتعطل العمل ب�شكل
كلي ويت�ضرر العمالء ،حتى ال يت�ضارب ذلك مع خدمة العميل كما يحدث يف
بع�ض املنظمات.
ب) الأمانة يف حفظ اجلوارح :وعلى امل�سلم �أن يعلم �أن اجلوارح والأع�ضاء
كلها �أمانات يجب عليه �أن يحافظ عليها وال ي�ستعملها فيما يغ�ضب اهلل
�سبحانه وتعاىل؛ فالعني �أمانة يجب عليه �أن ّ
يغ�ضها عن احلرام ،والأذن

�أمانة يجب عليه �أن يج ِّن َبها �سماع احلرام ،واليد �أمانة يجب �أن تعمل وفق ًا
والر ْجل �أمانة...وهكذا ،وهنا الدور متبادل بني
ل�شروط العمل واتفاقهِ ،
املنظمة ومواردها الب�شرية ،على املنظمة �أن ت�ؤمن البيئة املنا�سبة ال�صحية
وال�سليمة للمحافظة على �صحة وحياة مواردها الب�شرية ،وعلى العاملني
التقيد ب�إجراءات ال�سالمة املهنية وعدم اال�ستهتار بها �أو �إهمالها.
ج) الأمانة يف الودائع :ومن الأمانة حفظ الودائع و�أدا�ؤها �إىل �أ�صحابها عندما
يطلبونها كما هي ،مثلما فعل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مع امل�شركني،
الذين كانوا يرتكون ودائعهم عند الر�سول ليحفظها لهم ,فقد ُع ِر َف الر�سول
ب�صدقه و�أمانته بني �أهل مكة ،فكانوا يلقبونه قبل البعثة بـ(ال�صادق الأمني)،
وحينما هاجر الر�سول من مكة �إىل املدينة ،ترك علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل
عنه ليعطي امل�شركني الودائع والأمانات التي تركوها عنده.
الأمانة على الودائع �ضرورية جد ًا يف العمل ،وخ�صو�ص ًا يف بع�ض الوظائف
املالية التي حتتاج �إىل عن�صر الأمانة �أكرث من غريه عند التعيني.
د) الأمانة يف العمل :ومن الأمانة �أن ي�ؤدي املرء ما عليه على خري وجه؛
فالطالب ي�ؤدي ما عليه من واجبات ،ويجتهد يف حت�صيل علومه ودرا�سته،
ويخفف عن والديه الأعباء ،وهكذا ي�ؤدي كل امرئٍ واجبه بجد واجتهاد,
والعامل يتقن عمله وي�ؤديه ب�إجادة و�أمانة ،وهذا يخفف من تكاليف �أنظمة
الرقابة الذاتية ودعمها� .إن التزام العامل الذاتي بواجباته وتنفيذ املهام
املطلوبة منه بدقة وجودة متناهية هو �أق�صى ما ت�سعى �إليه �أية م�ؤ�س�سة.
هـ) الأمانة يف الكالم :ومن الأمانة �أن يلتزم امل�سلم بالكلمة اجلادة فيعرف
قدر الكلمة و�أهميتها ,فالكلمة قد تُدخل �صاحبها اجلنة وجتعله من �أهل
التقوى ،كما قال اهلل تعاىل� :أَلمَ ْ َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب ُ
اهلل َم َثلاَ ً َك ِل َم ًة َط ّي َب ًة َك َ�ش َج َر ٍة
ال�س َماء (�إبراهيم.)24 :
َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُل َها َثابِتٌ َو َف ْر ُع َها فيِ َّ
وقد ينطق بها الكافر في�صري من �أهل النار ،و�ضرب اهلل �سبحانه وتعاىل مث ًال
لهذه الكلمة بال�شجرة اخلبيثة ،فقالَ :و َم َث ُل َك ِل َم ٍة َخ ِب ْي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍة َخ ِب ْي َث ٍة ْاج ُت َث ْت
ِمنْ َف ْوقِ الأَ ْر ِ�ض َما َل َها ِمنْ َق َرا ٍر (�إبراهيم.)26:
وقد بني الر�سول �أهمية الكلمة و�أثرها ،فقال�" :إن الرجل َلي َت َك َّل ُم بالكلمة من
بلغت ،يكتب اهلل له بها ر�ضوانه �إىل يوم
ر�ضوان اهلل ما كان يظن �أن تب ُلغ ما ْ
بلغت
يلقاه ،و�إن الرجل ل َي َت َك َّل ُم بالكلمة من َ�س َخ ِط اهلل ما كان يظن �أن تبلغ ما ْ
يكتب اهلل له بها َ�س َخ َط ُه �إىل يوم يلقاه" .
www.giem.info
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وامل�سلم يتخري الكالم الطيب ويتقرب به �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ..." :والكلمة
الطيبة �صدقة. "...
لذلك يجب على العامل �أن يراعي كالمه بحق زمالئه يف العمل �سواء �أكانوا �أعلى منه مرتبة �أم �أدنى منه ,وي�سعى
دائم ًا �إىل ن�شر اخلري يف بيئة العمل ،وااللتزام بهذا املبد�أ يبني ثقافة م�ؤ�س�ساتية �إيجابية تقدر وحترتم الآخرين
دافعة للإبداع الوظيفي.
و) الأمانة يف امل�س�ؤولية :كل �إن�سان م�س�ؤول عن �شيء يعترب �أمانة يف عنقه �سواء �أكان عام ًال �أم مدير ًا �أم حار�س ًا،
راع وكلكم م�س�ؤول عن
راع وم�س�ؤول عن رعيته .قال �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أال كلكم ٍ
و�سواء �أكان رج ًال �أم امر�أة ،فهو ٍ
راع على �أهل بيته وهو م�س�ؤول عنهم ،واملر�أة
راع وهو م�س�ؤول عن رعيته ،والرجل ٍ
رعيته ،فالأمري الذي على النا�س ٍ
راعية على بيت بعلها (زوجها) وولده وهي م�س�ؤولة عنهم ،والعبد راع على مال �سيده وهو م�س�ؤول عنه� ،أال فكلكم راع
وكلكم م�س�ؤول عن رعيته"  ،وهذا يدفع كل فرد يف املنظمة ليكون حري�صا على منفعة املنظمة وعلى منفعة �أفرادها
وعلى منفعته.
ز) الأمانة يف حفظ الأ�سرار :فامل�سلم يحفظ �سر �أخيه وال يخونه وال يف�شي �أ�سراره ،وقد قال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم�" :إذا حدَّث الرجل باحلديث ثم التفت فهي �أمانة" .
وهذا ينطبق على العاملني مهما كانت �صفتهم ،فواجب عليهم كتمان �أ�سرار �شركاتهم وعدم البوح بها للمناف�سني �أو
لأي �شخ�ص كان �سواء �أكان ذلك من دافع التباهي �أم لق�صد �آخر.
ح) الأمانة يف البيع :امل�سلم ال ي ِغ ُّ�ش �أحد ًا وال يغدر به وال يخونه" .عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
َم َّر على ُ�صبرْ ِة طعام (الكومة من الطعام) ف�أدخل يده فيها فنالت �أ�صابعه بل ًال فقال :ما هذا يا �صاحب الطعام؟
فقال الرجل� :أ�صابته ال�سماء (املطر) يا ر�سول اهلل ،قال� :أفال جعلتَه فوق الطعام كي يراه النا�س؟ من َغ َّ�ش فلي�س
مني" .
�إن عدم االلتزام بتعليمات العمل بال�شكل املطلوب يدخل �أي�ض ًا �ضمن خانة الغ�ش ،فعلى العامل االلتزام بتعليمات
العمل وعدم التهاون املق�صود ب�شيء لأنه حما�سب عليه .وهذه ال�صفة �ضرورية خ�صو�ص ًا يف �أق�سام الت�سويق
واملبيعات؛ لأنهم على احتكاك مبا�شر مع امل�ستهلكني و�أثرهم كبري على املنظمة وعمالئها.
اخلامتة:
احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل على حبيبنا حممد و�آله و�أ�صحابه �أجمعني ،وبعد مت االنتهاء من اجلزء الأول من
معايري التوظيف الإ�سالمي ،فما كان من خري يف هذا البحث فمرده هلل �سبحانه وما كان من تق�صري فمرده ل�ضعفي
وتق�صريي ون�س�أل اهلل التوفيق يف اجلزء الثاين من معايري التوظيف الإ�سالمية ويف الأمر كله ،وندعو لكم باملغفرة
والعمل ال�صالح.
المراجع:
 1 .1القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري .تفسير القرطبي ،دار الفكر ،دمشق ،الجزء الثالث عشر الصفحة .132
2 .2الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الفتوة رقم 4918
http://www.awqaf.gov.ae/QA/QA.aspx?SectionID=9&RefID=49183 .3
4 .4د .بكار عبد الكريم ،إن خير من استأجرت القوي األمين.
http://www.saaid.net/Doat/bakkar/014.htm5 .5
6 .6رواه مسلم.
7 .7د .المطيرات ،عادل .أداء األمانة .بحث منشور في شبكة اإلنترنت www.flawa.w5./lib/data/amanah.doc
8 .8رواه الترمذي.
9 .9رواه البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها.
1010رواه البيهقي عن كليب .t
1111عن عبد العزيز بن أبي رواد قال رأيت النبي  فقلت :أوصني فقال" :من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون ومن
لم يكن على زيادة فهو في النقصان فالموت خير له ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات"" .رواه البيهقي في الزهد الكبير".
1212رواه البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها.
1313رواه مسلم.
1414رواه أحمد في مسنده.
1515موطأ اإلمام مالك.
1616رواه مسلم.
1717رواه مسلم.
1818رواه أبو داود والترمذي.
1919رواه مسلم.
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مقاالت يف الت�أمني الإ�سالمي

الت�أمني الإ�سالمي يف عنق الزجاجة

د .عبد الباري م�شعل
املدير العام �شركة رقابة لال�ست�شارات – بريطانيا

لقد م�ضى ثالثون عام ًا على دعوى الهبة يف تكييف الت�أمني ،وزاد الطني بلة دعوى التكييف بهبة الثواب والعقود املختلطة بني التربع واملعاو�ضة
يف ظل تع�سف يف الفهم وم�صادرة للر�أي الآخر بدعوى �أن التكييف بالتربع من م�سلمات الت�أمني الإ�سالمي و�أنه ح�سم �أمره كما هو ظاهر يف
بع�ض الكتابات ،و�س�أجتنب ذكر �أ�صحابها هنا يف �سياق النقد وهي ال تخفى على الباحثني املتابعني.
وتطور الأمر يف معيار �أيويف للن�ص على ا�ستقاللية الذمة املالية حل�ساب امل�شرتكني �أو ح�ساب الت�أمني عن امل�شرتكني ،فوقعنا يف املعاو�ضة
البحتة -كما بينت يف �أحد �أبحاثي عن الت�أمني  -بني ح�ساب الت�أمني وبني امل�شرتكني ،وزاد يف �شكلية التكييف التزام �شركة الت�أمني بالإقرا�ض
من ح�ساب امل�ساهمني يف حال العجز يف ح�ساب امل�شرتكني.
لقد ت�صدت ندوة الت�أمني يف جممع الفقه (مايو  )٢٠١٠لهذه الق�ضية ،و�سعينا وبع�ض الزمالء لإزالة كلمة التربع من التعريف ،وو�ضعنا كلمة
التعاون ،وكان الت�صويت ل�صالح االقرتاح ،وتداخلت يف دورة املجمع الع�شرين لت�أكيد هذا املعنى ،ومل �أكن يف جلنة ال�صياغة وح�سن �أنه مل
ي�صدر قرار من املجمع يف املو�ضوع.
�إن الفرق بني الت�أمني الإ�سالمي والت�أمني التجاري هو يف الهيكلة ،ومل تنجح جميع املحاوالت والتجارب يف الإقناع ب�أن الهيكلة تت�ضمن فرقا
جوهريا عن الت�أمني يف ظل التزام ال�شركة بالإقرا�ض يف حال العجز؛ علم ًا ب�أن التعهد بالإقرا�ض من الوكيل وامل�ضارب وال�شريك املدير منع
منه يف ال�صكوك يف معايري �أيويف وقرارات املجمع.
�إن املجامع الفقهية مل ي�سبق لها �أن �أ�صدرت قرارا يف هياكل الت�أمني املطبقة وكان قرار جممع الرابطة يف �إجازة الت�أمني التباديل والتف�صيل
فيه ،وقرار املجمع الدويل يف �إجازة الفكرة وحترمي التجاري ،وكانت �أول �إجازة للهياكل املطبقة يف عام  ١٩٨٢من الربوفي�سور ال�صديق
ال�ضرير يف �شركة الت�أمني الإ�سالمية يف ال�سودان ،والتي قامت على الهيكل الذي يف�صل ح�ساب امل�ساهمني عن ح�ساب امل�شرتكني وينظم
العالقة بني �شركة الت�أمني (�شركة الإدارة) وامل�شرتكني على الوكالة يف �إدارة احل�ساب ،وامل�ضاربة يف ا�ستثمار ر�صيد ح�ساب امل�شرتكني �أو
ح�ساب الت�أمني.
لقد قدم القا�ضي العثماين التكييف على �أ�سا�س الوقف ،وتلقف الدكتور يو�سف ال�شبيلي بحث العثماين ،وتابعه ببحث م�ستقل ،لكن التكييف مل
ي�صمد ومل ي�سلم من االعرتا�ضات نف�سها ،وكانت الإ�ضافة يف هذا التكييف �شكلية بحتة ،فعزف عنه الباحثون واملهتمون.
لقد قدم بع�ض الباحثني يف ماليزيا تكييفات �أخرى على �أ�سا�س مفاهيم الوديعة الفقهية واال�ستثمار لتنظيم العالقة بني �شركة الإعادة و�شركة
الت�أمني ،لكن هذه التكييفات مل تطبق ومل تزل يف مرحلة الدرا�سة كما �أو�ضح الدكتور �أكرم الل الدين والدكتور �سعيد �أبو هراوة يف بحث
م�شرتك ،ولذلك لن �أتوقف عندها.
و�إن خرجت بع�ض التطبيقات من عنق الزجاجة يف م�س�ألة التكييف بحكم املمار�سة �إال �أن الت�أ�صيل الفقهي واملجامع الفقهية مل تزل حم�شورة
يف و�سط العنق ،ف�إما �أن ترتاجع عن حترمي الت�أمني التجاري فنعود �إىل الزجاجة �أو تظهر حلول فقهية �إبداعية ت�ضعنا يف الف�ضاء الرحب
الذي ي�سلم مما هربنا منه وهو املعاو�ضة� ،أو نعود �إىل التباديل.
يحلو لبع�ضهم �أن يرهقنا بالفروق الع�شرة بني نوعي الت�أمني فيقول �أن اال�ستثمار يف التعاوين ملتزم بال�شريعة و�أن للت�أمني الإ�سالمي هيئة
�شرعية و�أنه ال ي�ؤمن على املحرمات و�أن هناك رقابة �شرعية ،و � ...إىل غري ذلك من الأمور التي ميكن �إ�سقاطها على �شركة الت�أمني التجاري
لكنها ال تتحول بها كلها �إىل �إ�سالمية� .إن �صناعة الت�أمني واحدة يف النوعني والفرق يا �أيها النا�س �إمنا يكمن يف الهيكلة.
وقبل �أن �أودعكم �أبدي �إعجابي بالتكييف ال�شرعي للدكتور ح�سني حامد ح�سان وهو حق ح�صري له ،لكن زمالءه من الفقهاء املعا�صرين مل
يتجابوا مع هذا التكييف ،ومل ي�ؤثر يف معيار �أيويف.
الدكتور ح�سني يرى �أن العالقة بني امل�شرتك واحل�ساب ا�ستثمارية على �أ�سا�س امل�ضاربة مع الوعد بالتربع مبقدار ال�ضرر عند وقوعه ،فالتربع
ي�أتي الحقا �إن حدث �ضرر ،وال �أخفي عليكم ب�أنني مل �أت�أمل االعرتا�ضات التي ميكن �أن ترد على هذا التكييف ولعلها فر�صة لدرا�سته والتعليق
عليه.
واهلل �أعلم
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ملخ�ص �أطروحة بحث علمي

مذكرة ماجستري ((دور آليات متويل االستثمار الوقفي يف سوق العمل))
يف يوم الأربعاء � 14شعبان 1433ﻫ املوافق لـ  4جويليه  ،2012ناق�شت الطالبة الدالية �صارة من ق�سم العلوم االقت�صادية
بكلية العلوم االقت�صادية وعلوم الت�سيري بجامعة �سعد دحلب ،مذكرة ماج�ستري بعنوان "دور �آليات متويل اال�ستثمار الوقفي
يف �سوق العمل" حتت �إ�شراف الدكتور م�سدور فار�س.

تناولت املذكرة كيفية م�ساهمة الوقف يف التخفيف
من م�شكلة البطالة ،مع جانب عملي يتحدث عن مدى
جت�سيد ذلك الدور على �أر�ض الواقع من خالل جتربتي
اجلزائر والكويت ،ومن خالل حتليلنا ملختلف جوانب
املو�ضوع متكنا من التو�صل �إىل النتائج التالية:
1 .1هناك تالزم داليل وثيق بني م�صطلحي التنمية
والوقف ،ف�أقل ما يقال يف الوقف �أنه تنمية
وا�ستثمار ،ولي�س حم�صورا فقط لل�صرف �إىل
ا�ستنفاذ مورده ،وهو يلتقي مع التنمية يف كافة
جماالت احلياة ،و�إن هذا يتوقف على تطور
الأوقاف وات�ساع �أن�شطتها املرتبط ارتباطا وثيقا
بتنوع وتطور �أدوات متويل ا�ستثماراتها املرتكزة
على �أ�س�س �شرعية وقانونية �سليمة تتنا�سب مع
طبيعة الوقف الإ�سالمي وخ�صو�صيته.
2 .2ق�صور احللول الو�ضعية ملعاجلة م�شكلة البطالة
خا�صة يف الدول الإ�سالمية ،التي ال تتعدى كونها
معاجلات �سطحية وم�سكنات وقتية تعتمد على
حلول مبا�شرة كامل�ساعدات املالية� ،إ�ضافة �إىل
حلول غري مبا�شرة تقوم بها احلكومة منفردة يف
ظل غياب القطاعات الأخرى �ساعية �إىل حتريك
عجلة التنمية مع �أن غالبية الدول تعاين من
ف�ساد ت�شريعي و�سوء لتطبيق للأحكام الق�ضائية
وغريها ،والذي يعد من �أهم عوامل ف�شل ونفور اال�ستثمارات وهجرة ر�ؤو�س الأموال والكفاءات الب�شرية ،مع العلم �أن مقومات �أي عمل هو القوة
البدنية والفكرية من جهة ،واملال من جهة �أخرى.
3 .3ي�شهد الوقف حاليا توجها جادا من قبل العديد من الدول واملجتمعات الإ�سالمية بهدف �إحياء هذه امل�ؤ�س�سة وتفعيل دورها االجتماعي
واالقت�صادي ،فحظي لدى العديد من الدول الإ�سالمية بالإ�صالحات التنظيمية والإدارية والت�شريعية� ،إال �أن االنتقال من فكرة الإ�صالح �إىل
فعل الإ�صالح �أو التطبيق العملي للإ�صالح -يف معظم الدول الإ�سالمية وبا�ستثناء مناذج قليلة جدا  -يتم ب�شكل بطيء ،ال يواكب ال�شعارات
والتو�صيات التي حتمل يف طياتها وعودا كثرية ،فالدور املبا�شر وغري املبا�شرة الذي تلعبه الأوقاف اجلزائرية �إىل جانب االعتماد املطلق على
احلكومة يف مواجهة البطالة التي تعترب من �أخطر امل�شاكل التي تهدد متا�سك املجتمع اجلزائري والتي مت�س ال�شباب ﺒ  %73ال يتعدى بع�ض
الأ�شكال التقليدية ،حيث تبقى ت�سيري الأوقاف وا�ستثمارها تقليدي حمدود منح�صر حاليا يف ما يتم �إن�شا�ؤه من متاجر ملحقة بامل�ساجد،
واملدار�س القر�آنية واملراكز الثقافية �أما ا�ستغالل الأوقاف القائمة فيتم عن طريق الإيجار تودع �إيراداتها يف ح�ساب مركزي جممد.
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�أدباء اقت�صاديون

خ�صائ�ص املحا�سبة عند القلق�شندي
ذكر القلق�شندي يف كتابه �صبح الأع�شى�" :إن َ
احل َ�سبة حفظة الأموال وحملة الأثقال والنقلة الأثبات وال�سفرة الثقات
و�أعالم الأن�صاف واالنت�صاف وال�شهود املقانع يف االختالف ،ومنهم امل�ستويف الذي هو يد ال�سلطان وقطب الديوان
ال�س ْلم وال َه ْرج وعليه املدار يف الدخل واخلرج وبه مناط ال�ضر
وق�سطا�س الأعمال ،واملهيمن على العمال و�إليه امل�آل يف ِ
والنفع ويف يده رباط الإعطاء واملنع ،ولوال قلم الحُ ّ�ساب لأودت ثمرة االكت�ساب والت�صل التغابن �إىل يوم احل�ساب ،ولكان
وال ،و�سيف التظامل م�سل ً
وال ،وجيد التنا�صف معل ً
وال ،وجرح الظالمات مطل ً
نظام املعامالت حمل ً
وال ،على �أن َي َراع الإن�شاء
متق ِّول ،ويراع احل�ساب مت�أول ،واحل�ساب مناق�ش".
مما �سبق ن�ستنتج �أن خ�صائ�ص املحا�سبة عند القلق�شندي كانت:
•رقابة وحفظ الأموال.
•الإثبات والت�سجيل :النقلة الأثبات� ،أي و�سائل للإثبات.
•العدالة :حيث و�صف املحا�سبني ب�أنهم �أعالم الإن�صاف وب�أنهم ثقات كي يكونوا �أه ًال لتحقيق العدل.
•املو�ضوعية :ال�شهود املقانع يف االختالف :حجة عند االختالف ،وذلك لتوافر �أدلة الإثبات.
•الرقابة على حركة الأموال :الدخل (الإيرادات) واخلرج (امل�صاريف) والقب�ض وال�صرف.
•حتديد نتائج الأعمال :من ربح وخ�سارة وعبرَّ عن ذلك بلغة �أبعدت اجلمود عن العمل املحا�سبي عندما
و�صف نتيجة العمل بثمرة االكت�ساب.
•الرقابة على حقوق جميع الأطراف.
•قابلية التف�سري :نتائجهم قابلة للتف�سري.
•قابلية الإثبات :نتائجهم قابلة للمناق�شة.
مقتطفات من ر�سالة الدكتوراه  /للدكتور �سامر مظهر قنطقجي بعنوان :دور احل�ضارة الإ�سالمية يف تطوير الفكر املحا�سبي (وهي
متاحة الكرتونيا على موقع .)www.kantakji.com
�أبو العبا�س �أحمد بن علي القلق�شندي (تويف  821هـ =  1418م) ،كتاب �صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شاء ،مطبوعات وزارة الثقافة
والإر�شاد القومي  ،م�صر  ،اجلزء � ،1ص .57
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م�شروع كتاب االقت�صاد الإ�سالمي االلكرتوين املجاين

م�شروع كتاب االقت�صاد الإ�سالمي االلكرتوين املجاين

مو�سوعة حماة امل�صورة
ت�أليف :د .م�صطفى ح�سن مغمومة

فقه املعامالت الريا�ضي
ت�أليف :د� .سامر مظهر قنطقجي

اخلدمة يف البيوت �أحكامها و�ضوابطها ال�شرعية
ت�أليف� :إبراهيم حممود العثمان �آغا

لغة الإف�صاح املايل واملحا�سبي XBRL

ت�أليف :د� .سامر مظهر قنطقجي

ال�سياحة الأثرية يف ريف حماة
ت�أليف :د .م�صطفى ح�سن مغمومة
متحف حماة القدمي
ت�أليف :د .م�صطفى ح�سن مغمومة

فقه املوارد العامة لبيت املال
ت�أليف عامر جلعوط

العوملة االقت�صادية
ت�أليف :د.عبداحلليم عمار غربي
لتحميل الكتاب الضغط على هذا الرابط http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm
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�أخبار املجل�س

املعهد اال�سالمي للبحوث والتدريب يبحث التعاون مع املجل�س
العام يف جمال معلومات ال�صناعة املالية اال�سالمية
قام املعهد اال�سالمي للبحوث والتدريب ممث ًال يف مدير �شعبة خدمات املعلومات
واملعرفة الأ�ستاذ حممد عبداهلل �صالت وخبري التحليل املايل باملعهد الأ�ستاذ
يو�سف حممد عي�سى بزيارة �إىل املجل�س العام للقاء الأمني العام د.عمر حافظ كما
ح�ضر اللقاء الأ�ستاذ حممد بن يو�سف.
وهدف اللقاء للتن�سيق والت�شاور بخ�صو�ص نظم املعلومات املالية يف ال�صناعة
املالية الإ�سالمية ودور ك ًال من املجل�س العام واملعهد اال�سالمي للبحوث والتدريب
يف هذا املجال يف �إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني جمموعة البنك اال�سالمي
للتنمية واملجل�س العام.
يذكر �أن املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ت�أ�س�س يف العام 2001
من قبل البنك اال�سالمي للتنمية بجدة وجمموعة من امل�صارف اال�سالمية وي�ضم
ع�ضويته ما يقارب  100م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية حول العامل ت�شمل بنوك �إ�سالمية
و�شركات تكافل وم�ؤ�س�سات مالية تعمل وفق ًا لإحكام ال�شريعة.
كما يجدر بالذكر �أن املعهد اال�سالمي للبحوث والتدريب هو �أحد الإدارات التابعة
ملجموعة البنك اال�سالمي للتنمية ويهتم بتطوير ودعم خدمات ال�صناعة املالية
الإ�سالمية كما يدعم التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف بلدان الأع�ضاء.

املجل�س العام يح�ضر جل�سة الطاولة امل�ستديرة خلطة عمل
جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
ح�ضر الأمني العام للمجل�س د.عمر حافظ �إجتماع الطاولة امل�ستديرة والتي مت
تنظيمها من قبل جمل�س اخلدمات املالية اال�سالمية بالتعاون مع املعهد اال�سالمي
للبحوث والتدريب �ضمن �أعمال منتدى الـ 22ملجل�س اخلدمات املالية اال�سالمية
يف قطر والتي جاءت حتت عنوان " :مراجعة �صناعة اخلدمات املالية الإ�سالمية:
خطة عمل و�إ�سرتاتيجية ع�شرية".
يذكر �أن جمل�س اخلدمات املالية اال�سالمية ن�شر بالتعاون مع املعهد اال�سالمي
للبحوث والتدريب تطوير خدمات ال�صناعة املالية الإ�سالمية " :مراجعة �صناعة
اخلدمات املالية الإ�سالمية :خطة عمل و�إ�سرتاتيجية ع�شرية" وذلك يف مار�س
.2007
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«التمويل الدولية» تقدم �أول ا�ستثمار يف بنك �إ�سالمي
مب�شاركة �سعودية

�أعلنت م�ؤ�س�سة التمويل الدولية  IFCع�ضو جمموعة البنك الدويل،
عن �شرائها �أ�سهم ًا بقمية  5ماليني دوالر يف بنك اخلليج الأفريقي متثل
 %15من �أ�سهم البنك ،لدعم متويل ال�شركات و�إقرا�ض امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف �أفريقيا .ويعد هذا �أول ا�ستثمار من م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية يف م�ؤ�س�سة للتمويل الإ�سالمي يف دول �أفريقيا مبلكية
خليجية.
وقال وليد بن عبدالرحمن املر�شد رئي�س م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
بال�سعودية وامل�س�ؤول الأول مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أنه
بجانب اال�ستثمار يف الأ�سهم� ،سيتم توفري دعم لتمويل التجارة بقيمة 3
ماليني دوالر لبنك اخلليج الأفريقي حتت مظلة برنامج متويل التجارة
العاملية التابع مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية .ويعمل الربنامج على تعزيز
قدرات البنوك على تقدمي التمويل التجاري عن طريق تخفيف حدة
املخاطر يف الأ�سواق اجلديدة �أو الأ�سواق التي تنطوي على حتديات قد
ت�ؤدي �إىل �إعاقة خطوط التجارة.
و�أو�ضح املر�شد ب�أن بنك اخلليج الأفريقي ،الذي ميثل واحدً ا من
فرعا،
البنكني الإ�سالميني الوحيدين يف كينيا ،ميتلك �أربعة ع�شر ً
ويقدم جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية املتوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية .و�سي�ستخدم البنك التمويل املقدم من م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية لتعزيز حجم التمويل املقدم لعمالء التجزئة وال�شركات
وتطوير برامج م�صرفية ت�ستهدف رائدات االعمال من ال�سيدات وتقدمي
املزيد من اخلدمات للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة .جدير بالذكر
�أن بنك اخلليج الأفريقي مت ت�أ�سي�سه يف عام  2007وقد جنح البنك
على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف رفع م�ستوى الوعي باملنتجات
امل�صرفية الإ�سالمية يف كينيا
و�أكد املر�شد ب�أن امل�ؤ�س�سة تلتزم بدعم ت�سهيل احل�صول على اخلدمات
املالية يف �أفريقيا ،و�أن هناك قطاعات جديدة يف ال�سوق املايل يف كينيا
مثل البنوك الإ�سالمية تعمل على تعزيز املناف�سة وامل�ساعدة يف الو�صول
�إىل عدد �أكرب من امل�شروعات وال�سيما �سيدات الأعمال الالتى ي�صعب
ح�صولهن على اخلدمات امل�صرفية .وتتطلع امل�ؤ�س�سة للعمل مع بنك
اخلليج الأفريقي لتو�سيع نطاق اخلدمات امل�صرفية وتزويد العمالء
مبجموعة متنوعة ووا�سعة من املنتجات املالية.
جريدة الريا�ض – � 13أبريل 2013
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بنك الإثمار يدعم امل�ؤمتر ال�شرعي ال�سنوي
قدّم بنك الإثمار مرة �أخرى دعمه مل�ؤمتر رئي�سي تقوم بتنظيمه هيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والذي يبد�أ �أعماله
اليوم (الإثنني) ،وذلك جري ًا على عادته دائم ًا من حيث التزامه الثابت
باال�ضطالع بدور حقيقي وم�ستمر يف دعم وتطوير قطاع ال�صريفة
والتمويل الإ�سالمي.
ويعترب بنك الإثمار ،وهو بنك جتزئة �إ�سالمي يتخذ من البحرين مركز ًا
لن�شاطاته ويدعم هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
منذ فرتة طويلة ،ال�شريك الرئي�سي للم�ؤمتر ال�شرعي ال�سنوي لعام
 2013وهو م�ؤمتر دويل ي�ستمر ملدة يومني ويتم تنظيمه حتت رعاية
م�صرف البحرين املركزي.

وعلق الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س �إدارة بنك الإثمار حممد بوجريي
على هذا الدعم والرعاية قائ ًال« :من خالل تاريخنا الطويل ،ف�إن بنك
الإثمار وبكل فخر واعتزاز يعترب بنك ًا رائد ًا يف القطاع امل�صريف يف
املنطقة وهو ملتزم دائم ًا بتطوير مفهوم ال�صريفة والتمويل الإ�سالمي
والأهم من ذلك تقدمي منتجات وخدمات م�صرفية �إ�سالمية فائقة
اجلودة».
و�أ�ضاف بوجريي قائ ًال�« :إن عالقتنا بهيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ودعمنا لها تعود �إىل اللحظة التي ت�أ�س�ست
فيها امل�ؤ�س�سة .ويف احلقيقة �أن بنك الإثمار والذي كان يف ال�سابق يحمل
ا�سم بنك في�صل الإ�سالمي البحرين الذي �سبق م�صرف البحرين
ال�شامل ثم �أ�صبح الحق ًا بنك الإثمار ،كان البنك الأول يف العامل الذي
يقوم بن�شر نتائجه ال�سنوية وفق ًا ملعايري هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية».
و�أردف بوجريي قائ ًال�« :إنّ هذه الفعاليات الدولية مثل امل�ؤمتر ال�شرعي
ال�سنوي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تعترب
منا�سبات فريدة لإ�شراك قادة وممار�سي القطاع يف مناق�شات ناجحة
ت�ؤدي �إىل مواجهة التحديات التي تعرت�ض قطاع التمويل الإ�سالمي.
ونحن ن�شعر بال�سرور والغبطة لال�ستمرار يف دعم امل�ؤمتر وكوننا
ال�شريك البالتيني الإ�سرتاتيجي للم�ؤمتر ال�شرعي ال�سنوي لعام .»2013
و�أ�ضاف قائ ًال�« :إن دعمنا امل�ستمر لهذه الفعاليات ين�سجم مع التزام
البنك يف �أن ي�صبح بنك التجزئة والبنك التجاري الإ�سالمي الأول وذلك
مع ا�ستمرارنا يف زيادة الرتكيز على �أن�شطتنا امل�صرفية الإ�سالمية ويف
الوقت العمل نف�سه نحو �إعادة هيكلة حمفظتنا اال�ستثمارية .و�سن�ستمر
يف العمل نحو تطوير ن�شاطاتنا الأ�سا�سية يف جمال التجزئة خالل هذا
العام مع افتتاحنا فروع ًا جديدة بالإ�ضافة �إىل طرح منتجات وخدمات
جديدة �أي�ض ًا».
جريدة الو�سط البحرينية – � 15أبريل 2013
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جامعة بريزيت والبنك اال�سالمي الفل�سطيني يبحثان �سبل التعاون امل�شرتك
زار رئي�س جمل�س �إدارة البنك اال�سالمي الفل�سطيني د .حممد فايز
زكارنة اليوم الإثنني  ،جامعة بريزيت ،والتقى بنائب رئي�س اجلامعة
ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان اخلطيب ،ونائب رئي�س اجلامعة
لل�ش�ؤون املالية د .ب�شارة دباح ،ومديرة مكتب تعزيز املوارد ال�سيدة منال
عي�سى ،ورافق زكارنة مدير دائرة التدقيق الداخلي يف البنك د� .سامر
مفارجة ،وبحث الطرفان �سبل تعزيز التعاون والتوا�صل بني البنك
واجلامعة.
يف بداية اللقاء قدم د .اخلطيب نبذة تعريفية عن جامعة بريزيت ون�ش�أتها
وكلياتها ومرافقها وطلبتها ،واطلع خاللها �إدارة البنك اال�سالمي على
�آخر امل�ستجدات املتعلقة بالبنى التحتية والأكادميية والبحث العلمي يف
جامعة بريزيت ،وتطرق د .اخلطيب �إىل برنامج التعليم التعاوين الذي
تبنته اجلامعة م�ؤخر ًا ،وهو برنامج يدمج بني التعليم والعمل �أثناء فرتة
الدرا�سة اجلامعية ،مبين ًا �أهميته للطلبة و�سوق العمل على حد �سواء.
من جهته �أعرب د .زكارنة عن �سعادته يف التواجد يف جامعة بريزيت،
وابدى اعجابه مبا و�صلت اليه اجلامعة من تطورات يف ظل الظروف
ال�صعبة التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني ،و�أعرب د .زكارنة عن
ا�ستعداد البنك اال�سالمي الفل�سطيني لتقدمي يد العون للطلبة ،خا�صة
يف جمال املنح الدرا�سية ،وت�شجيع �أوا�صر التعاون والتوا�صل مع جامعة
بريزيت .
ومن جهته قدم �سامر مفارجة �شرح مف�صل عن البنك اال�سالمي
الفل�سطيني وعن ن�ش�أته وتطوره وعن �صيغ التمويل اال�سالمية ومدى
التزام البنك باحكام ال�شريعة اال�سالمية  ،باال�ضافة اىل الدور الذي
يقدمه البنك يف امل�س�ؤولية االجتماعية ومدى حر�ص البنك على تقدمي
امل�ساعدات وخا�صة يف جماالت التعليم وال�صحة .

و�أثنى زكارنة على متيز خريجي جامعة بريزيت على �صعيد العمل �سواء
داخل فل�سطني �أو خارجها ،م�ؤكد ًا �أن عدد كبري من موظفي البنك
اال�سالمي الفل�سطيني هم من خريجي جامعة بريزيت.
فيما قدم د .ب�شارة دباح �شرح ًا للأو�ضاع املالية يف جامعة بريزيت،
وقدم ت�صورات عدة ملجاالت التعاون كا�ستحداث برنامج لإقرا�ض
الطلبة بطرق ال ت�شكل عبئ ًا على الطالب ،وحتى ال يكون املال عائقا �أمام
الطلبة يف �إكمال تعليمهم.
ً
من جهتها قدمت منال عي�سى تعريفا مبكتب تعزيز املوارد يف اجلامعة،
والذي ي�سعى �إىل حتقيق ر�ؤى و�أهداف جامعة بريزيت لتعزيز �أوا�صر
التعاون بني اجلامعة واملجتمع ،من خالل تقدمي مبادرات رائدة يف
توطيد العالقة مع اخلريجني و�أ�صدقاء بريزيت� ،إ�ضاف ًة �إىل جمع
التربعات وجتنيدها .كما ويعمل املكتب �أي�ض ًا على بناء عالقات ومد
ج�سور طويلة الأمد مع �أفراد ومنظمات املجتمع الفل�سطيني والدويل مبا
يخدم ويط ّور جامعة بريزيت.
�شبكة فل�سطني االخبارية –  10ابريل 2013

"الربكة" تدر�س �إن�شاء بنك �إ�سالمي يف ليبيا
قال رئي�س جمموعة الربكة امل�صرفية الإ�سالمية ومقرها البحرين �إن املجموعة تدر�س �إن�شاء م�صرف
�إ�سالمي متكامل يف ليبيا هذا العام يقدم حزمة متنوعة من اخلدمات امل�صرفية بر�أ�سمال مبدئي 100
مليون دوالر.
وقال عدنان يو�سف الرئي�س التنفيذي للمجموعة يف ات�صال هاتفي مع رويرتز �أم�س "ندر�س ت�أ�سي�س
بنك يف ليبيا خالل  2013لال�ستفادة من الفر�ص الواعدة يف ال�سوق".
وقال يو�سف "نتوقع ت�أ�سي�س البنك بر�أ�سمايل  100مليون دوالر و�سيقدم خدمات متوافقة مع ال�شريعة
للأفراد وال�شركات وخدمات اال�ستثمار".

البيان االقت�صادي –  10ابريل 2013
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«البحرين الإ�سالمي» راعي ًا ذهبي ًا مل�ؤمتر الهيئات ال�شرعية
�أعلن بنك البحرين الإ�سالمي رعايته الذهبية للم�ؤمتر الثاين ع�شر
للهيئات ال�شرعية وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية لهيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،والذي يقام يف الفرتة مابني
15و� 16أبريل/ني�سان  2013بفندق الدبلومات مبملكة البحرين برعاية
م�صرف البحرين املركزي وبتنظيم من هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
وبهذه املنا�سبة� ،أكد الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الإ�سالمي،
حممد �إبراهيم ،ب�أن البنك ُي�سعد دائم ًا مب�شاركته ودعمه لهذا
امل�ؤمتر الذي دائم ًا ما يجمع حتت مظلته نخبة من العلماء والفقهاء
واملتخ�ص�صني يف ال�صريفة الإ�سالمية من خمتلف الدول العربية والإ�سالمية ليتم اال�ستفادة من علمهم وخربتهم الطويلة يف هذا املجال .و�أ�شار �إىل
�أن امل�ؤمتر �سيتطرق �إىل العديد من املحاور املهمة منها :الفوارق بني ال�صكوك املعززة بالأ�صول وال�صكوك القائمة على الأ�صول ،ال�شراكة ذات الفر�ض
اخلا�ص ودورها يف هيكلة الأ�صول� ،ضوابط املنفعة املباحة يف القرو�ض ،مدى ارتباط خماطر ال�صكوك ب�أ�صولها وغريها من املحاور املهمة .واختتم
�إبراهيم ت�صريحه قائ ًال�« :أمتنى للم�ؤمتر كل التوفيق والنجاح ،وللح�ضور اال�ستفادة الكربى من املحاور املطروحة ،كما انتهز الفر�صة لدعوة اجلمهور
وجميع امل�شاركني �إىل زيارة جناح بنك البحرين الإ�سالمي يف امل�ؤمتر للتعرف على �أن�شطة ومنتجات البنك ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها
للزبائن».
جريدة الو�سط البحرينية – � 16أبريل 2013

بوجريي :بنك الإثمار يفتتح فرع ًا للن�ساء يف الرفاع الأ�سبوع املقبل

�أفاد الرئي�س التنفيذي لبنك الإثمار ،حممد بوجريي� ،أن م�صرفه �سيفتتح
فرع ًا جديد ًا خا�ص ًا بالن�ساء يف الرفاع الأ�سبوع املقبل ،و�أنه يعتزم كذلك
�إ�ضافة فرعني جديدين يف البحرين خالل العام  2013يف وقت يركز فيه
امل�صرف جل ن�شاطه على قطاع التجزئة بهدف العودة �إىل الربحية .كما ذكر
بوجريي ،الذي كان يتحدث �إىل ال�صحافيني على هام�ش اجتماع لل�صريفة
الإ�سالمية عقد بفندق الدبلومات� ،أن البنك لديه حمفظة تبلغ نحو 600
مليون دينار يف قطاع التجزئة و�أن ح�صته تبلغ  13يف املئة ،و�أنها تنمو بنحو
 26يف املئة �سنوي ًا ،و�أعرب عن ثقة يف عودة البنك �إىل حتقيق �أرباح «قريب ًا».
وقال بوجريي« :الرتكيز الآن على قطاع التجزئة والذي �سيجعل البنك يعود
�إىل الربحية ،و�أن نتائج ال�سنوات املا�ضية ،وعلى رغم وجود خ�سائر� ،إال �أنها
تظهر هبوط ًا م�ستمر ًا يف اخل�سائر ب�سبب �أننا قمنا بتغيري اخلطة ونركز على
التجزئة بح�سب ال�سيا�سة املتبعة للبنك ،وهذا �سيقود �إىل ا�ستقرار وا�ستمرار
الربحية امل�ستقبلية» .و�أو�ضح بوجريي ،وهو �أحد كبار امل�صرفيني املخ�ضرمني
يف البحرين «لأننا نتعامل مع ال�شركات يف البحرين واململكة العربية ال�سعودية
ولهذا لدينا منو يبلغ نحو  26يف املئة �سنوي ًا .موازنة بنك الإثمار  7مليارات
دوالر بني البحرين وباك�ستان؛ �إذ تبلغ يف البحرين وحدها  3,5مليارات دوالر
يف حني تبلغ يف باك�ستان  3,5مليارات دوالر» .و�أ�ضاف «نركز على ال�شركات
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وامل�ؤ�س�سات يف اململكة العربية ال�سعودية والبحرين؛ �إذ نقوم بتمويل القطاع
التجاري والعقاري وكذلك امل�شاريع .املحفظة بني البحرين وال�سعودية تبلغ
نحو  600مليون دينار ،وهذه املوازنة  -بني عامي  2011و - 2012ارتفعت
بنحو  200مليون دينار .ح�صتنا يف ال�سوق  13يف املئة ونتوقع لها االرتفاع».
وتطرق �إىل تو�سع البنك ،وهو �أحد امل�صارف التي تعمل وفق ًا ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ،فذكر «لدينا زيادة يف الفروع ،وقريب ًا �سيتم افتتاح فرعا للن�ساء
يف الرفاع ،خالل هذا الأ�سبوع �أو الأ�سبوع املقبل ،وهو �أول فرع ن�سائي يقدم
جميع اخلدمات ،و�سيرتفع عدد الفروع �إىل  17فرع ًا .و�أ�ضاف «خالل هذا
العام نخطط الفتتاح فرعني جديدين �أحدهما يف منطقة اجلفري والآخر يف
منطقة النزال ندر�سها؛ ما �سريفع عدد الفروع �إىل  19فرع ًا ،بالإ�ضافة �إىل
زيادة عدد ال�صرافات الآلية يف اململكة.
ً
وقد حتول بنك الإثمار من بنك ا�ستثماري �إىل بنك جتزئة يعمل وفقا لل�شريعة
الإ�سالمية التي حترم الفائدة باعتبارها ربا ،وركز على تطوير عمليات
التجزئة امل�صرفية والتجارية التي يقدمها .واندمج بنك الإثمار ،وهو بنك
جتزئة �إ�سالمي ،مع بنك الإجارة الأول ()First Leasing Bank
الو�سط البحرينية – � 16أبريل 2013
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افتتاح م�ؤمتر الهيئات ال�شرعية للم�صارف الإ�سالمية
املعراج يدعو ملراجعة ال�صريفة الإ�سالمية ملواكبة الأنظمة الرقابية

دعا حمافظ م�صرف البحرين املركزي ر�شيد املعراج ،امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية �إىل مراجعة الأنظمة لت�أخذ بعني االعتبار الأزمات املالية العاملية التي
�شهدتها الأ�سواق العاملية؛ بهدف مواكبة الأنظمة الرقابية اجلديدة لتعزيز
ال�صناعة الإ�سالمية ،وتقوية البيئة الت�شريعية.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاء يف افتتاح م�ؤمتر الهيئات ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ال�سنوي الذي افتتح يف فندق الدبلومات ،والذي �شهد ح�ضور ًا
كثيف ًا من قبل امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف املنطقة ،ومن �ضمنها البحرين التي
حتت�ضن �أكرب عدد من امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف املنطقة.
وذكر املعراج �أنه «م�ضى �أكرث من � 5أعوام منذ بداية الأزمة املالية العاملية
التي حتولت �إىل �أزمة اقت�صادية عاملية الحق ًا ،و�أدت �إىل �إرباك دول مالي ًا،
و�إفال�س م�ؤ�س�سات مالية عريقة ،وال زلنا يف كل منا�سبة ،كجمعنا اليوم ،ال
ن�ستطيع جتنب احلديث عنها وعن �آثارها وتداعياتها».
وبينّ �أن ذلك «�أدى �إىل �إعادة النظر يف �أنظمة الرقابة امل�صرفية على امل�ستوى
العاملي ،و�أ�صبحت احلاجة �إىل تقوية البيئة الت�شريعية مبا ي�ساهم يف �إر�ساء
قواعد عمل م�صرفية متينة ،و�إعادة الثقة للجهاز امل�صريف مبا ي�ساعد على
حتفيز النمو االقت�صادي ،ومعاجلة االختالالت الهيكلية ،التي �صاحبت
التو�سع الكبري يف بع�ض املعامالت امل�صرفية واملمار�سات ال�ضارة التي نتجت
عنها» .و�أ�ضاف «ت�ستدعي هذه التطورات التي حدثت م�ؤخر ًا �إىل مراجعة
اجلوانب املتعلقة بعمل ال�صريفة الإ�سالمية ،والعمل على مواكبة الأنظمة
الرقابية اجلديدة؛ مبا يعزز من مكانة هذه ال�صناعة؛ وي�ؤمن لها الأ�س�س
القوية ال�ستمرارها يف امل�ستقبل».
ور�أى املعراج �أن التطبيقات اجلديدة لأنظمة الرقابة امل�صرفية اجلديدة «هي
يف الواقع مكملة ملا تقوم به هيئات الرقابة ال�شرعية يف الت�أكد من االلتزام
باملعايري ال�شرعية يف املعامالت امل�صرفية ،التي ت�ؤكد يف جوهرها احرتام
حقوق املتعاقدين ،ومنع �أي تدلي�س �أو غنب للأطراف ،وااللتزام بال�شفافية».
و�أفاد املعراج �أن م�صرف البحرين املركزي ،الذي ي�شرف على جميع
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف البحرين ،يعمل على حت�سني وتطوير
امل�ؤهالت املهنية والدورات الفنية لتوفري الكفاءات الب�شرية املنا�سبة لتطوير

العمل امل�صريف الإ�سالمي ،و�أن امل�صرف �ساهم يف اندماج بع�ض امل�صارف
الإ�سالمية ال�صغرية يف البحرين.
و�أو�ضح �أن امل�صرف املركزي يرى «�أهمية تكثيف وتوحيد اجلهود لتحقيق
مزيد من التقارب والتوافق يف الأمور ال�شرعية ،و�أن امل�صرف املركزي
يقوم يف الوقت احلا�ضر بدرا�سة م�سئوليات ومهام هيئة الرقابة ال�شرعية
التابعة له من �أجل تو�سيع �صالحياتها لتحقيق مزيد من التوافق ال�شرعي بني
امل�صارف الإ�سالمية» .من جانبه ،بينّ الأمني العام لهيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية خالد الفقيه� ،أن الهيئة �أ�صدرت  88معيار ًا
يف جمال ال�شريعة واملحا�سبة والتدقيق والأخالقيات ،من �ضمنها ميثاقان
�أخالقيان ،و 26معيار ًا حما�سبي ًا ،و 5معايري تدقيق ،و 7معايري للإدارة
الر�شيدة.
من جهته� ،أو�ضح رئي�س جمل�س �أمناء الهيئة ال�شيخ �إبراهيم بن خليفة �آل
خليفة ،يف كلمة �أمام امل�ؤمتر �أن موجودات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية خالل
اخلم�س �سنوات املا�ضية متيزت بنمو مرتفع بالرغم من الأزمات والتقلبات
التي �شهدتها الأ�سواق العاملية ،ويتوقع �أن ي�صل حجم هذه املوجودات �إىل 3
تريليون دوالر يف العام .2014
وبينّ �أن امل�ؤ�شرات امللفتة تو�ضح �أن العمليات املالية الإ�سالمية للمملكة العربية
ال�سعودية قد جتاوزت  50يف املئة من العمليات املالية« ،وال زالت هذه الن�سبة
تتجه �صعود ًا».
و�أفاد ال�شيخ �إبراهيم �أن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية «ت�سبح يف حميط �أ�سواق
ت�سيطر عليها القوانني الو�ضعية ،وبالتايل ميثل تطبيق �أحكام ال�شريعة يف
العقود الدولية حتدي ًا حقيقي ًا لهذه امل�ؤ�س�سات� ،سواء من ناحية عدم تطبيق
�أحكام ال�شريعة مطلق ًا� ،أو تطبيقها بطريق جزئية ال تلبي مق�صد ال�شارع».
و�أ�ضاف �أن «هذه  8حتديات ثابتة وواقعة تعاين منها ال�صناعة املالية
الإ�سالمية حالي ًا يف التمويالت الكربى ويف ال�صكوك ،وحتتاج �إىل حلول
�شرعية عملية ،و�إال ف�إن دوام مثل هذه الإ�شكاالت �سيقف عائق ًا يف وجه
تطورها ،ودوام منوها».
جريدة الو�سط البحرينية – � 16أبريل 2013

www.giem.info

47

الأخبار

زيادة �أرباح بنك بوبيان بن�سبة � %25إىل  3.1مليون دينار يف الربع الأول من عام 2013

حممود يو�سف الفليج
�أعلن بنك بوبيان عن حتقيق �صايف ربح خالل الربع الأول من عام 2013
قدره  3.1مليون دينار كويتي بزيادة  %25عن ذات الفرتة من العام املا�ضي
بربحية �سهم بلغت  1.69فل�س فيما بلغت الأرباح الت�شغيلية  7مليون دينار
وقال رئي�س جمل�س الإدارة حممود يو�سف الفليج " متثل نتائج الربع الأول
بداية جيدة لعام  2013على الرغم من البيئة الت�شغيلية غري املواتية بال�شكل
املطلوب وال�صعوبات التي ال يزال القطاع امل�صريف يواجهها واملناف�سة
ال�شديدة بني البنوك".
و�أ�ضاف �أن ما حتقق يف الربع الأول يعترب ا�ستمرار مل�سرية البنك الناجحة
منذ عام  2010والتي بد�أ فيها البنك تنفيذ �إ�سرتاتيجيته اجلديدة والعودة
�إىل �أ�سا�سيات العمل امل�صريف مما مكنه من العودة مرة �أخرى للربحية
وتوزيع الأرباح على امل�ساهمني .
و�أ�شار الفليج �إىل �أن بنك بوبيان ا�ستطاع وخالل فرتة وجيزة وحتديدا منذ
التغريات الإ�سرتاتيجية التي �شهدها يف عام  2009و�أبرزها دخول بنك
الكويت الوطني �إىل قائمة كبار مالك البنك من �إثبات قدرته على املناف�سة
يف �سوق اخلدمات واملنتجات الإ�سالمية والتي �شهدت وال تزال منوا متوا�صال
يف مدى �إقبال العمالء عليها.
ونوه �إيل جناح البنك يف حتقيق الكثري من الأهداف اخلا�صة ب�إ�سرتاتيجيته
التي و�ضعها للفرتة من � 2010إىل  2014والتي تعتمد على تو�سيع قاعدة
الأعمال واالعتماد على الأن�شطة امل�صرفية مبا ت�شملها من خدمات
ومنتجات وحلول متويلية تلبي كافة احتياجات الأفراد وال�شركات مع الت�أكد
من املحافظة على جودة الأ�صول وفاعلية �سيا�سة �إدارة املخاطر االئتمانية
وموا�صلة ال�سيا�سة املتحفظة يف بناء املخ�ص�صات.
من جانبه ا�ستعر�ض نائب رئي�س جمل�س الإدارة عادل عبد الوهاب املاجد
عددا من �أهم امل�ؤ�شرات الإيجابية يف النتائج املالية للبنك ومن بينها زيادة
�صايف �إيرادات التمويل لت�صل �إىل حوايل  14.2مليون دينار كويتي بنهاية
الربع الأول من العام احلايل مقارنة مع  11.8مليون دينار كويتي لنف�س
الفرتة من عام  2012و بن�سبة منو قدرها  ،%21بالإ�ضافة �إىل زيادة ودائع
العمالء �إىل حوايل  1.5مليار دينار كويتي مقارنة مع  1.3مليار دينار كويتي
بن�سبة منو قدرها .%19
كما ارتفع �إجمايل �أ�صول البنك يف نهاية مار�س � 2013إىل حوايل  2مليار
دينار كويتي مقارنة مع  1.6مليار دينار كويتي وبن�سبة منو قدرها  %22وارتفع
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عادل املاجد
�إجمايل قيمة حقوق امللكية يف البنك لي�صل �إىل 260مليون دينار كويتي
مقارنة مع  249مليون دينار كويتي والذي ترتب عليه �أن بلغ معدل كفاية ر�أ�س
مال البنك .%23.9
و�أ�ضاف �أن من امل�ؤ�شرات الإيجابية �أي�ضا ارتفاع حمفظة التمويل �إىل 1.3
مليار دينار كويتي بنهاية مار�س املا�ضي مقارنة مع  1.1مليار دينار كويتي
وبن�سبة منو � %21إىل جانب االرتفاع املتوا�صل لقاعدة عمالء البنك.
من ناحية �أخرى �أكد املاجد �أن البنك م�ستمر يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته اخلم�سية
(  ) 2014 - 2010والتي م�ضى منها حوايل � 3سنوات والتي تعتمد على التو�سع
يف ال�سوق املحلي من خالل اخلدمات واملنتجات املوجهة للأفراد وال�شركات
 ،وخالل العامني احلايل واملقبل فانه مب�شيئة اهلل م�ستمر يف تنفيذ هذه
اال�سرتاتيجية �إىل جانب اعتماد اال�سرتاتيجية اجلديدة والتي �سيتم تنفيذها
خالل الفرتة  2020 - 2015والتي �أطلق عليها ا�سم ا�سرتاتيجية .2020
و�أ�ضاف اىل ذلك " ف�إننا ن�ضع يف االعتبار ظروف البيئة الت�شغيلية التي
بدون �شك تت�أثر بالتغريات املحلية والإقليمية والعاملية وهي كما ر�أينا خالل
عامي  2011و 2012كانت بيئة ت�شغيلية �صعبة ب�سبب التطورات واملتغريات
التي �شهدتها بع�ض دول املنطقة .وب�صفة عامة فنحن متفائلون بامل�ستقبل
انطالقا من قدرتنا على املناف�سة �إىل جانب وجودنا �ضمن جمموعة بنك
الكويت الوطني بالإ�ضافة �إىل تفا�ؤلنا بتح�سن الأو�ضاع املحلية والإقليمية �إن
�شاء اهلل ".
و�أ�شار املاجد اىل التو�سع املحلي للبنك مو�ضحا " �إن ما و�ضعناه كهدف بدءا
من عام  2010وهو الو�صول �إىل  30فرعا يف نهاية  2014قد بات قريبا يف ظل
و�صول عدد فروع البنك �إىل  24فرعا حاليا  ،ووجود خطة الفتتاح نحو  5فروع
خالل الباقي من العام احلايل جميعها تقريبا يف مناطق �سكنية ذات كثافة
�سكانية عالية ،لنكون دائما قريبني من عمالئنا  ،وهو ما يعني �أننا يف نهاية
عام � 2014سنكون قد جتاوزنا املخطط له م�سبقا".
ونوه املاجد �إىل ما حققه البنك خالل الربع الأول من العام احلايل من
�إجنازات مميزة بح�صوله على  6جوائز �إقليمية وعاملية من بينها جائزة
�أف�ضل بنك �إ�سالمي يف الكويت خلدمة العمالء للعام الثالث على التوايل من
م�ؤ�س�سة �سريف�س هريو وجائزة �أف�ضل بنك كويتي يف امل�س�ؤولية االجتماعية
من �أكادميية تتويج وجائزة �أف�ضل �صندوق �إ�سالمي من بانكر ميدل اي�ست.
� 17 - AME Infoأبريل 2013
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م�صرف ال�سالم يكمل ويبيع م�شروع ًا م�شرتك ًا
بقيمة  86مليون دوالر

�أعلن م�صرف ال�سالم  -البحرين ،وهو �أحد امل�صارف
الإ�سالمية العاملة يف البحرين ،عن �إكمال م�شروع م�شرتك
�ضخم مكون من  73فيال راقية و�إمتام بيعها بالكامل بنجاح
بقيمة عقارية �إجمالية تقدر بـ  260مليون رينغيت ماليزي
( 86مليون دوالر) ،وهو واحد من �أكرب و�أرقى امل�شاريع
املطلة على البحر بجزيرة بينانغ مباليزيا.
وكان امل�شروع «فيال املارتينيك بقرب البحر» قد حاز على
جائزة �أف�ضل م�شروع فيال يف ماليزيا وذلك يف حفل توزيع
جوائز جنوب �شرق �أ�سيا للعقارات لعام  .2011وتعطى هذه
اجلوائز تقدير ًا لأف�ضل م�شاريع �صناعة العقارات الإ�سكانية
يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا.
وجاء هذا الإجناز املهم كثمرة للم�شروع الثالثي امل�شرتك الذي �ضم كل من م�صرف ال�سالم-البحرين و�شركة  E&Oللتطوير العقاري و�شركة
-CIMBمابلرتي لإدارة العقارات ،وهي الأطراف الثالثة التي �أبرمت اتفاقية يف العام  2006لتطوير م�شروع الفيالت ب�شكل م�شرتك.
وقد �أقيم حفل خا�ص يف جزيرة بينانغ احتفاء بالإجناز امل�شرتك الناجح حيث مثل م�صرف ال�سالم-البحرين ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي يو�سف عبداهلل تقي ،فيما مثل �شركة  E&Oللتطوير العقاري نائب الع�ضو املنتدب لل�شركة �إيريك ت�شان ومثلت �شركة -CIMB
مابلرتي لإدارة العقارات رجاء نورما عثمان.
ويف ت�صريح له بهذه املنا�سبة ،قال تقي�« :إن هذا امل�شروع امل�شرتك مع �شركة  E&Oو�شركة - CIMBمابلرتي كان مثمر ًا للغاية جلميع الأطراف،
وما كنا �سنلقى �أف�ضل من هاتني ال�شركتني للتعاون معهما يف ماليزيا».
و�أ�ضاف�« :إننا فخورون مب�ستوى اجلودة التي ظهر بها هذا امل�شروع ،ونعتربه خطوة �أخرى رئي�سية من التزامنا باال�ستثمار يف ماليزيا».
من جهته ،قال ت�شان�« :إن هدف �شركة  E&Oهو تلبية ما يطمح �إليه الأفراد من �أ�سلوب حياة راقٍ  ،وي�سعدين �أن �أقول �إنه من خالل هذه ال�شراكة
فقد متكنا من �إجناز ذلك يف �شكل  73فيال متثل �أرقى و�أفخم العقارات يف م�شروع �سريي تاجنونغ بينانغ ال�سكني الراقي .و�إننا ملمتنون ل�شركائنا
�شركة -CIMBمابلرتي وم�صرف ال�سالم-البحرين لثقتهم فينا».
�أما رجاء نورما فقالت�« :إن ال�سر وراء �أي م�شروع م�شرتك ناجح هو النظرة الثاقبة يف اختيار الالعبني الذين �سيخلقون م�شرتكني ان�سجاماً
وتعاون ًا متميزين يف الأهداف امل�شرتكة والقدرات املتكاملة».
و�أ�شارت �إىل �أنه «باالعتماد على ما تتمع به �شركة -CIMBمابلرتي من �شبكة وا�سعة منقطعة النظري ،فقد متكنا مب�شاركة اثنتني من �أكرث
ال�شركات احرتام ًا وهما م�صرف ال�سالم-البحرين و�شركة  ،E&Oمن �إبرام �شراكة ثالثية حققت منتج حائز على اجلوائز وبهيكلية �إبداعية
تتخطى احلدود».
وت�شمل الفيالت وحدات مكونة من طابقني وثالثة طوابق ممتدة على م�ساحة تبلغ  15فدان ًا وتتمتع مبناظر خالبة مطلة على البحر �ضمن م�شروع
�سريي تاجنونغ بينانغ ،وهو �إحدى امل�شاريع ال�سكنية الأكرث طلب ًا يف جزيرة بينانغ.
ومت تد�شني الدفعة الأوىل من امل�شروع واملكونة من  40فيال يف عام  2007ومت ت�سليمها للم�شرتين يف عام  ،2009فيما مت تد�شني الفيالت الـ33
املتبقية يف عام  2010ومت االنتهاء منها يف وقت �سابق من هذا العام.
جريدة الو�سط البحرينية – � 16أبريل 2013
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in the Islamic financial institutions are expected to raise issues in harmony with the problems faced
by the institution and conduct the related research accordingly.
All in all, the Shariah committee plays a crucial role in Shariah governance system. It is argued
that the structure of the Shariah committee should be carefully assessed due to its importance in
comparison to other factors. Yet the structure of the committee is affected by the limited number of
scholars serving on a large number of committees.
Practices should not be different from Principles and the reason behind such deferment could be:
•	 First, the weakness of the principles or the toughness of them, which makes it complex in
terms of practicality. Plus, this is considered as hypocrisy (Nifaq) in Islam, which is prohibited
whereby the believer acts in contrast to what he/she believes in.
•	 Second, the weakness of people’s ability to apply and hold on to the applications of such
principles, that is due to unsound self-observation or proper understanding of the importance
of their role.
However, the present Shariah governance frameworks were not criticized due to the adaptation of
other global governance frameworks. Though, these adaptations are not fully feasible due to the
lack of adequate human resources. For instance, the parameters of independency and confidentiality
are not accomplished, because of the limited number of professionals serving most of the Shariah
departments in different Islamic financial institutions.
A proposed solution is to restructure the Shariah committee by adding a certain number of fresh
graduates (specialized in both Shariah and finance) to the committee. This proposal adds value to
the Islamic financial sector originated from the enthusiasm and academic knowledge of the fresh
graduates, who are also to benefit from the in-depth experience of the senior members supervising
the graduates in the committee.
On the whole, the current arising issues and conflicts such as: the low degree of standardization,
harmonization and practicality; inadequate systems for Shariah audit; fully human based systems
and the limited number of Shariah experts serving different committees. All the latter issues are
causing impracticality and require time to be judged, as they are not mature enough yet.
Separately from the rest, high considerations must be directed to the fresh graduates from the
Shariah and finance discipline, as claimed by many that this generation of academics, trained to
face this troubled environment, have the potential to solve the latter issues.
References:
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IFSB (Islamic Financial Services Board) Shariah Governance Framework.
BNM (Bank Negara Malaysia) Shariah Governance Framework.
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) Standards.
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financial institutions. Those implementing it have not
harvested the full results yet.
•	 Both Shariah audit and governance are majorly
simulated from their conventional counterparts
frameworks. Nonetheless, present Shariah audit and
governance frameworks lack the presence of the
Islamic concept.
•	 The Shariah departments in almost all Islamic
institutions are still human based and have not been
computerized yet. Knowing that automating them
may be more efficient in term of decreasing costs and
human errors occurrences.
•	 Limited number of Shariah scholars to occupy
different committees positions instead of serving on a
large number of committees at once.
Additionally, countries are implementing different
Shariah governance approaches. Indonesia is adapting
the centralized single committee approach for the whole
country, whereby Malaysia is adapting the decentralized
approach of having an independent Shariah committee in
each Islamic financial institution.
Some regulators in Middle-Eastern countries are
mandating their Islamic institutions to comply with the
AAOIFI standards such as Syria and Jordan while others
have the freedom to choose whatever standards they deem
appropriate.
The latest Shariah governance framework issued in 2011
by Bank Negara Malaysia (BNM) have concentrated on
four comprehensive assignments; Shariah risk; Shariah
review; Shariah research and Shariah audit. AAOIFI
mainly focused on Shariah research and Shariah review
where it says to combine audit and review together. The
difference between the two is that Shariah review is done

on a daily basis whilst Shariah audit is done on a longer
time interval. Furthermore, Shariah review is expected to
improve the present Shariah system since it is concerned
with the day-to-day transactions. The case in Shariah
audit is similar to the case of Shariah governance in which
most of the principles are imitated from the conventional
audit and corporate governance ones respectively. Islamic
financial governance bodies have not yet innovated their
own governance model that comprehends and embodies
the Islamic fundamental concepts and principles within the
Shariah system.
There are positive points granted to the multitude
of practices in different countries as Islamic finance
sector is still considered in the growing process, thus,
ascending number of experiences is highly encouraged
and anticipated. Providing that the latter state of various
practices may adversely contribute to the field widening
the gap in terms of harmonization among the main players
in the globe.
As was mentioned before, some Middle East countries
have mandated Islamic financial institutions to comply
with AAOIFI standards. However, in the case of Malaysia,
Bank Negara Malaysia has required Islamic financial
institutions to confirm the status of compliance with the
Shariah governance framework at the end of six months
period starting from the issuance date of the framework.
This state of mandatory is expected to positively affect
the development of present Shariah governance systems,
as Islamic financial institutions will have to comply with
statutory framework avoiding any fines or charges. Note
that both AAOIFI and BNM frameworks have included
the function Shariah research in order to conduct indepth Shariah research prior to submission to the Shariah
committee. Anyhow, the Shariah research teams working
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Islamic financial institutions have a unique nature in
which all transactions must comply with the Islamic law
(Shariah), which has been derived from Shariah’s primary
sources; the Quran and Sunnah. Shariah governance
system has been established in order to ensure this Shariah
compliance mitigating Shariah risk. However, the latter
system does not have to disobey other governance systems
or bodies, unless they contradict Shariah. In fact, Islam
encourages the practice of adapting previous achievements
of other civilizations; the Prophet SAW adapted the idea
of digging a trench in the Battle of the Trench (Ghazwah
al-Khandaq) from Salman Al-Farisi. He also validated the
contract of Mudarabah, which was practiced before Islam.
Additionally, He modified the contract of Salam, which
included uncertainty in order to eliminate any ambiguity
in the contract (fixed date and specifications in terms of
quality and quantity).
The present comprehensive Shariah governance
frameworks were issued by AAOIFI (Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions,
Bahrain), BNM (Bank Negara Malaysia) and IFSB (The
Islamic Financial Services Board, Malaysia). Both BNM
and IFSB frameworks concentrate on four main key
elements:
•	 Competence: Fit and proper criteria, professional
training and formal assessment.
•	 Independence: Adequate capability to exercise
objective judgment and complete, adequate and
timely information.
•	 Confidentiality:
Strictly
observe
the
confidentiality.
•	 Consistency: There must be consistency in all ex
ante and ex post Shariah governance processes.
Whilst AAOIFI’s framework concentrates on five standards:
Shariah supervisory board (appointment, composition and
report), Shariah review, internal Shariah review, audit and
governance committee and independence of Shariah board.
Both IFSB and BNM share the same key elements in their
frameworks, although BNM came to be more practical
and detailed. Notably, BNM framework came to be more
comprehensive than others including the function of
Shariah risk management control, Shariah review, Shariah
research and Shariah audit. Theoretically, both BNM and
AAOIFI frameworks are comprehensive and robust in
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comparison to other corporate governance frameworks.
But practically they are yet to be evaluated unless results
to be harvested. However, yet there are weaknesses to be
strengthened.
Generally, on a global level, the Islamic financial sector
lacks standardization; hence, on the one hand, the multitude
of current Shariah governance frameworks might widen
the gap in terms of harmonization and standardization. On
the other hand, they are yet considered as fresh attempts to
achieve a sound comprehensive framework. It is said that
a perfect state of harmonization cannot be achieved due to
the multitude of the Shariah schools of thoughts, in which
different rulings could be issued to the same case scenario.
From a different perspective, it is crystal clear that this
multitude of opinions is granting the Islamic financial
sector with flexibility and innovation.
The dire need for standardization is clearer when looked
at from the angle of Shariah risk. It is a unique operational
risk faced by Islamic financial institutions in which the
investors may partly or fully withdrawal their fixed deposits
if procedures did not comply with Shariah. Hence, Islamic
financial institutions are facing an additional massive
risk, which cannot be mitigated unless a sound Shariah
governance system is established. However, global
standardization and harmonization in terms of Shariah
and operations among Islamic financial institutions would
increase the investors’ confidence, which decreases the
latter risk accordingly.
There are some factors to be improved in order to strengthen
the present Shariah governance systems:
•	 The Shariah department in any financial institutions is
mainly constituted of individuals, who are specialized
in Shariah and finance. The arising issue is that the
Islamic financial sector requires interactions between
the two majors. Meaning that the Shariah officers need
to be informed about the financial practices and vice
versa.
•	 The knowledge of Islamic finance is still considered
fresh, and merely few references have been written.
However, the contributions of the new generation of
academics specialized in both Shariah and finance are
highly expected to add a noticeable value to the field.
•	 Shariah audit is still considered not mature enough.
It has not been fully implemented in many Islamic

املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي

ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املركز :
•�سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد
•�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

•برنامج املاج�ستري:

•الدبلوم املهني يف:

 التمويل الإ�سالمي املحا�سبة امل�سرفية التدقيق ال�سرعي اإدارة املخاطر التاأمني التكافل -العمليات امل�سرفية

 -املاج�سترياملهني التنفيذي يف املالية الإ�سالمية

•الربامج الأخرى:

 الدكتوراه يف اإدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة اأوتارا ماليزيا. الدكتوراه يف املالية الإ�سالمية بالتعاون مع جامعة اآ�سيا. ماج�ستري اإدارة اأعمال بالتعاون مع جامعة اآ�سيا. -املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية بالتعاون مع جامعة تون�س .1

P.O.Box : 24456 Bahrain - E-mail: taining@cibafi.org
Tel : 0097317357306 - Fax: 0097317324902 -0097317357307
www. cibafi.org

التعاون التجاري

التعاون العلمي

نرعى ال�سناعة املالية الإ�سالمية
ومنثلها يف العامل
•املعلومات املالية والإدارية
•البحوث والتقارير املالية
•التدريب وتطوير املوارد الب�شرية
•املكتبة الإلكرتونية

www.cibafi.org

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

