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يف هذا العدد للمجلة م�ا�سيع هامة للغاية، وددت اأنني اأكتب عنها واأقدمها للقارئ، لكن ا�ست�قفني مقال قراأته واأنا 
اأفكر يف اعداد  كلمة املجل�س هذه، يف اأهم جريدة ي�مية م�سرية، اأثار يّف الرغبة اأن اأتعر�س لتجاهل بع�س مفكرينا 

م�سائل معل�مة من الدين بال�سرورة.  

لذلك اأعجب لأولئك امل�سلمني من جلدتنا، ويتجاهل�ن اأن القت�ساد والذي ميثل احلياة املالية للمجتمع، يخ�سع ل�سريعتنا 
املطهرة كما تخ�سع لها عباداتنا. يق�ل كاتب م�سه�ر يف جريدة م�سرية م�ؤخرا بالن�س اأنه "ل عالقة لالإ�سالم باعتباره 
دينا �سماويا بحل امل�سكالت القت�سادية" ول اأريد اأن ا�ستنتج من ذلك اإل اأنه يجهل طبيعة الدين الإ�سالمي، واأذكره 
باأن القراآن الكرمي وه� امل�سدر الأول لل�سريعة الإ�سالمية تعر�س للكثري من الق�سايا القت�سادية، ومنها الربا فحرمه 
حترميا قطعيا، وه� بالتاأكيد حل مل�سكلة اقت�سادية، فهل يتجراأ هذا الكاتب اأن ينكر �سيئا من حمكم و�سريح القراآن، 

اأم �سيق�ل كما قال البع�س اإمنا البيع مثل الربا؟.

اأ�ستاذ  الأبجي،  ك�ثر  الدكت�رة  الأ�ستاذة  اأعدته  الربا،  حترمي  يف  الت�سريعي  العجاز  عن  تطبيقية  علمية  درا�سة  يف 
املحا�سبة ونائب رئي�س جامعة بني �س�يف �سابقا، يف جمه�رية م�سر العربية، والذي ن�سرته جملة الإعجاز العلمي يف 
عددها الأخري حمرم 1434هـ، بحث  ي��سح اآثار نظام �سعر الفائدة على املجتمع يف كل من م�سر وال�ليات املتحدة 
الأمريكية. وقد خل�ست فيه اإىل اأن نظام �سعر الفائدة الربا املحرم( �سبب اأ�سرارا ج�سيمة يف كافة املجتمعات الب�سرية، 
وه� ال�سبب الرئي�س يف الف�ساد املايل والإداري وال�سيا�سي يف كل من م�سر وال�ليات املتحدة الأمريكية، وه� نظام �سنع 
الأزمات املالية التي اأطاحت برثوات عظيمة وم�سالح �سخمة ملاليني الب�سر، وهذا الأمر يثبت اأن حترمي الربا معجز 

واأن ال�سريعة الإ�سالمية ما جاءت اإل لكي تك�ن هي ال�سبيل لتحقيق العدل والتنمية احلقيقية للمجتمعات. 

ويف مقاله عن هامين من�سكي، القت�سادي الأمريكي امل�سه�ر، واملن�س�ر يف العام 1430هـ، يقرر الدكت�ر اأحمد مهدي 
هامين  اأن  ال�سع�دية  العربية  اململكة  يف  بجدة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الإ�سالمي  القت�ساد  مبعهد  الباحث  بل�ايف 
من�سكي يعتقد يف درا�ساته اأن مكمن اخللل اأو اخللل العميق يتمثل يف اجلانب املايل املعقد للنظام الراأ�سمايل القائم؛ 
وه� خلل داخلي ل�سيق بالنظام، وخا�سة عالقات الإقرا�س والقرتا�س التي تق�د يف الغالب اإىل اإفراط يف املدي�نية 
الفر�سية؛ فر�سية عدم ال�ستقرار املايل. وبناء على ما �سبق ذكره من ع�امل �ساهمت يف ت��سل منك�سي اإىل فر�سيته 
الراأ�سمايل  اأن لالقت�ساد  يتمثل يف  الأول  ال�سق  تتك�ن من �سقني:  اأنها  فاإنه قام ب�سياغتها على  ال�ستقرار  عن عدم 
اأنظمة مت�يل ت�ساهم يف ا�ستقراره واأخرى تعمل عك�س ذلك؛ اأي يف عدم ا�ستقراره، اأما ال�سق الثاين فاإنه يتمثل يف اأن 
ط�ل فرتة الرخاء والزدهار ي�ؤدي بالقت�ساد اإىل اأن ينتقل من العالقات القت�سادية امل�ستقرة اإىل العالقات املالية 
عن  القت�سادية  ال�حدات  تعجز  م�ست�يات  اإىل  وتط�رها  الدي�ن  برتكيبة  رئي�س  ب�سكل  مرتبطة  وهي  امل�ستقرة   غري 
"ففر�سية  ال�فاء بها، مما يربك حالة  القت�ساد فيح�لها من ال�ستقرار اإىل عدمه، يق�ل من�سكي يف هذا ال�سدد: 
عدم ال�ستقرار متثل نظرية اأثر الدين على �سل�ك القت�ساد، كما اأنها تاأخذ يف احل�سبان الكيفية التي ت�س�ى بها هذه 
الدي�ن". ول�سرح الفر�سية ميز منك�سي بني ثالث عالقات لل�حدات القت�سادية فيما يتعلق بدخلها والدي�ن املرتتبة 
عليها: الن�ع الأول ه� ال�حدات القادرة على �سداد جميع )اأ�سل املبلغ املقرت�س والف�ائد املرتتبة عليه( ما عليها من 
الثاين ه�  والن�ع  التح�ط"،  "وحدات  و�سماها  املختلفة،  التي حتققها من عملياتها  النقدية  التدفقات  التزامات من 
ال�حدات التي ت�ستطيع دفع الف�ائد من الع�ائد التي جتنيها لكنها تبقي على اأ�سل الدين اإما بتاأخري م�عد ال�سداد اأو 
مبزيد من القرتا�س، واأطلق عليها "وحدات املجازفة، واأما الن�ع الثالث والأخري فهي ال�حدات التي ل متلك الدخل 
مزيد من  اإىل  يدفعها  التزامات مما  من  عليها  ما  ل�سداد  املختلفة  لعملياتها  النقدية  التدفقات  من  املح�سل  الكايف 

ال�ستدانة اأو بيع ما لديها من اأ�س�ل اأو اأن تعجز عن ال�سداد، وميكن و�سفها ب�حدات املالءة املنخف�سة.

األي�س فيما �سبق زيادة اميان بنظامنا القت�سادي العادل؟ واألي�س هذا دافع ل�سا�ستنا اأن يبدوؤوا العمل لتجنيب اقت�سادنا 
الأزمات والنكبات ب�سبب انت�سار الربا يف املعامالت املالية؟ اأرج� للقارئ العزيز املزيد من النفع والفائدة مع مقالت 

عددنا هذا، واهلل امل�فق.
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دور الدولة يف االقت�صاد:
قد  وحدوده  القت�سادي  الن�ساط  يف  احلك�مي(  التدخل  )اأو  الدولة  دور  اإن 
�َسغل حّيزًا وا�سعًا بني النظرية والتطبيق. فهناك من رف�س التدخل احلك�مي 
القت�سادية،  احلرية  �سعار  رافعًا  للم�سالح  حار�سًا  الدولة  من  فجعل  بتاتًا 
واملناف�سة، لي�سمن حتقيق اأهداف املجتمع. وهناك من اأّيد التدخل احلك�مي 
�سرورة  يرى  من  وهناك  �سيء.  كل  يف  التدخل  حق  الدولة  فاأعطى  الكامل 
حتقيق الن�سجام بني اآليات التدخل احلك�مي واآليات ال�س�ق على نح� ُيكمل 

كل منهما الآخر دون تعار�س.
فاأ�سحاب الراأي الأول يرون يف دور الدولة حار�سًا لق�اعد اللعبة القت�سادية، 
الأ�سا�سي  الالعب  املتدخلة  الدولة  دور  الثاين فريون يف  الراأي  اأ�سحاب  اأما 
الأمريكية قد �سقطت، وجنحت  النقدية  اأن املدر�سة  ال�حيد. ويبدو  واأحيانا 

املدر�سة الكنزية جزئيًا لأنها نادت بتدخل ورقابة اجلهات احلك�مة.
لقد تبنت النظم احلاكمة خمتلف الأ�سكال ال�سابقة، وقد ف�سل تطبيق التدخل 
نهائيًا  الأمن�ذج  هذا  بخروج  املا�سي  القرن  نهاية  يف  ذريعًا  ف�ساًل  ال�سم�يل 
من ال�س�ق. واأثبتت الأزمات املالية العاملية نهاية اأمن�ذج احلرية القت�سادية 
ويعترب  بنف�سها.  الذاتي  التحكم  ال�س�ق عن  بعدما عجزت حمددات  املطلقة 
الأمن�ذج الثالث املر�سح الأف�سل، لكن حدوده �سبابية املعامل. فما ه� مدى 
اأزمات  اأو  خلل  دون  عليه  ُيحاَفظ  حتى  ال�س�ق  باآليات  احلك�مي  التدخل 

عا�سفة؟ 
اإن احلد الأدنى ملا ي�سرتك به النا�س كلهم يعترب احلد الأدنى مل�س�ؤولية الدولة 
جتاه اأفرادها، وقد حدد ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك بق�له: "النا�س 
وُي�ستدل بذلك على رعاية الدولة  �سركاء يف ثالثة املاء والكالأ والنار")1(. 
اأو من مُيثلها للم�سالح الأ�سا�سية للمجتمع، حيث ي�سرتك النا�س عم�مًا مبا 

يت�فر من ماء وطعام واأدوات ت�ساعد يف تاأمني الطاقة مبختلف اأ�سكالها.
فيه من  ملا  ال�ستثمار  ابن خلدون) 2( دخ�ل احلك�مات يف جمال  وقد كره 
املعا�سر  املفه�م  وفق  ال�سلطان  معنى  ويتمثل  للجباية.  واإف�ساد  للرعية  �سرر 
ت�سعى  الأم�ال. فاحلك�مات  الدولة من  ب�اردات  وتتمثل اجلباية  باحلك�مة، 

لتع�ي�س عجز ميزانياتها من خالل:
• فر�س املك��س )اأي ال�سرائب( على مبيعات التجار للرعايا وعلى 	

الأ�س�اق، اأو زيادة املك��س اإذا كانت قِد ا�ستحدثت من قبل.
• مقا�سمة العمال واجلباة، وامتكاك )اأي امت�سا�س( عظامهم.	
• الدولة 	 رخاء  معه  ي�ستقيم  ما  وه�  والزراعة،  التجارة  ممار�سة 

وم�سالح الرعية، ولي�س ال�فاء بحاجة بيت املال.
"غلٌط عظيٌم  باأنه  ِقَبل احلاكم وي�سفه  ال�سل�ك من  ويدين ابن خلدون هذا 

واإدخاٌل لل�سرر على الرعايا من وج�ه متعددة".
من  لالأم�ال  حاجتها  معامل  ر�سم  يف  اأثره  الدولة  دور  لتحديد  فاإن  لذلك 
مرده  الإ�سالمي  املجتمع  عن  الكالم  تخ�سي�س  واإن  بدورها.  القيام  اأجل 
العالقات  املجتمعات. فجميع  املجتمع عن غريه من  لهذا  الفروق اجل�هرية 
يف املجتمع الإ�سالمي تق�م على اأ�سا�س التكافل، كالعالقة بني اأفراده، بينما 

د. �سامر مظهر قنطقجي
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كفاءة بيت املال لعتماده نظرية الإيرادات

ي�س�د ال�سراع الطبقي املجتمعات غري الإ�سالمية، حيث العالقات كلها مبنية 
اأ�سا�س امل�سلحة فقط، وت�ست�جب هكذا عالقات الت�سارع بني الفرقاء  على 

لتعار�س م�ساحلهم.
اإن �سكل العالقات يف املجتمع الإ�سالمي يحكمها تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية 
و�سرورة اللتزام بها، مما يعني قيام نظام مرتبط بتطبيق ال�سريعة احلاكمة 

بل ويتاأثر به.
تت�سكل  القت�سادي،  ال�ساأن  عن  الكالم  ه�  املقام  هذا  يف  يهمنا  ما  واإن 

امل�ؤ�س�سات املالية  الأ�سا�سية لأي جمتمع اإ�سالمي )ال�سكل اأ( من:
• اإيرادات 	 اإدارة  يف  املالية  ال�سيا�سات  ومتثل  املال:  بيت  م�ؤ�س�سة 

ونفقات الدولة.
• م�ؤ�س�سة ال�قف.	
• م�ؤ�س�سة الزكاة: وهي الركن الثالث من اأركان الإ�سالم.	

متثل امل�ؤ�س�سة الأوىل اجلانب احلك�مي، وامل�ؤ�س�ستني الأخريني املجتمع املدين. 
وتتكامل هذه امل�ؤ�س�سات بالتكافل، وهي لي�ست عالقة �سراع. مثال ذلك:

ُيناط باحلك�مة تدبر �س�ؤون النا�س ومنها �س�ؤون احلرب والت�سليح، وعلى بيت 
املدين مب�ؤ�س�ساته  املجتمع  ويرتتب على  الذاتية.  اإيراداته  ُينفق من  اأن  املال 
وقف  خالل  من  بذلك  تق�م  ال�قف  فم�ؤ�س�سة  اللزوم،  عند  احلك�مة  دعم 
الأغنياء جلزء من اأم�الهم ل�سالح ذلك الإنفاق العام كاأن ي�قف �سخ�س ما 
عقارًا لتم�يل احلرب. كما اأن م�ؤ�س�سة الزكاة فيها م�سرف خا�س ي�سمى يف 

الشكل )أ( المؤسسات المالية في المجتمع اإلسالمي
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حماة )حماها اهلل( بتاريخ 2012/11/08

�سبيل اهلل، علمًا اأن م�سارف الزكاة حمددة يف القراآن الكرمي وهي من ث�ابت 
ال�سريعة الإ�سالمية ول يحق حلاكم اأو حمك�م اأن يلغيها.

كما ُيناط باحلك�مة رعاية امل�سالح ال�سحية والطبية لأفرادها ودفع الفقر 
هذا  تدعم  ال�قف  م�ؤ�س�سة  لكن  ال�سخمة،  املبالغ  ذلك  لأجل  وتتكبد  عنهم، 
الزكاة  م�سارف  جّل  اأن  كما  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  وا�سح  ب�سكل  الإنفاق 
الغارمني واملدينني  ال�سيء يقال عن كفالة  اإنفاق. ونف�س  تت�جه لدعم هكذا 

وغريها، ال�سكل )ب(.

ُي�ساف ملا �سبق من اخل�س��سية، حرمة الربا، مما يجعل ال�سيا�سة النقدية 
املالية  ال�سيا�سة  جتعل  ال�سرائب  حرمة  اأن  كما  الريح،  مهب  يف  التقليدية 

التقليدية م�سل�لة متامًا، ويحتاج هذا الأمر تف�سياًل لي�س الآن حمله.
بال�سرائب  تتمثل  الإ�سالمية  الأنظمة غري  تتبع  التي  للدول  املالية  فال�سيا�سة 
القت�سادية  للظروف  تبعًا  ورفعها  بخف�سها  فتق�م  النا�س  من  جتبيها  التي 
ال�سائدة ملعاجلة الآثار ال�سيئة، وبذلك يعترب امل�اطن يف تلك البالد قد �سدد 
ما عليه من تكاليف اجتماعية. بينما يف املجتمع الإ�سالمي فاإن زكاة اأم�اله 
ُي�سهم بها، لذلك  التي  التكاليف الجتماعية  هي مبثابة امل�ساركة الفعالة يف 
فاإن تربير حترمي ال�سرائب اأمر عادل لطبيعة النظام اخلا�سع لتطبيق اأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية.
وغري  الإ�سالمية  املجتمعات  يف  املاليتني  ال�سيا�ستني  حالتي  بني  والفارق 
اأو  احلك�مات  لظلم  ب�اجبها  القيام  عن  الدولة  ق�سرت  ل�  اأنه  الإ�سالمية 
حيث  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  املفع�ل  �سارية  الأحكام  فاإن  تدبريها  ل�سعف 

يتح�ل فر�س الكفاية اإىل فر�س عني بني الأفراد حتت مظلة التكافل.  
اختالف املنهج يتطلب اختالف الطريق

يراعي  مبنهج  التزامنا  املق�س�د  بل  ح�لنا  من  العامل  تغيري  املق�س�د  لي�س 
الثقافة العامة والتزامات الأفراد مبعتقداتهم حيث ل يقدرون على اخلروج 
عنها ول� ا�سطروا ل�سداد التكاليف الجتماعية مرتني اأو اأكرث، فالتهرب من 
بينما  ج(.  )ال�سكل  لل�سيطرة،  قابلة  اآثارها  قان�نية  م�سكلة  ال�سريبة  �سداد 
املرء عن دينه ويذهب مبعتقده وهذا ما ل ميكنه  ُيخرج  الزكاة  عدم �سداد 

حتمل اآثاره وتبعاته، ال�سكل )د(. 

اإن حتديد م�ارد تخ�س بيت املال وم�ؤ�س�سته دون التطفل على النا�س جتعل 
القائمني عليه م�سطرون اإىل اإدارته بكفاءة عالية ت�سمح لهم ر�سم التدخل 

يف حياة النا�س والإ�سراف على م�ساحلهم. 
لذلك ميكن الق�ل باأن القت�ساد الإ�سالمي اأقام بيت ماله اأو وزارة خزانته 
على اأ�سا�س ))نظرية الإيرادات(( باأن جعل م�ارد تخ�س بيت املال، بينما 
النفقات((،  اأ�سا�س ))نظرية  التقليدي وزارة خزانته على  اأقام القت�ساد 
ي�سدر  اأ�سا�سها  وعلى  الالزمة،  النفقات  القادم  العام  م�ازنة  تقدر  حيث 
املثل  اأ�سا�س  على  يق�م  الأول  وكاأن  النا�س.  من  ال�سرائب  جباية  قان�ن 
ال�سعبي: )على قد ب�ساطك مّد رجليك( بينما الثاين يق�م على اأ�سا�س: )مّد 

رجليك ثم منط الب�ساط ون�سده لي�سل القدمني(، و�ستان بني احلالني 3.  
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رابعا - التوظيف:
وم�ؤ�س�سات  ومعدلت  وجمالت  طبيعـة  تبيان  يف  هنا  الت��سع  نريد  ل 
الأخرى  املالية  الأدوات  ا�ستعمـال  اأن  اإىل  فقط  ن�سري  ولكن  الت�ظيف، 
كفيـل بالتقليل من اللج�ء اإىل الت�ظيف - ال�سـرائب - اإل يف احلالت 
وملدة  العامة،  احلقيقية  امل�سلحة  تقت�سيها  التي  وال�ستثنائية  اخلا�سة 

حمددة.

اإىل  الدول  تلجاأ  وامل��س�عية  ال�سرعية  وامل�سلحة  احلاجة  اإطار  ويف 
تلك  وتك�ن  الت�ظيفية،  الإيرادات  طريق  عن  نفقاتها  بع�س  تغطية 
الن�سب واملعدلت مرتبطة بطبيعة ال��سع القت�سادي ال�سائد والظروف 

الجتماعية وال�سيا�سية.

واإذا نظرنا يف ظل الأو�ساع احلاليـة نالحظ باأن هناك حماباة لبع�س 
املذهبية  من  انطالقا  الآخر،  بع�سها  ح�ساب  على  الإنتاج  عنا�سر 
القت�سادية املتعمدة خا�سة يف ظل ا�سرتاتيجيات النفتاح مما يزيد من 
حدة الف�ارق الجتماعيـة وانعكا�ساتها، ولذا فهناك �سرورة لتعديالت 
والذاتية  اجلزافية  من  ولالنتقال  جهة  من  التهرب  من  للحد  جذرية 
وال�سفافية...  امل�سروعية  اإىل  والتح�سيل  الفر�س،  واملعارفية يف عملية 
هذا  على  العتماد  جتعل  التي  الأخرى  الأدوات  مع  التكامل  اإطار  يف 
يعانيه  الذي  الإجحاف  اإزالة  اإىل  تـ�ؤدي  ب�س�رة  ن�سبيا  يقل  امل�سدر 
امل�ساركة  عملية  ي��سع  اأخرى  جهة  ومن  املحـدودة،  الدخ�ل  اأ�سحـاب 
واملم�هة  واملتحايلة  املتهربة  الفئات  لتمـ�س  والقت�سادية  الت�ازنيـة 
انك�سافا عرب  يزداد  عليها  الإقبال  لأن�سطة مبعدلت غري منفرة جتعل 

الزمن.

وال��سعية املالية للجزائر تبني باأن هناك تهربا يرتاوح بني 60 و80 مليار 
م�ساهمة  ن�سبة  تف�ق  دخ�لهم  اإىل  الأجراء  م�ساهمة  ن�سبة  واأن  دينار، 
اأ�سحاب راأ�س املال... واأن املعدلت غري منا�سبة ولذلك هناك جمم�عة 
من ال�سروط التح�سينية لهذا امل�رد ليك�ن اأداة مالية واقت�سادية نذكر 

منها ما يلي:

•  اإعادة دمج الفئات املتهربة من دفع ال�سرائب امل�ستحقة.	

• الأن�سطة 	 على  بتخفيفها  احلالية  املعدلت  يف  النظر  اإعادة 
ال�ستثمارية والإنتاجية وتقليلها على الأجراء لتح�سني قدرتهم 

ال�سرائية.
• الرتفيهية 	 الأن�سطة  ملكافحة  مرتفعة  معدلت  ا�ستعمال 

والكمالية.
• اأو 	 الإعفاء  طريق  عن  والهامة  ال�سرورية  الأن�سطة  حتفيز 

بفر�س معدلت منخف�سة.
• جممله 	 يف  يعترب  الذي  ال�سريبـي  الإداري  اجلهاز  اإ�سالح 

امل�سدر الأ�سا�سي لت�سجيع وتغطية عمليات التهريب.
• املحا�سبة 	 مكاتب  ومراقبة  و�سبط  تنظيم  يف  النظر  اإعادة 

ومازالت  كانت  التي  اخلا�سة  احل�سابي  والتفتي�س  واملراقبة 
تعمل على تغطية واإخفاء احل�سابات احلقيقية لعمالئها لت�ثيق 

عملية التهرب واإ�سفاء الطابع القان�ين عليها.
كل هذه اجل�انب تعترب كمرحلة انتقالية لالأدوات التم�يلية الإ�سالمية 
ماعدا  الدنيا...  النهاية يف حدود  امل�ارد يف  م�ساهمة هذه  التي جتعل 
من  منعا  املجتمعية،  اأهميتها  ح�سب  الأن�سطة  ب�سبط  املتعلقة  الأم�ر 
ت�سرب امل�ارد املجتمعية لال�ستثمار يف املجالت الهام�سية بغية ال��س�ل 
اإىل منط من التخ�سي�س الأمثل للم�ارد، اأو يف احلالت املتعلقة بعالج 

الأو�ساع القت�سادية امل�سطربة.

خام�سا - الأدوات ال�سيادية لعملية ا�ستغالل امل�ارد العامة:

كثرية  وم�ارد  ثروات  املجتمع  عن  اأو  الأمة  عن  نيابة  متتلك  الدولة  اإن 
ت�ستغلها  اأن  العادة  يف  ت�ستطيع  ول  وزراعية...،  ونهرية  بحرية  متن�عة 
التي ترتتب عن  الكبرية  للتكاليف  اإن�ساء قطاع عام  بكفاءة عن طريق 
اأن جتد  طبيعة تنظيمه وطبيعة العمل يف م�ؤ�س�ساته لذلك من الأف�سل 
�سيغا ت�سمن ا�ستغالل تلك امل�ارد، ويف نف�س ال�قت حت�سل على دخل 

دائم ليعاد تدويره يف جمال احلفاظ عليها و�سيانتها وا�ستغاللها.

واإذا اأخذنا اجلزائر كمثال واأخذنا الرثوات الزراعية كنم�ذج، نالحظ 
حاليا باأن هناك عجزا متزايدا واأعباء كبرية تتحملها امليزانية العامة 
بع�س  ا�ستخدام  طريق  عن  ميكن  ت�سخمية  اآثار  عليها  ترتتب  للدولة 
الأدوات اأن ت�سمن بقاء امل�ارد الزراعية ممل�كة لالأمة، واأن تخ��س�س 
ملي�ن   2.7 ح�ايل  وبيع  ت�سفية  من  بدل  وت�جهها  ال�ستغالل  عملية 
للفالحني  وتاأجري  كراء  بعمليات  تق�م  لفئات  عنها  التنازل  اأو  هكتار 

اأدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة 
لرت�سيد دور ال�سريفة االإ�سالمية

ا.د. �ساحلي �سالح
عميد كلية العل�م القت�سادية والتجارية وعل�م 

الت�سيري - جامعة فرحات عبا�س - اجلزائر
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الأ�سليني، وهذا يزيد من تكلفة الإنتاج واملحا�سيل الزراعية، وي�ساهم يف رفع تكاليف املعي�سة من جهة، ويحرم الدولة من 
عائدات ثروتها الزراعية بل ويحملها اأعباء دعم تدبري م�اردها من م�سادر يف معظمها ت�سخمية.

ولت�سحيح هذه ال��سعية ميكن اللج�ء اإىل بدائل ل�ستغالل هذه الأرا�سي من اأهمها �سيغة التاأجري العامة عن طريق طرح 
�سندات تاأجري الأرا�سي الزراعية بقيم متفاوتة ح�سب طبيعة املنطقة ومناخها...، وميكن دفع هذه القيمة بالتق�سيط على 
اأن يدفع جزء هام منها م�سبقا وتدفع اأق�ساط اأخرى بعد انتهاء ال�سنة الزراعية، وتك�ن هذه القيم متقاربة مع اأ�سعار الإيجار 
يف ال�س�ق امل�ازية بحيث تنخف�س عنها بن�سبة معينة ل ت�سمح باإعادة التاأجري يف حالة ت�سرب الفئات غري الفالحية، فبهذه 
الطريقة ميكن للدولة اأن ت�سمن عائدات �سن�ية من تاأجري ح�ايل 2.7 ملي�ن هكتار، واأن ت�سمن عملية ا�ستغاللها من جهة 
اأخرى، كما تقلل من ت�سرب الفئات التي تنتفع من اإعادة تاأجري الأرا�سي الزراعية، وت�ستطيع عن طريق تلك العائدات تقدمي 
دعم للفالحني الذين يلتزم�ن بالت�جيهات العملية والعلمية التي حتقق اأهداف ال�سيا�سة الزراعية يف �س�رة تخفي�س يف اأ�سعار 

البذور والأ�سمدة، واحل�س�ل على التم�يل بدون ف�ائد.
وهذه ال��سعية تقلل من تكاليف املحا�سيل وترفع من ربحية ال�ستثمار الزراعي وتنعك�س اآثارها على امليزانية العامة وعلى 
املجتمع ككل يف �س�رة اإنتاج زراعي كبري وباأ�سعار معق�لة وا�ستيعاب ملزيد من العمالة، ورفع لن�سبية م�ساهمة القطاع الزراعي 

�سمن الناجت الق�مي وتخفي�س لفات�رة ال�اردات الغذائية... وغريها من النعكا�سات الإيجابية املتتالية.
الغاز  و�سبكة  الكهرباء  وحمطات  املياه،  وقن�ات  والآبار،  كال�سدود  الزراعية  الهيكلية  القاعدة  لتط�ير  اأخرى  �سيغ  وهناك 
والطرق وو�سائل النقل... وقد تكلمنا عن بع�سها يف مباحث �سابقة، وبع�سها الآخر مل نتكلم عنه كاملزارعة وامل�ساقاة واملغار�سة 

و�سركات احلي�ان... والتي متتاز بتن�عها يف جمال املزج والتاأليف بني ع�امل الإنتاج يف القطاع الزراعي.
فهذه الأدوات املالية لتنظيم ا�ستغالل الأمالك والرثوات العامة ف�سال عن اأهميتها القت�سادية واملالية، لها انعكا�ساتها على 

الأو�ساع النقدية ب�س�رة ت�ساعد على حتقيق ال�ستقرار يف م�ست�يات الأ�سعار وبالتايل يف قيمة النق�د.
وفيما يلي نبني تلك الأدوات يف �سكل ت��سيحي:

و ميكن تلخي�س الأدوات التم�يلية الإيرادية لل�سيادية املالية املكملة لل�سيا�سة النقدية 
يف ال�سكل رقم 12 الالحق:

كما �س�ف ن��سح حممل الأدوات املتاحة لل�سيا�سة املالية واملتكاملة مع ال�سيا�سة النقدية يف القت�ساد الإ�سالمي والتي �سيدعي 
الأمر مراعاتها وا�ستخدامها عند تعامل الدولة والبنك املركزي مع ال�سريفة الإ�سالمية من اجل ترتيبها يف تاأدية وظيفتها 

النقدية واملالية والقت�سادية، وال�سكل الالحق ي��سح تلك الأدوات. اخلامتة 
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اخلامتة 
املركزية  البن�ك  بني  العالقة  يف  م�سكلة  هناك  باأن  لنا  تبني  لقد 
وامل�سارف الإ�سالمية، تعيق تط�ر ومن� ال�سريفة الإ�سالمية التي تتميز 
بخ�س��سية اأعمالها امل�سرفية واأن�سطتها ال�ستثمارية يف اإطار اأ�ساليبها 
اإن هذا ال��سع يتطلب  اأ�سا�س نظام امل�ساركة،  و�سيغها التي تق�م على 
امل�سارف  عمل  طبيعة  لرتاعي  املركزية  البن�ك  وظيفة  هيكلة  اإعادة 
لل�سيا�سة  التقليدية  لالأدوات  جديدة  بدائل  ت�ستخدم  بحيث  الإ�سالمية 
التنم�ي  النقدية ت�ساهم يف تط�ر ال�سريفة الإ�سالمية وتر�سيد دورها 

يف القت�ساديات الإ�سالمية.

اآلية  اإىل  التي ت�ستند  الكمية والكيفية  باأن معظم الأدوات  لنا  وقد تبني 
فهناك  وبالتايل  الإ�سالمية،  للم�سارف  مالئمة  غري  الفائدة  نظام 
اأدوات كمية وكيفية ومبا�سرة بديلة يف اإطار نظام امل�ساركة الذي تق�م 

عليه اأن�سطة ال�سريفة الإ�سالمية.

اأدوات  مع  ترتافق  اأن  لبد  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  باأن  لنا  ات�سح  كما 
مالية مكملة لل�سيا�سة النقدية �س�اء اأكانت تلك الأدوات البديلة املتعلقة 
باإعمال معدلت امل�ساركة اأم تلك اخلا�سة بالأدوات الإرادية ول �سك يف 
اأن اإعادة الهيكلة ال�ظيفية والإجرائية لأدوات ال�سيا�سة النقدية �ست�ؤدي 
اإىل ان�سجام وتكامل العالقة بني البن�ك املركزية وامل�سارف الإ�سالمية 
ب�س�رة ت�ؤدي اإىل حتقيق وظيفتها امل�سرفية والقت�سادية التي تن�سجم 

مع خ�س��سيتها القت�سادية والجتماعية.
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االإبداع امل�رضيف يف ظل االقت�ساد املعريف

اأ.د. كنج� عب�د كنج�
عميد كلية القت�ساد / جامعة البعث

متطلبات اإعادة هند�صة العمليات امل�صرفية: 
• فرق العمل Work Teams اإن�ساء عدة فرق وكل فريق يخت�س 	

مع  املت�سابهة  اأو  املت�سلة  الأعمال  باإعادة هند�سة جمم�عة من 
بع�سها بع�سًا.

• 	 Building Networked Organization بناء املنظمات ال�سبكية
ذات امل�ست�يات الإدارية الأقل وعدد امل�ظفني الأقل ت�ساعد على 

ال�سرعة يف اتخاذ القرارات.
• ال�سيء 	 هذا  لأن   Empowerment ال�سلطات  ومنح  التف�ي�س 

ي�سمح باإطالق وتط�ر وا�ستخدام مهارات العاملني.
• 	 Empowerment of collaborative التعاوين  العمل  تعزيز 

Work ت�سكيل فريٍق قادٍر على تنفيذ الأعمال ب�سكل اأ�سرع.

• 	 Opening New جديدة  وظيفية  فر�س  ا�ستحداث 
قائمة  وظائف  اإلغاء  مثل   Employment Opportunities

واإحداث وظائف جديدة تتطلبها اإعادة الهند�سة.
وقد تك�ن التغريات هذه م�ؤملة يف بع�س الأحيان، غري اأن الدواء ال�سايف 

غالبًا ما يك�ن مرًا.

الهتمام بالأمور التالية: 
اإعادة هند�سة العمليات امل�سرفية باقتناع الإدارة  اأن حتظى  اأ - يجب 

العليا للم�سرف وتاأييد كافة العاملني يف امل�سرف.
ب - يجب اأن تتفق جه�د اإعادة الهند�سة مع املفاهيم ال�سائدة يف البيئة 

الجتماعية.
ج - يجب اأن تن�سجم اإعادة الهند�سة مع التغري يف الثقافة التنظيمية ، 
وتغيري امل�س�ؤوليات لدعم عمليات تنفيذ الأن�سطة اجلديدة واإزالة كافة 

الع�ائق التي ت�اجه التغيري.
د- حتديد املدة الزمنية لتنفيذ اإعادة الهند�سة.

ه- تاأمني الت�سالت الفعالة بني خمتلف امل�ست�يات الإدارية واأ�سحاب 
امل�سالح يف امل�سرف وخارجه 

اإدارة  على  كبري  حد  اإىل  تعتمد  وفاعليتها  امل�سرفية  الإدارة  قدرة  اإن 
الرتاكم املعريف املتاح بني اأيديها والذي ت�فره نظم املعل�مات امل�ج�دة 

يف امل�سرف.
ولعل املرحلة احلالية التي مير بها اجلهاز امل�سريف جديرة باأن تدرك 

املرحلة  هذه  ومعطيات  املالية طبيعة  وامل�ؤ�س�سات  امل�سارف  الإدارة يف 
والتفاعل بني ق�اها املختلفة ومدى تاأثري ذلك على عملية �سنع القرار 
يعتربان  ت�ظيفها  ح�سن  على  والقدرة  املعرفة  امتالك  الإداري.اإن 

حم�رين اأ�سا�سيني يف الإدارة ال�سرتاتيجية يف البن�ك.
 يق�ل يانغ كاي �سينغ امل�ست�سار ال�سيا�سي ورئي�س بنك ال�سني ال�سناعي 

 ICBC )والتجاري )اأي �س بي �س
• فال�س�ق 	 املالية،  ال�س�ق  لتنمية  هامة  دافعة  ق�ة  يقدم  الإبداع 

واإذا  والنطاق،  العمق  حيث  من  من�ًا  اأقل  ال�سني  يف  املالية 
قمنا بب�ساطة بن�سخ بع�س التدابري التي تتخذها الدول الغربية 
ت�اجه  قد  املايل  الإبداع  خطى  تخفي�س  املالية  الأزمة  مل�اجهة 

خماطر غري مت�قعة.
• من 	 املزيد  اإطالق  من  ونتمكن  الإبداع  يف  ن�سرع  مل  اإذا 

تلبية خمتلف  التم�يل وال�ستثمار فلن نعجز فقط عن  عجالت 
الحتياجات املتزايدة للخدمات املالية من القت�ساد احلقيقي، 
بل �سترتاكم املزيد واملزيد من املخاطر الئتمانية على القطاع 
امل�سريف، وذلك �سيق��س من ا�ستقرار اأعمال القطاع امل�سريف 

والتنمية امل�ستدامة لكل القت�ساد على املدى الط�يل.
• وغري 	 ال�سي�لة  تنق�سها  ال�سينية  للم�سارف  القرو�س  اأ�س�ل 

قابلة للتداول نظرًا لعدم ت�فر �س�ق اإقرا�س من الدرجة الثانية 
نتيجة لنق�س الإبداع املايل..

احللقة )3( 
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واقع الإبداع امل�صريف يف الدول العربية: 
اإن العامل العربي مبا فيه �س�رية مل ي�ظف م�ارد �سخية لتنمية هام�س 
الإبداع يف تقدمي اخلدمات وخللق املنتجات واحلل�ل امل�سرفية، ويفتقر 
القطاع امل�سريف اإىل بيئة اإبداعية ت�سهم يف تط�ير ال�سناعة امل�سرفية.
كما اأن ق�انني احل�كمة التي تخ�س جمال�س الإدارة رمبا هي بحاجة اإىل 
املراجعة فعلى �سبيل املثال تخ�سع العديد من جمال�س اإدارات امل�سارف 
هذا  يجعل  مبا  التجارية.  العائالت  من  عدد  من  مبا�سرة  �سيطرة  اإىل 
عر�سة  املحلية  القت�ساديات  على  ال�سديدة  ح�سا�سيته  رغم  القطاع 
اأر�سية خ�سبة لنعدام  لتغليب امل�سالح على ح�ساب القت�ساد، وي�فر 

فر�س املناف�سة العادلة.
واأهم مالمح العمل امل�سريف يف الدول العربية: 

• خدمات م�سرفية مت��سطة اجل�دة، وهي متباينة فرتاها يف دول 	
اخلليج العربي جيدة ومتط�رة وتراها يف دول اأخرى متدنية.

• عدم ت�فر اخلدمات امل�سرفية خارج الفروع.	
• خدمات ال�سراف الآيل غري متاحة على مدار ال�ساعة كما ه� 	

مقدر لها اأن تك�ن.
• غياب اخلدمات امل�سرفية اللكرتونية.	
• حمدودية وعدم تعدد وتن�ع اخلدمات امل�سرفية.	
• ارتفاع ال�سمانات بالقيا�س حلجم الئتمان املمن�ح.	
• به 	 اأودع  الذي  الفرع  خارج  امل�سرفية  العمليات  تكلفة  ارتفاع 

ال�احد  امل�سرف  فروع  بني  ربط  �سبكة  وج�د  لعدم  العميل 
)م�سرف الت�سليف ال�سعبي يف �س�رية(.

• تعذر العمليات امل�سرفية يف نف�س البنك )فقد جتد اأنك تتمكن 	
من �سحب راتبك ال�سهري من خالل ال�سراف الآيل ول ميكنك 

�سحبه من الفرع التقليدي(.
• �سعف املخ�س�سات املالية لالإبداع.	
• معاناة املبدعني يف عملهم داخل امل�ؤ�س�سات امل�سرفية.	
•  انخفا�س م�ست�ى البحث والتط�ير.	
• يف 	 وامل�ؤهلة.فرتى  املتخ�س�سة  امل�سرفية  الك�ادر  ت�فر  عدم 

العديد من الأحيان اعتماد امل�سارف على خريجي كليات الآداب 
واملالية. الإدارية  العل�م  كليات  العتماد على خريجي  بدًل من 

لأن التعيني يف البن�ك يخ�سع لعتبارات املح�س�بية.

ختامًا: 
يف �س�ء العر�س ال�سابق ميكن اأن ن�ستخل�س ما يلي: 

اإن البقاء يف املاأل�ف وعدم التغيري ل ميكن اأن ي�ؤدي اإىل الإبداع.. 1
اإن عامل الغد ه� بالتاأكيد لي�س العامل الذي يعمل اأو ي�سمل على . 2

م�سارف تقدم خدمات م�سرفية من خالل الفروع بل ه� العامل 
الذي يقدم خدمات م�سرفية بدون فروع بنكية.

فعال . 3 نظام  وج�د  على  يرتكز  امل�سريف  العمل  فاعلية  اإن 
عالية  ج�دة  ذات  معرفية  قاعدة  ت�فري  على  قادر  للمعل�مات 
عن ال�س�ق امل�سرفية والق�ى الرئي�سية الفاعلة فيه والتفاعالت 
يف  للمعرفة  الفعالة  الإدارة  على  فاإن  ولذلك  الق�ى،  هذه  بني 

امل�سرف القيام ب�ظيفتني اأ�سا�سيتني هما: 
اأ – ت�فري قاعدة بيانات متجددة وم�ستمرة للمعل�مات.

الأحداث من ح�لها مبا  وتف�سري  القاعدة يف حتليل  ت�ظيف هذه   - ب 
ي�ساعد على اتخاذ القرارات الت�س�يقية املنا�سبة.

غري . 1 امل�سرفية  اخلدمات  على  الطلب  يزداد  اأن  امل�ؤكد  من 
امل�سرفية  اخلدمات  لتجاوز  الطريق  فاإن  ولهذا  التقليدية، 
يف  والإبداع  جديدة،  م�سرفية  خدمات  ابتكار  ه�  التقليدية 
بالدخار  يق�م�ن  ل  الذين  الفقراء  اأن  الق�ل  تقدميها.ويجب 
مدخراتهم  وتدين  دخ�لهم  تدين  ب�سبب  حاليًا  امل�سارف  لدى 
وعدم رغبتهم يف الظه�ر اأمام م�ظفي البنك يف الفروع واأمام 
عمالئه باأنهم اأ�سحاب مدخرات مت�ا�سعة يجدون يف اخلدمات 
اأن  وميكن  لهم،  املنا�سب  احلا�سن  النرتنت  عرب  امل�سرفية 

ينطبق الأمر يف احل�س�ل على الئتمان اأي�سًا.
اخلدمات . 2 عن  والبتعاد  امل�سرفية  اخلدمات  يف  الإبداع  اإن 

اإقبال الغالبية  امل�سرفية التقليدية ي�ساعد يف تعزيز التاأثري يف 
اخلدمات  ا�ستخدام  على  املالية  اخلدمات  من  املحرومة 

امل�سرفية املقدمة بدون فروع م�سرفية.
الإدارية . 3 للعمليات  اجلذري  التقييم  واإعادة  التفكري  اإعادة  اإن 

يف امل�سرف لتحقيق حت�سينات جذرية هائلة يف مقايي�س الأداء 
كالكلفة واجل�دة وال�سرعة يف تقدمي اخلدمة ي�ساعد على حتقيق 

حالة من الإبداع يف العمل امل�سريف.
تزود . 4 اأن  املتاحة  املعرفية  والرتاكمات  املعل�مات  �ساأن  من  اإن 

الريادية  للمنهجية  الأ�سا�سية  باملرتكزات  امل�سرفية  الإدارة 
وهي: 
• وت�ست�عب 	 تتعلم  اأن  امل�سرفية  الإدارة  على  اإن  التعلم: 

باجتاهات  تتنباأ  واأن  التكن�ل�جي،  التقدم  معطيات 
ومعدلت التغيري فيه.

• العميقني 	 والت�س�ر  الأفق  �سعة  اإن  الأفق:  و�سعة  الت�س�ر   
ميكنان الإدارة من الرتقاء اإىل الأف�سل 

• ملقت�سيات 	 املنا�سبة  للبدائل  الر�سيد  الختيار  الذكاء: 
ال�اقع التطبيقي.

يتطلب الإبداع العتماد على املبدعني، وه�ؤلء يجب اأن يحر�س . 5
البنك على متابعتهم وهم على مقاعد درا�ستهم يف اجلامعات 
وا�ستقطابهم، بل وتبني تدري�سهم وحت�سيلهم العلمي لي�سبح�ا 

كفاءات هامة للبنك.
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كما اأن ثمة مقرتحات ميكن اأن تفيد العمل امل�سريف ن�جزها فيما يلي: 
امل�سرفية . 1 اخلدمات  اأمناط  بع�س  تقدمي  للم�سارف  ميكن 

امل�ستحدثة وغري املاأل�فة، ولعل من اأهمها: 
• الحتياجات 	 لذوي  والتجهيزات  املعدات  بع�س  تاأجري 

اخلا�سة.
•  تاأجري �سيارات املعاقني ب�سائق ودون �سائق.	
• تاأجري جتهيزات طبية للمر�سى مثل الأ�سرة و�سيارات نقل 	

املر�سى وهي لي�ست �سيارات الإ�سعاف التابعة للم�سايف.
• الئتمان 	 املايل،  التحليل  يف  متخ�س�سة  دورات  اإقامة 

القيادة  ويف  ال�ستثمارية  املحافظ  اإدارة  امل�سريف، 
امل�سرفية.

• جيل 	 مع  والتعامل  الجتماعية  وال�سبكات  النقال  الهاتف 
ال�سباب. 

 مت�يل الأفكار يف امل�سروعات ال�سغرية واملتناهية يف ال�سغر.. 2
جديدة . 3 فروع  اإن�ساء  خالل  من  اجلغرايف  النت�سار  �سيا�سة  اإتباع 

وت��سيع نطاق تقدمي خلدمات لأكرب جمم�عة من العمالء وجذب 
عمالء جدد.

غري . 4 اأن�سطة  ومت�يل  الجتماعية  امل�س�ؤولية  حتمل  نح�  الجتاه 
وحماية  الغذائي  والأمن  الإ�سكان  م�سروعات  مثل  العائد  مرتفعة 
البيئة من التل�ث لأن م�ساعدة اأفراد البيئة ميكن اأن يح�لهم اإىل 

عمالء.

املناف�سة . 5 حدة  ل�ستداد  نظرًا  امل�سرفية  العمليات  هند�سة  اإعادة 
على  واإقبالهم  امل�ستهلكني  اأذواق  وتغري  واخلارجية  الداخلية 
تطبيقات  وتط�ر   ، واجل�دة  بال�سرعة  تت�سف  التي  اخلدمات 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت ب�سكل مت�سارع.
ميكن للم�سرف �سراء اأفكار اإبداعية وتطبيقها لكي يك�ن م�سرفًا . 6

رائدًا ومميزًا.
ميكن للم�سرف اأن يق�م بفتح ن�ع جديد من احل�سابات )ح�سابات . 7

الإبداع( يتم فيها اإيداع اأم�ال اأ�سخا�س لأغرا�س اإبداعية، ومنح 
ائتمان لهذه الأغرا�س �سمن مق�لة )نحن من�ل واأنت تبدع(.

يتمكن من خاللها . 8 الهاتف اجل�ال  املمكن تقدمي خدمة على  من 
عليه  احل�س�ل  ميكن  الذي  القر�س  حجم  معرفة  من  العميل 
دخ�ل  خالل  من  وذلك  الخ  الأق�ساط...  عدد  ومعرفة  ومدته، 

العميل اإىل النظام املحا�سبي للبنك الذي يعر�سه للعمالء. 
وت�ظيف . 9 ت�جيه  يتمثل يف  واجبًا هامًا  امل�سرفية  الإدارة  اإن على   

املعرفة لأغرا�س التخطيط.
اإن تط�يع املعرفة وو�سعها �سمن �سياغات اإ�سرتاتيجية حتدد لالإدارة ما 
اأ�ساليب الت�سرف املمكنة باحرتاف واإبداع،  يجب عليها القيام به من 
الأمثل لهذه املعرفة تبني منهجية جديدة لالإدارة  ويتطلب ال�ستخدام 
يف امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية، وترتكز اإىل حد كبري على غر�س مفه�م 
التط�ر  عملية  تفرزها  التي  ال�اقع  معطيات  مل�اجهة  املعرفية  الريادة 

القت�سادي.
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احللقة )1( 

مقدمة:
يعاين القت�ساد الإ�سالمي من اأزمة معرفية وتطبيقية حقيقية، تناُولها 
بالتحليل والتعليل يحتاج اإىل م�سارحة وجراأة وم��س�عية. واإن كنا مل 
ن�سل بعد اإىل اجلراأة وامل��س�عية يف الطرح، اأو مل نكن م�ستعدين لذلك 
�سيك�ن حلقة جديدة  بل  باملفيد،  ياأتي  لن  الأمر  فاإن بحث هذا  اأ�ساًل، 
من احللقات املفرغة التي مّر بها احلديث يف هذا امل��س�ع. وقد اأح�سن 
ملحاولة  وت�جه  املبادرة  زمام  اأخذ  عندما  الإ�سالمي  القت�ساد  معهد 
ت�سخي�س هذه الأزمة يف م�سعى اأويل ملعاجلتها، اإذ ل بد من الت�سخي�س 
املعهد  يف  الباحثني  الأ�ساتذة  ال�سادة  فاإن  لذلك  وحتقيقًا  العالج.  قبل 
طرح�ا عدة اأ�سئلة ت�سهم يف ت�سخي�س هذه الأزمة، و�ستعمل هذه ال�رقة 
على الإجابة على بع�سها، ثم ت�سخ�س اأ�سبابًا اأخرى اأدت يف نظر الكاتب 
املعهد  اأ�سئلة  بع�س  عن  �سمنًا  يجيب  و�سرحها  الأزمة،  هذه  قيام  اإىل 

الأخرى، والبداية هي باأ�سئلة املعهد.
هناك  اأم  الإ�سالمي؟  امل�سريف  ملعمل  واحد  نظري  من�ذج  هناك  هل 
مناذج متعددة تختلف باختالف بيئة العمل بحيث ت�جد مثال م�سرفية 

على الطريقة املاليزية واأخرى على الطريقة اخلليجية؟ 
ومناهجها  الفقهية  املدار�س  اختالف  ه�  الفقهي  ي�س�غ اخلالف  الذي 
يف ال�ستنباط، ل الت�سهي واإرادة التط�يع امل�سلحي للن�س��س واملذاهب 
الفقهية؛ فاملدر�سة الفقهية التي تتبعها ماليزيا هي املدر�سة ال�سافعية، 
واملدر�سة  العربية.  البلدان  يف  النت�سار  ذائعة  املدر�سة  ذاتها  وهي 
ال�سافعية ل تقر اأ�س�لها املمار�سات التي يختلف بها ما ي�سمى بالنم�ذج 
من  ال�سافعي  الإمام  اإىل  ين�سب  فما  اخلليجي؛  النم�ذج  عن  املاليزي 
اأو بيع الدين كما ه� ممار�س باطٌل، ف�ستان بني حكم  ج�از بيع العينة 
على م�ساألة كالعينة بال�سحة باعتبار ظاهرها وبني احلكم عليها باحلل، 
و�ستان بيع جت�يز بيع دين حاّل على نح� يندفع معه وق�ع الربا، وه� ما 

اأجازة ال�سافعية، وبني بيع دين م�ؤجل وبح�سم 1.  
وعليه، فاإن تعدد مناذج العمل امل�سريف الإ�سالمي ُيقبل اإن كان يف اإطار 
امل�سائل والأحكام املقب�لة �سرعًا، ل الأق�ال ال�ساذة اأو التي ل ي�جد لها 
اأو ح�سم  امل�ؤ�س�ساتي  الت�رق  اأو  كالعينة  مقب�ل،  �سرعي  تخريج  اأو  �سند 
الدين ونح� ذلك. واإذا ما اأراد املرء اأن يتتبع الأق�ال ال�ساذة على مدى 
ما  له  يجيز  �ساٍذ  ق�ٍل  وج�َد  يعِدم  لن  فاإنه  الإ�سالمي،  الت�سريع  تاريخ 
ي�ستهي ج�ازه، لكن العربة بال�زن الفقهي لهذا الق�ل وم�ستنده ال�سرعي 

وتلقي العلماء له بالقب�ل.
واختالف  الأزمنة  بتعدد  الأحكام  تعدد  اإمكان  من  الفقهاء  يذكره  وما 
الأمكنة والأح�ال، كقاعدة "ل ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان" مثاًل، 
فه� يف الأحكام التي تبنى على الُعرف اأ�ساًل كما ه� معروف، كم�س�ؤولية 

ال�سرعية  الأحكام  ل  مثاًل،  امل�سرتي  مكان  اإىل  املبيع  نقل  عن  البائع 
امل�ؤ�سلة اأو املن�س��س عليها وغري املرتبطة بالعرف والعادة.

يف  اجلزئية  التطبيقية  الأحكام  بع�س  اختالف  ي�س�غ  فاإنه  وعليه، 
م�ست�ى  على  ذلك  يك�ن  اأن  ل  لآخر،  مكان  من  الإ�سالمية  ال�سريفة 
عقٌد  يك�ن  لأن  اأبدًا  �سرعي  م�س�غ  ي�جد  فال  العق�د،  واأ�سل  املنتجات 
م�سرف  يف  حالًل  النقدي،  التم�يل  به  م  ُيقدَّ الربا،  على  حيلة  ُيتخذ 
اإن احلاجات  بل  واملكان؛  العمل  بيئة  باعتبار اختالف  اآخر  وحرامًا يف 
الإن�سانية ثم امل�سرفية الأ�سا�سية لالأفراد واحدة، ول تختلف باختالف 

املكان.
بنماذجه  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  تطبيق  يف  اإ�سكالت  هناك  هل 
التطبيق  اأو  الكامل،  ال�سالمي  امل�سريف  النظام  كنم�ذج  املختلفة؟ 
الإ�سالمية بجانب  الن�افذ  اأو  امل�ستقلة،  الفروع امل�سرفية  اجلزئي عرب 

امل�سرف التقليدي؟
اإن كانت الرغبة قائمة حقيقة يف اللتزام باأحكام ال�سريعة، فاإن طبيعة 
يف  النماذج  هذه  اأحد  مع  التعامل  �سرعية  يف  فرقًا  حتدث  ل  امل�ؤ�س�سة 
لي�س  امل�ؤ�س�سة  ه�ية  اأو  املال  م�سدر  وق�سية  ومعامالتها.  منتجاتها 
التعامل مع غري  للم�سلمني  فيج�ز  الق�سية،  �سرعي يف هذه  اعتبار  لها 
اإذا  معهم  م�ساركة  عق�د  والدخ�ل يف  منهم،  وال�سراء  بالبيع  امل�سلمني 
َق التزامهم بها.  كانت العق�د و�سروطها فيما بني الفريقني �سرعية وحتقَّ
وقد تعامل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من قبل ماليًا مع غري امل�سلمني 
فما �سكل دينهم اأو م�سدر اأم�الهم �سببًا حلرمة التعامل املايل معهم. 
ال�سحيح  ال�سرعي  اللتزام  من  والتاأكِد  العق�د،  بطبيعة  اإذن  فالعربة 
بها، وذلك يق�م على م�سداقيِة امل�ؤ�س�سة، �س�اء اأكانت نافذة اأو م�سرفًا 
احلقيقي  وا�ستعداِدها  ممل�كًا،  اأو  رب�ي،  لآخر  ممل�ك  غري  اإ�سالميًا 
لاللتزام باأحكام ال�سريعة وعدم خلط ال�ستثمارات على نح� مرف��س 

�سرعًا.
والنتقادات ال�سرعية التي يتعر�س لها العمل امل�سريف الإ�سالمي يتعلق 
اأي  اأكرث من  باملنتجات، واأدوات اخلزينة، و�سروط التعامل مع الأفراد 
اآخر، وهذا مما تت�ساوى فيه جميع النماذج املذك�رة للم�ؤ�س�سات  �سيء 
املالية الإ�سالمية. ولي�س من العدل والإن�ساف اأبدًا اأن تهاَجم م�ؤ�س�سة 
اإ�سالميًا م�ستقاًل، فقد  اأو ك�نها نافذة ل م�سرفًا  باعتبار دين مالّكها 
تك�ن هذه النافذة الإ�سالمية، اأو اململ�كة لغري امل�سلمني، اأكرث ان�سباطًا 
وحر�سًا على اللتزام باأحكام ال�سريعة من امل�سرف الإ�سالمي امل�ستقل، 

د. عبد العظيم اأب� زيد
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بل وقد تك�ن ه�يتها هذه حافزًا و�سببًا لها ملزيد حر�ٍس على اللتزام 
باأحكام ال�سريعة. وعلى فر�س �سحة الزعم ب�ج�د ما ي�ستدعي الت�سكيك 
ل  ثان�ية  م�سكلة  هذه  فاإن  ه�يتها،  ب�سبب  امل�ؤ�س�سات  هذه  يف  ال�سرعي 
تذكر اإىل جانب م�سكلة التطبيق التي نتحدث عنها، لأنها م�سكلة واقعة 

يف كل النماذج املذك�رة ب�سرف النظر عن ه�يتها. 
دورها  اأن  اأم  الجتماعية؟  بامل�س�ؤولية  معنية  الإ�سالمية  امل�سارف  هل 

ينح�سر يف تعظيم ع�ائد مالية ملالكيها وامل�ساهمني فيها؟
من الإن�ساف الق�ل اإن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هي م�ؤ�س�سات ربحية 
قبل كل اعتبار، اأن�سئت وقامت لتحقق الربح ملالكها وامل�ستثمرين فيها، 
امل�ؤ�س�سات  عن  مييزها  واإمنا  اجتماعية؛  اأو  خريية  م�ؤ�س�سات  ولي�ست 
الربح  حتقيق  طرق  يف  بال�سريعة  اللتزام  اإعالنها  التقليدية  املالية 
والك�سب، ل اأن اعتبارًا ف�ق اعتبار الربح يحكم عملها وي�سرّي ِوجهتها. 
ال�سرعي ممكنًا بطرق تخدم املجتمع  الربح  اإذا كان حتقيق ذات  لكن 
اأكرث، ول ت�سّر بهذه امل�ؤ�س�سات، فمن ال�اجب عليها يف هذه احلالة اأن 
تلتزم بتلك الطرق، ول عذر لها حينئذ بتجاهلها اأو التق�سري فيها، لأن 
بناء املجتمع الإ�سالمي اأمر واجب، واأداة ذلك اأفراده وم�ؤ�س�ساته، فال 
عذر مل�سلم اأو م�ؤ�س�سة اإ�سالمية يف القع�د عن الإ�سهام مبا ميكن اإ�سهامه 

دون �سرر يقع عليه. 
ت�سطلع  مل  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اأن  اجلانب  هذا  يف  واملالحظ 
عن  غاب  اإذ  ال�اجب،  النح�  على  بها  ال�ساّر  وغري  املمكن  بدورها 
يف  ال�سديد  الرتدي  من  الرغم  على  الجتماعي  البعُد  هذا  عملياتها 
الأو�ساع الجتماعية للم�سلمني يف اأكرث البلدان الإ�سالمية، وهذه تهمة 
التم�يل  اأن م�ؤ�س�سات  اأي  امل�ؤ�س�سات.  اإحلاقها بهذه  النا�س يف  ل يرتدد 
وتخدم  اجتماعيًا  ت�سهم  اأن  ميكنها  كان  حيث  ق�سّرت  قد  الإ�سالمي 

املجتمع امل�سلم على نح� ل يثِقل كاهلها اأو ي�سّر بها.
امل�ساهمة  هذه  لتحقيق  املت�س�رة  والقن�ات  الأدوات  بع�س  يلي  وفيما 
الإ�سالمية. وميكن �سياغة ذلك يف  املالية  امل�ؤ�س�سات  املتاح يف  بح�سب 

ثالثة حماور:
لة املح�ر الأول: اختيار القطاعات املم�َّ

وُيت�س�ر يف هذا ال�سدد احلاجة اإىل اللتزام مبا يلي: 
• ت�سهيل �سروط منح التم�يل، باأدواته ال�سرعية ال�سليمة من عق�د 	

ا�ستثمار وغري ذلك، اإىل ال�سركات النا�سئة وامل�سروعات ال�سغرية 
العمالقة  لل�سركات  التم�يالت  منح  تف�سيل  وعدم  واملت��سطة، 
باعتبار رجحان اعتبارات خماطر الئتمان فيها على ما دونها اإذا 

كانت الأخرى حتقق �سروط الئتمان املعتادة.
• امل�ساريع 	 انتقاء  على  والتم�يل  ال�ستثمار  قرار  عند  احلر�س 

التنم�ي  الأثر  باعتبار  ذلك  بني  واملفا�سلة  احلقيقية،  التنم�ية 
والنتاجي الأمثل.

• الفقرية، 	 امل�سلمة  الدول  اقت�ساديات  يف  ال�ستثمار  على  احلر�س 
يف  ماآًل  ي�سب  نح�  على  اأو  الكربى  الدول  اقت�ساديات  يف  ولي�س 

م�سالح هذه الدول.

• الكّف عن - اأو احلد من - مت�يل اخلدمات وال�سلع الكمالية باهظة 	
الكلفة، كالأعرا�س فاح�سة التكاليف وال�سيارات املرتفة؛ والرتكيز 
ال�ستهالكية؛  من  اأكرث  الإنتاجية  ال�سلع  على  ال�سلعي  التم�يل  يف 
والعمل والإنفاق يف جمال ت�عية العمالء وتنمية وعيهم ال�ستهالكي 

بالبعد عن متّ�ل ال�سلع التي ت��سف بالرتف والإ�سراف.
• احلد من املنتجات التي يغلب عليها اأن ت�سر بالأفراد وت�قعهم يف 	

ول�سيما  ال�سخ�سي  والتم�يل  الئتمان،  كبطاقات  الدين،  براثن 
ال�ستهالكي منه. 

املح�ر الثاين: اإتباع ال�سيا�سات الداخلية املنا�سبة:
وُيت�سّ�ر يف هذا ال�سدد وج�ب اللتزام مبا يلي:

• العدالة يف فر�س الر�س�م والأرباح والغرامات على املتعاملني، اإذ 	
تك�ن هذه الر�س�م والأرباح العالية والغرامات يف كثري من الأح�ال 
مع  التعامل  بع�سهم  وتف�سيل  العمالء،  على  الإثقال  يف  �سببًا 
امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية، مما ي�ؤدي من حيث النتيجة اإىل دعم 
تلك امل�ؤ�س�سات التقليدية، وهي التي ل تراعي اأي بعد اجتماعي يف 

عملها.
• عق�د 	 يف  لالأخطار  احلقيقي  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  حتمل 

املنتاق�سة ونح� ذلك، لأن  امل�ساركة  اأو  الإجارة  اأو  بالبيع  التم�يل 
يثقل كاهله، وقد  امل�ؤ�س�سة ظلم  للعميل دون  حتميل تلك الأخطار 

ي�ؤدي اإىل خ�سارته.
• الكف عن اأ�ساليب التحايل ال�سرعي التي تتبعها امل�ؤ�س�سات املالية 	

امل�ساركات  املتم�لة منها، عرب عق�د  لت�سمني اجلهات  الإ�سالمية 
وامل�ساربات وال�كالت، لراأ�س املال والعائد املت�قع منه. ومن هذه 
ب�سراء  اجلهات  تلك  من  تعهٍد  اأخُذ  املثال  �سبيل  على  الأ�ساليب 
الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  حتقق  مببالغ  ال�ستثمارية  الأ�س�ل 
ال�سماَن املن�س�د 2.  فهذا الت�سرف ي�سر باجلهات املتم�لة، وينتج 
عنه وق�ع ذات الآثار ال�سلبية للربا، لأن مت�يل هذه امل�ؤ�س�سات لن 
يختلف من حيث اجل�هر والأثر عن التم�يل الرب�ي التقليدي يف 

هذه احلالة.
• الفئات 	 دعم  يف  بامل�ؤ�س�سة  اخلا�س  الزكاة  �سندوق  ت�ظيف 

الجتماعية املحتاجة، والإفادة كذلك يف هذا الإطار من �سندوق 
تعامالت  النا�سئة عن  الأرباح  املجنبة حيث وجدت؛ وهي  الأرباح 
بامل�ؤ�س�سة جتنيب  ال�سرعية اخلا�سة  الهيئة  اأوجبت  التي  امل�ؤ�س�سة 
اأرباحها ل�ق�ع بع�س املخالفات ال�سرعية، ل التحايل ملحاولة رد ما 
يف هذا ال�سندوق على امل�ؤ�س�سة نف�سها باعتماد بع�س التخريجات.

املح�ر الثالث والأكرث اأهمية: ن�عية املنتجات:
ل بّد للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من التميز احلقيقي، ل ال�سكلي، عن 
منتجات وممار�سات امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية. فتحرمي الإ�سالم للربا 
والجتماعية  القت�سادية  اآثاره  لأجل  كان  اإمنا  ونح�هما  الغرر  وعق�د 

ال�سلبية الكارثية يف املجتمعات، ل باعتبار �سكليات العق�د امل��سلة 
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اإىل الربا والغرر. وبالتايل فاإن البعد احلقيقي عن الربا وعق�د الغرر 
يقع م�قع اللّب من ق�سية التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالر�سالة 

الجتماعية. 
وامل�سكلة اأنه قد وجد يف العق�د التي متار�سها بع�س هذه امل�ؤ�س�سات ما 
ل يفرتق ج�هريًا عن الربا وعق�د القمار والغرر كما يذكر ذلك علماء 
واإن �سدق هذا،  الإ�سالمي وكثري من املخت�سني واملراقبني.  القت�ساد 
فاإنه يعني اأن الر�سالة الجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مهددة 
اآلية  اآليات عمل كثري من هذه امل�ؤ�س�سات  وم�سابة يف مقتل، لأن بع�س 
رب�ية، ومنط�ية على املقامرة، مما يعني اأنها حتمل نف�س الآثار وامل�سار 
هذه  وج�د  مع  يرجتى  اجتماعيًا  خري  ول  والقمار،  للربا  الجتماعية 

املمار�سات.
حالة  يف  املتج�صدة  االإ�صالمي  لالقت�صاد  املعرفية  لالأزمة  اأخرى  اأ�صباب 

التمويل االإ�صالمي
عن  عاجزين  امل�س�ؤولني  وجعلت  الأزمة  هذه  �سببت  كثرية  اأ�سباب  ثمة 
واأكرث  اأخرى غريها،  وثمة  �سبق  ما  بع�سها  املرغ�بة،  الأهداف  حتقيق 
اأن  ُيظن  بل  الإ�سالمي،  القت�ساد  بتجربة  خا�سًا  لي�س  الأ�سباب  هذه 
يف  العامة  ال�سرعية  املعارف  تطبيق  يف  التجارب  تكرَر  �ستتكرر  الأزمة 
وقتنا الراهن، وذلك لال�سرتاك يف اأكرث هذه الأ�سباب، واأهمها يف نظر 

الباحث ه� الآتي.
1. طبيعة املعارف الإ�سالمية غري القابلة للتجزيء اأو التلب�س باأ�سدادها:
من طبيعة املعارف ال�سرعية الإ�سالمية اأنها منظ�مة متكاملة ومرتابطة 
عن  منها  القت�سادي  املعريف  اجلانب  ينفك  فال  ببع�س،  بع�سها 
الجتماعي عن ال�سيا�سي، وهذا اأثر طبيعي له�يتها الدينية، فال ينجح 
تطبيق اأحد هذه املعارف جناحًا كاماًل اإل يف مناخ اإ�سالمي عام و�سامل 
تطبق فيه �سائر املعارف. ثم ياأتي اجلانب التعبدي الذي ل ينفك عن 
اأ�سا�س  على  تنه�س  التي  الدينية  الرتبية  وتاأتي  املعارف،  هذه  من  اأيِّ 
لتخلق  ذلك،  وغري  وحج  وزكاة  و�س�م  �سالة  من  التعبدية،  التكاليف 
لنجاح  املالئم  املناخ  وتهيء  مكلف،  نف�س  الداخلي يف  والرقيب  الرادع 
التطبيق ال�سرعي ال�سحيح لهذه املعارف، فيعلم املكلف اأن التفلت من 
احلقيقية  امل�س�ؤولية  من  يعفيه  ول  ينفعه  ل  املادية  اجلزائية  امل�ؤيدات 

اأمام دينه.
الإ�سالمي  والتم�يل  الإ�سالمي،  التم�يل  اأعم من  الإ�سالمي  والقت�ساد 
ل  العلم  هذا  من  تطبيقه  جرى  ما  لكن  الربحي،  التم�يل  من  اأعم 
على  اجلزئي،  التطبيق  طبيعة  ومن  الربحي،  التم�يل  عتبة  يتجاوز 
فر�س جناحه، اأنه ل ي�ستقيم معه احلكم بنجاح التجربة ككل. وتف�سري 
اأن�سئت لغر�س  القائمة م�ؤ�س�سات  الإ�سالمي  التم�يل  اأن م�ؤ�س�سات  هذا 
الربح، وهذه هي طبيعتها، ومن غري العدل اأن تطالب مبا ينايف طبيعتها 
اأو اأن حتّمل تبعة عدم قيام امل�ؤ�س�سات املالية الرديفة  وغر�س قيامها، 
التي يكفل التطبيق ال�سامل لالقت�ساد الإ�سالمي قيامها. فتتحقق حتت 
مظلة القت�ساد الإ�سالمي الرعاية املالية باختالف مناحيها، ومنها ما 
من  رعاياها  الدولة  فتقر�س  احل�سن،  القر�س  م�ؤ�س�سات  باإيجاد  يك�ن 

ال�ستهالكية  اأو  الإنتاجية  حاجاتهم  باعتبار  ح�سنًا  قر�سًا  املال  بيت 
امل�ستعجلة، اأي فتتخ�س�س هذه امل�ؤ�س�سات بتقدمي القر�س احل�سن وفق 
تالم  اأو  بهذا  الربحية  التم�يل  م�ؤ�س�سات  تكلف  ول  م��س�عة،  معايري 
على عدم تقدميها القرو�س اأو امل�ساعدات ملحتاجيها. وعليه، فاإن وج�د 
اأو  الإ�سالمي  التم�يل  تطبيق  لنجاح  كاف  غري  ربحي  مت�يل  م�ؤ�س�سات 
القت�ساد الإ�سالمي ب�سكل اأعم، بل ينبغي اأن ت�جد امل�ؤ�س�سات الرديفة 
واملكملة ليحكم على التجربة بالنجاح وحتقيق الثمرة النهائية املرج�ة 

منها.
وم�ستقلة  اأ�سيلة  معارف  اأنها  كذلك  الإ�سالمية  املعارف  طبيعة  ومن 
الكيان واله�ية، منفتحة على املعارف الك�نية املفيدة الأخرى، فت�ستمد 
املعارف  يف  املعريف  التلبي�س  تقبل  ل  لأ�سالتها  لكنها  ومتدها،  منها 
املت�سادة معها، على النح� الذي جرى يف املطبق من منظ�مة القت�ساد 
من  بنقائ�سه  املعريف  الفرع  هذا  تلّب�س  حيث  التم�يل،  اأي  الإ�سالمي، 
اأ�س�ل التم�يل ال��سعي الراأ�سمايل القائم على الربا والغرر، ملا ت�سربت 
والأثر  اجل�هر  حيث  من  تختلف  ل  منتجات  الإ�سالمي  التم�يل  اإىل 
القت�سادي عن املنتجات التقليدية، مما اأدى اإىل ولدة م�سخ غريب عن 

ج�سم ال�سريعة وروحها، ويحمل يف طياته اأ�سرار ما تلب�س به.
2. عدم الن�س�ج املعريف للعلم قبل ال�سروع بالتطبيق

مما اأ�سهم يف وج�د الأزمة يف التطبيق ه� عدم الن�س�ج املعريف للعلم، 
بدليل  املعريف،  للفرع  النظري  الإطار  ا�ستكمال  قبل  التطبيق  وحماولة 
حتى  تقبله  ل  نح�  على  الفّن  هذا  يف  وتناق�سها  التف�سريات  ت�ساد 
امل�سلمني قعدوا  اأن علماء  وتف�سري هذا  املعرفية.  للعل�م  املرنة  الطبيعة 
عن الجتهاد فرتة ط�يلة امتدت لقرون، تط�رت فيها الأحداث وامل�سائل 
فقهيًا  املدون  بني  الفج�ة  فات�سعت  املالية،  التعامالت  ول�سيما  كثريًا، 
وامل�سائل امل�ستحدثة. ثم كان النظر الفقهي يف امل�سائل امل�ستحدثة عند 
فاأنتج هذا  ي�ستكمل مق�ماته،  �سريعًا، مل  ي�ستدعي ذلك نظرًا  ما  قيام 
ومتناق�سة  م�ستعجلة،  فتاوى  املن�سبط  وغري  ال�سريع  الفقهي  النظر 
اأنها  مع  املعريف،  الفرع  هذا  بنية  من  لحقًا  م�سم�ناتها  عدت  اأحيانًا، 
ما.  علم  اأ�سا�سها  على  يق�م  اأن  ي�سلح  علمية  اأ�س�ل  ل  فتاوى  جمرد 
ُيعط�ا  واإن مل  الإ�سالمي  الفكر  واملطل�ب من علماء امل�سلمني ورجالت 
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بعد فر�سة تطبيق فروع دينهم املعرفية اأن يعدوا لهذه املرحلة، فيعمل�ا 
وال�سيا�سية  الد�ست�رية  فروعه  بكل  مثاًل  الإ�سالمي  الفقه  تقنني  على 
واجلنائية والقت�سادية واملالية على غرار ما جرى يف ق�انني الأح�ال 
وعدم  الفراغ  ي�ؤدي  فال  املرحلة،  لتلك  جاهزين  ليك�ن�ا  ال�سخ�سية، 
اجلاهزية عند تهي�ؤ فر�سة التطبيق اإىل اإحداث ف��سى وا�سطراب ناجت 
للمعنيني  الفردية  امل�سالح  تل�ثه  قد  الذي  ال�سريع  الفردي  العمل  عن 
التم�يل  تطبيق  فر�سة  �سن�ح  مع  راأينا  الذي  النح�  على  العمل  بهذا 

الإ�سالمي مب�ؤ�س�ساته واآلياته. 
ولي�س  والر�سني  املن�سبط  امل�ؤ�س�ساتي  العمل  ه�  لذلك  الإعداد  و�سبيل 
اأخرى  اأو  القائمة  الدولية  العلمية  امل�ؤ�س�سات  فتق�م  الفردي،  العمل 
جديدة بالإفادة من الرثوة الفقهية العظيمة التي خلفها العلماء الأوائل، 
اأحكام  ُت�ستنبط  اأو  ع�سرنا  ينا�سب  ما  املعتربة  اأق�الهم  من  ليختاروا 

جديدة على هدي ال�سريعة واأ�س�لها ومقا�سدها. 
3. ال�اقع غري املثمر للقاءات واملنتديات العلمية 

واقع اأكرث اللقاءات واملجامع العلمية وامل�ؤمترات اأنها مل ت�سهم من حيث 
دورها  ت�ؤد  ومل  الإ�سالمي،  لالقت�ساد  املعرفية  الأزمة  حل  يف  اجلملة 

املفرت�س منها. 
فامل�ؤمترات التي تعقد يف هذا امل��س�ع ل يك�ن الغر�س منها غالبًا حل 
م�سكلة قائمة، بل لغر�س الدعاية والإعالن للم�ؤ�س�سة املنظمة والراعية 
له اأو لبع�س منتجاتها، اأو لتفخيم �سجل امل�ؤ�س�سة بتكثري اإجنازاتها، اأو 
رمبا لت�سريف فائ�س يف ميزانية تلك امل�ؤ�س�سة؛ فتغيب من حيث النتيجة 
اجلدية عن اأكرث الأوراق العلمية املقدمة، ول ُتراجع هذه الأوراق لغر�س 
تقريرها املراجعَة ال�سحيحة الالزمة. وقد يراد ت�جيه احلدث العلمي 
ت�جيهًا يهدف غر�سًا م�سلحيًا معينًا للجهة املنظمة، ل معرفيًا اأو علميًا، 
فت�ستبعد الأوراق التي ل ت�سب يف هذا الغر�س واإن كانت ر�سينة ونافعة، 

وتقبل الأوراق التي تلتقي مع هذا الغر�س واإن كانت �سعيفة اأو ج�فاء.
ثم هي من حيث التنظيم تفتقر كذلك اإىل مق�مات النجاح والإنتاجية، 
ثم  املتحدثني،  انتقاء  يف  دورًا  تلعب  ما  كثريًا  ال�سخ�سية  فالعالقات 
يغلب على امل�ؤمترات واملنتديات اأن تتكرر فيها ذات الأ�سماء، اإذ ي�سعى 
املنظم�ن خلف الأ�سماء ذائعة ال�سيت، وه�ؤلء لكرثة اأ�سغالهم ل يك�ن 
لديهم ال�قت والفراغ لتقدمي ورقات جدية وجديدة، بل يكررون اأنف�سهم 
ا�ست�سافتهم،  يف  امل�ؤمتر  ميزانية  اأكرث  وتذهب  وارحتل�ا،  حّل�ا  حيث 
وذلك على ح�ساب املجدين من ال�سباب، واملتحم�سني لالإ�سهام باملفيد 

واجلديد.
اأو  امل�ؤمتر  امل�ؤمتر قد مت �سياغتها من قبل عقد  نتائج  تك�ن  وكثريًا ما 
يف اأثنائه، وقد ت�ساغ نتائج عبثية للم�ؤمتر، اأو ل تك�ن نتائج اأ�ساًل، لأن 
الهدف من امل�ؤمتر قد يك�ن جمرد عقد امل�ؤمتر ل نتائجه؛ اأو قد يجري 
اأخرى  م�ؤمترات  اإىل  بحاجة  الأمر  اأن  امل�ؤمترون  فيكت�سف  الت�س�يف 

ملناق�سة نف�س الق�سية، ثم ل يك�ن م�ؤمتر وتدفن الق�سية يف اأر�سها. 
وقد يك�ن ثمة نتائج اإيجابية للم�ؤمتر، لكنها تبقى على ال�رق ول ي�سار 
وتذهب  احلالتني،  يف  واحدًا  امل�ؤدى  فيك�ن  منها،  �سيء  تطبيق  اإىل 

املاليني التي ُبذلت يف عقد امل�ؤمتر �سدى. ومن الطريف اأن يك�ن حم�ر 
ثم  املجتمع  فئات  لبع�س  القت�سادية  الأو�ساع  باإ�سالح  يرتبط  امل�ؤمتر 
يتبني للمراقب اأنه ل� �سرفت كلفة ذلك امل�ؤمتر على تلك الفئات لكان 

اأجنع واأف�سل.
ول  عم�مًا،  املعارف  تخدم  ل  مبجم�عها  املمار�سات  هذه  فاإن  وهكذا 
تخدم القت�ساد الإ�سالمي ب�سكل خا�س، لأن اأكرث امل�ؤمترات الآن تعقد 
اأكرث  فيها  املمار�سات  هذه  وتتجلى  الإ�سالمي،  التم�يل  م��س�عات  يف 
تعميق  اإىل  ي�ؤدي  اأخرى، مما  اأي م�ؤمترات يف م�ا�سيع  تتجلى يف  مما 
الأزمة وتكري�س الف��سى ورمبا الرتويج ملا ه� فا�سد؛ ول�سيما اأنه ميكن 

ت�سنيف امل�ؤمترات يف م��س�عات التم�يل الإ�سالمي يف ن�عني:
• وذلك 	 امل�ؤمترات  بتنظيم  خا�سة  �سركات  تعقدها  م�ؤمترات 

لأغرا�س جتارية، حيث يتم التفاق مع بع�س الرعاة لتقدمي الدعم 
امل�ؤمتر،  خالل  يف  الرعاة  له�ؤلء  الدعاية  مقابل  للم�ؤمتر  املادي 
وتتم اأي�سًا دع�ة الفاعلني يف �سناعة التم�يل الإ�سالمي واأ�سحاب 
الراعية  اجلهات  متلي  وقد  امل�ؤمترات،  هذه  يف  للحديث  القرار 
ثم  امل�ؤمتر؛  هذا  للحديث يف  بعينها  اأ�سماء  املنظمة  ال�سركة  على 
جتري الدعاية لهذه امل�ؤمترات والرتويج لها لدى امل�ؤ�س�سات املهتمة 
باإر�سال م�ظفيها بعد دفع ر�سم ح�س�ر مقرر.  بغر�س م�ساركتها 
وهذه الن�عية من امل�ؤمترات التي �ساعت كثريًا يف الفرتة الأخرية 
تخ�سع  اأن  �ساأنها  من  لأن  بالغة،  �سلبية  معرفية  اآثار  تركت  قد 
لإمالءات الرعاة وتفر�س على الفكر املعريف اجتاهًا بعينه ميليه 
اأنها ت�سنع  املادية، كما  وامل�سالح  بالربحية  املحك�م  ال�س�ق  واقع 
الإ�سهام  اأو  العلمي  وال�زن  الكفاءة  باعتبار  ل  م�ؤمترات  جن�م 
بالتقاء  املحك�م  وه�  له�ؤلء،  ال�س�قي  ال�زن  باعتبار  بل  الفكري، 

فكرهم مع م�سالح ال�س�ق. 
• ثم م�ؤمترات تعقدها امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية، ومن �ساأن هذه 	

امل�ؤمترات اأن حتقق الإ�سهام املعريف املن�س�د اإذا ما اأح�سن تنظيمها 
واملمار�سات  التجارية  النزعة  عن  بعيدة  وكانت  وا�ستغاللها، 
عن  ت�سلم  مل  اأنها  امل�ؤمترات  هذه  م�سكلة  لكن  ذكرها،  ال�سالف 
تلك املمار�سات، وتاأثرت مبا روجته واأفرزته امل�ؤمترات الأوىل من 

مقاربات و�سخ�سيات.

وتطبيقاته . 1 الدين  “بيع  بحث  إلى  الرجوع  يمكن  وتفصيالتها  المسألة  هذه  لمراجعة 
المعاصرة في المصارف اإلسالمية”، مجلة “اإلسالم في آسيا”، الجامعة اإلسالمية 
المعاصرة في  العينة وتطبيقاته  2008؛ “بيع   ،2 العدد   ،5 المجلد  بماليزيا،  العالمية 
المصارف اإلسالمية”، مجلة “التمدن”، ماليزيا، المجلد 4، 2008. وكالهما للكاتب، 

www.abdulazeem-abozaid.com ويمكن تحميلهما من موقع
من ذلك ما يكون في الصكوك، إذ يصدر عن مدير الصكوك أو مصدرها تعهد بشراء . 2

المال  رأس  على ضمان  ينطوي  ما  وهو  لها،  االسمية  بالقيمة  الصكوك  موجودات 
الممنوع. يراجع للتفصيل بالمسألة بحث أبوزيد، عبد العظيم، “نحو صكوك إسالمية 
اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعهد  المعرفة،  إسالمية  مجلة  في  منشور  بحث  حقيقية” 
الواليات المتحدة األمريكية، المجلد 16، العدد 62، 2010. ويمكن تحميله بالمجان 

www.abdulazeem-abozaid.com من موقع

مراجع البحث:
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درا�سة حمددات دالة االإنتاج يف اجلزائر با�ستخدام طريقة
املربعات ال�سغرى امل�سححة كليا

)2009-1970(
الأ�ستاذ حممد م��ساوي والأ�ستاذة �سمية زراير

احللقة )2( 

 الملخص
اإلنت�اج  ، حي�ث ه�دفت إل�ى تق�دير دال�ة      2009-1970الفت�رة  محددات دالة اإلنتاج في الجزائر خالل تناولت هذه الدراسة موضوع 

وه��ي إح��دى ط��رق ) Fully-Modified OLS(ال��داخلي الخ��ام باس��تخدام طريق��ة المربع��ات الص��غرى العادي��ة المص��ححة آلي��ًا  
 . والتي تتميز بقدرتها على حل مشكلتي االعتماد الذاتي وتحيز المعلمات ،)Cointegration(التكامل المشترك 

، )0.487(آم الخام ل�رأس الم�ال الثاب�ت بالنس�بة إل�ى اإلنت�اج ال�داخلي الخ�ام         ومن خالل هذه المنهجية تم قياس آل من مرونة الترا
، وحسب م�ا تو��لت إلي�ه الدراس�ة فق�د أو��ت بع�دة تو��يات، منه�ا؛ ض�رورة الرف�ع م�ن             )0.925(ومرونة الفئة الشغيلة الكلية 

لمواجه�ة األزم�ات الح�ادة، آ�ذلك      مستوى التكنولوجيا المستخدمة من قب�ل المؤسس�ات الوطني�ة، ووض�ع سياس�ات اقتص�ادية فعال�ة       
 .تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية، مما يتيح خلق فرص عمل جديدة، باإلضافة إلى المساهمة في تحقيق تراآم رأس المال

 
  :النموذجتقدير  -6

ء العش�وائية تت�وزع   ، ش�ريطة ت�وفر أن األخط�ا   )OLS(بطريق�ة المربع�ات الص�غرى العادي�ة      اإلنتاج في الجزائ�ر  لةيتم تقدير معاد
2توزيعًا طبيعي�ًا بوس�ط حس�ابي يس�اوي الص�فر وتب�اين ثاب�ت مق�داره         

Uσ         وع�دم وج�ود ارتب�اط ذات�ي ب�ين ق�يم األخط�اء العش�وائية ،
تك�ون   ويج�ب أن . المتسلسلة، وعدم وج�ود ارتب�اط ب�ين المتغي�رات التفس�يرية فيم�ا بينه�ا، وآ�ذلك بينه�ا وب�ين ح�د الخط�أ العش�وائي             

وتباينه���ا المش���ترك ) Variance(، أي يج���ب أن يك���ون وس���طها وتباينه���ا  )Stationary(السالس���ل الزمني���ة للمتغي���رات س���اآنة  
)Covariance (     ،يؤول إلى قيمة محددة عبر الزمن، أي ال يعتمد على تغير الزمن، أما في حالة عدم تحق�ق إح�دى ه�ذه الش�روط

ذه الحالة يمكن تقدير معامالت النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية ولكن ال ثقة فإن البيانات سوف لن تكون ساآنة وفي ه
 Supurious(في دقة التقدير؛ أي إذا استخدم هذا األسلوب في التقدير فإنه من الممكن أن نحصل عل�ى انح�دار زائ�� أو مض�لل     

Regression(        �الع�ام   االتج�اه اآن ف�إن  ، وإذا آان أح�د ه�ذه المتغي�رات التفس�يرية عل�ى األق�ل غي�ر س)Trend (    س�وف ي�ه�ر ف�ي
تك�ون قيمت�ه    2Rالمعادلة وس�تكون مع�امالت المتغي�رات التفس�يرية غي�ر س�اآنة وغي�ر معنوي�ة إحص�ائيًا، وآ�ذلك معام�ل التحدي�د             

  .)2009زيرار، . (مرتفعة وستكون النتيجة مضللة وغير واقعية
ل المش�ترك ال ب�د م�ن معرف�ة إن آان�ت السالس�ل الزمني�ة س�اآنة أو غي�ر س�اآنة، وه�ذا يعتم�د عل�ى              ومن أجل تطبيق اختبار التكام

 أو) Augmented Dickey Fuller, ADF(السكون، بواس�طة اختب�ار    الختبار  Unit Root testإجراء فحص جذر الوحدة 
  ).Phillips Perron, PP(اختبار 

  ) Stationarity test: (اختبار السكون للسلسلة الزمنية -6-1
ttt: التالي االنحدار إجراءالذي يتلخص في  ADF-testاختبار  Fullerو  Dickeyقدم آل من  YY εγμ ++= وال�ذي يمث�ل    1−

 وتكون الصيغة الرياض�ية عل�ى النح�   ) st Difference1(بدون اتجاه، وللفروق ) Level(للمستوى  Dickey- Fullerاختبار 

tit: التالي

n

i
tt XXX εφγμ +Δ++=Δ −

−
− ∑

1
ي لآاإلنت�اج ال�داخ  السالس�ل الزمني�ة المختلف�ة    (المتغير المراد دراس�ته   tX، حيث 1

الف�رق،   Δالع�ام،   االتج�اه  tع�دد الفت�رات المتباطئ�ة زمني�ًا،      n، ...)الخام والتراآم الخام لرأس المال الثابت والفئة الشغيلة الكلية
tU  2متغير عشوائي يتوزع توزيعًا طبيعيًا بمتوسط يساوي الصفر وتباين ثابتσ حيث ،ttt eaUU += معامل الخطأ  teو 1−

فه�ذا   1fγو  μ=0ف�إذا آان�ت   ) Identically Independently Distributed(تقل وموزع بشكل متط�ابق  ويتميز بأنه مس
باس�تخدام المربع�ات الص�غرى العادي�ة، أم�ا إذا آان�ت غي�ر ذل�ك ف�إن           االختب�ار يعني أن السلسلة الزمنية ساآنة وال مانع من إجراء 

أي مت��ى تص��ل ) Order of Integration(ولتحدي��د درج��ة التكاملي��ة . ت الص��غرى س��تؤدي إل��ى نت��ائ� متحي��زةطريق��ة المربع��ا
يعاد ولكن بعد أخذ الفرق األول للسلسلة، فإذا استقرت فهذا يعني أنها متكاملة من  االختبارالسلسلة الزمنية إلى وضع السكون فإن 

  )2000شوتر، الريموني، . (الدرجة األولى وهكذا
هو غير قادر على التمييز الجي�د ب�ين الس�كون وع�دم الس�كون للسالس�ل         ADF يرى أن اختبار) Mamta )2004في دراسة ل و

ف�ي حال�ة    Unit Rootينب�� بش�كل غي�ر ��حيح ع�ن وج�ود        ADF test الذاتي، حي�ث   االرتباطالزمنية ذات الدرجة العالية من 
 ,Phillips Perron(إلى اختبار االنتقال، لذلك يتم )Structural break in the serie(في السلسلة الزمنية  االنفصالالتغير أو 

PP ( ال��ذي يتمي��ز ع��ن اختب��ارADF  بأن��ه يعط��ي تق��ديرات قوي��ة ف��ي حال��ة السالس��ل الت��ي له��ا ارتب��اط متسلس��ل وتب��اين غي��ر ثاب��ت
)heteroscedasticity ( يعتمد على تغير الزمن باإلضافة إلىStructural break.  
  )Cointegration test: (اختبار التكامل المشترك -6-2

، أي أن لهم�ا عالق�ة توازني�ة ف�ي األج�ل الطوي�ل، وي�تم        االتج�اه توجد عالقة تكامل مشترك بين متغيرين أو أآثر إذا اش�ترآا ب�نف�   
  .)Aqeel and Butt, 2001: (يلي اختبار التكامل المشترك بثالث مراحل هي آما

 و  DFحدي��د درج��ة التكام��ل للمتغي��رات موض��وع الدراس��ة، وي��تم ه��ذا باس��تخدام آ��ل م��ن اختب��ار   تتطل��ب المرحل��ة األول��ى ت −1
ADF  على أساس الفرضية الصفريةis not I(0) tXH أق�ل   ADFأو  DFالمحس�وبة عل�ى أس�اس     tفإذا آانت آل م�ن ق�يم    0:
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سيتم رف�ض الفرض�ية الص�فرية مم�ا يعن�ي أن السالس�ل الزمني�ة         ، في هذه الحالةFullerالمبينة في جدول  *tمن القيم الحرجة ل 
)  هي ساآنة أو متكاملة من الدرجة األولى )1I.  

يتم تقدير انحدار التكامل المشترك باستخدام المتغيرات التي لها نفس رتبة التكامل، وتك�ون معادل�ة التكام�ل المش�ترك المق�درة       −2
  :رى العادية آالتاليبطريقة المربعات الصغ

ttit zXaaY ++= 10                (11) 
تشير إل�ى المتغي�ر المس�تقل، ويمك�ن أن      tX، والذي يمثل اإلنتاج الداخلي الخام في هذه الدراسةتشير إلى المتغير التابع  tYحيث 

  .حد الخطأ العشوائي tz، ...ل الثابت أو الفئة الشغيلة الكليةالما لرأسالتراآم الخام نحل محلها 
  :سكونها على أساس المعادلتين التاليتين الختبار) 11(الناتجة من المعادلة السابقة  tzتأخذ البواقي  −3

(17) 
  

                         (18) 
 

المبين�ة   *tأق�ل م�ن الق�يم الحرج�ة ل      ADFأو  DFالمحسوبة عل�ى أس�اس    tترفض الفرضية الصفرية لعدم السكون إذا آانت قيم 
المتغيرات والعالقة السببية بينهما تختبر باس�تخدام  / ، وهذا يعني وجود عالقة ساآنة طويلة األجل بين متغيرينFullerفي جدول 

  .نموذج تصحيح الخطأ
  : Phillips and Hansenنهجية المربعات الصغرى المصححة آليًا ل م -4-3-4

تستخدم منهجي�ة المربع�ات الص�غرى المص�ححة آلي�ًا لتق�دير العالق�ات طويل�ة األج�ل، حي�ث تأخ�ذ بع�ين اإلعتب�ار ا���ار الحرآي�ة                
، زي�رار : (منهجي�ة م�ا يل�ي   آونه يتضمن فترات إبطاء زمني للمتغيرات، وتعالج ه�ذه ال ) Short run dynamics(قصيرة األجل 

2009(.  
 Serial(والت�ي ق�د ت��دي إل�ى ح�دو� ارتب�اط ذات�ي         بين معظم السالسل الزمنية) Endogeneity(المتداخل  االعتمادمشكلة  -1

Correlation.(  
، )Instrument Variable(صفة عدم سكون السالسل الزمنية، حيث يتم التخلص منها م�ن خ�الل اس�تخدام المتغي�ر األدات�ي       -2

  .وتطبيق طريقة المربعات الصغرى على سالسل زمنية تتصف بالسكون من الناحية اإلحصائية
باعتبارها إحدى طرق التكامل المشترك أن تكون بواقي المع�ادالت س�اآنة عن�د المس�توى     ) FM-OLS(ويشترط لتطبيق منهجية 

)Level (   وبالت�الي نس�تطيع تق�دير المع�ادالت بطريق�ة المربع�ات        وإذا تحقق هذا الشرط نقول أن المتغيرات المفس�رة ه�ي متكامل�ة
، حي�ث  اإلنت�اج ف�ي الجزائ�ر   ، وبناءًا عليه يتم تقدير النموذج القياسي لدال�ة  )Aqeel and Butt, 2001(الصغرى المصححة آليًا 

tPIBln وtABFFln وtPTOln  م�ن الرتب�ة األول�ى    هي متغيرات متكاملةI(1)   بطريق�ة  ) 16(ل�ة  ، وآ�ذل� ويمك�ن آتاب�ة المعاد
  :المصفوفات على النحو التالي

( )1922
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ًا، ونفت�ر� أن  يمثل المتغير التابع وهو من الرتبة األول�ى أيض�   ty1هي جميع المتغيرات التفسيرية من الرتبة األولى،  ty2حيث 
تتص�ف   tu، آم�ا نفت�ر� أن   ty2له جذر وح�دة واح�دة فق��، وال يوج�د عالق�ة تكام�ل مش�ترك ب�ين متغي�رات           ty2آل متغير من 

: تس����اوي) Covariance(بوس����� حس����ابي يس����اوي الص����فر، وتك����ون مص����فوفة التب����اين المش����ترك   )Stationary(بالس����كون 
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)ASYMPTOTIC ( ال�ذاتي   واالرتب�ا� المت�داخل للسالس�ل الزمني�ة للمتغي�رات      االعتم�اد يعتمد على معامالت مزعجة تنشأ عن
ال�ذاتي   واالرتب�ا� المت�داخل   عتم�اد االالتسلسلي لألخطاء، وتستخدم طريقة المربعات الصغرى المصححة آليًا، لمعالجة مش�كالت  

  :على النحو التالي

ttt: يل��������ي آم��������ا ty1تع��������ديل  -1 yyy 2111211 ΔΩ−=
∧∧∧

ω  وتع��������ديل الخط��������أ العش��������وائي ،tu1  آ��������ذلك م��������ن خ��������الل :

21111211 yuu tt ΔΩ−=
∧∧

+
∧

ω المتداخل  االعتماد، وبذلك يتم تصحيح مشكلة)Endogeneity.(  

): والت����ي تعتب����ر متغي����ر متس����� ل   δ̂+ال����ذاتي ل  االرتب����ا�مس����ألة ) Construct(تص����حيح  -2 )∑
∞

=

++ =
0

'
211ˆ

k
kuuδ �����حي ،

ttt yuu 2111211 ΔΩ−=+ ω 
يغة إن تقدير المربعات الصغرى المصححة آليًا يمزج بين هذين التصحيحين لتقدير المربعات الصغرى العادية، ويتم حسب الص� 

 :التالية
( ) ( )++− −′′= δβ ˆˆˆ

12
1

22 TyYYY     (20) 
والت��ي تت���من من�جي��ة المربع��ات الص��غرى  ) Microfit 4(فق��د اس��تخدمنا برمجي��ة  ا�نت��اج ال��داخلي الخ��امولتق��دير معادل��ة  -3

  ).1990( Phillips and Hansenلكل من ) OLSً Fully-Modified(المصححة آليًا 
   :البيانات والمتغيرات -7

وهي مقيمة بالدينار الجزائري وباألسعار الثابتة على أساس أسعار  2009-1970أخذت بيانات الدراسة على أساس سنوي للفترة 
 ال��ديوان ال��وطني ل�حص��اءات والرس��مية ذات العالق��ة بش��كل خ��ا� بن��ك الجزائ��ر    ، وه��ذه البيان��ات أخ��ذت م��ن المص��ادر  2005

)ONS(.  
  :النتائج -8

، فإذا آان�ت السالس�ل   )level(للسالسل الزمنية المستخدمة في التقدير عند المستوى ) Stationary(السكون  بداية سنقوم باختبار
) FM-OLS(موضوع الدراسة حسب طريقة المربعات الصغرى المصححة آلي�ًا   ةالنة في هذه الحالة سيتم تقدير الدالزمنية ساآ

ذا آانت المتغيرات ساآنة عند الفرق األول في هذه الحال�ة آ�ذلك ت�تم دراس�ة     مع التأآد إن آانت البواقي ساآنة عند المستوى، أما إ
  .باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة آليًا االنحدار ةلون البواقي وبعد ذلك يتم تقدير داسك
  :نتائج اختبار صفة سكون السالسل الزمنية -8-1

وعل�ى أس�اس   ) Level(عل�ى أس�اس المس�توى    ) PP(واختبار ) ADF( يتم اختبار صفة سكون السالسل الزمنية باستخدام اختبار
لجمي�ع البيان�ات والت�ي     االختبارنتائج هذا ) 1( رقم ، ويبن الجدولEviews5وباستخدام برنامج ) 1st Diffrence(الفرق األول 

  :تأخذ الصيغة اللوغاريتمية، وآانت النتائج على النحو التالي
  ): 1( رقم الجدول

  وغاريتميةللالجميع المتغيرات بالصيغة ) Unit Root test(جذر الوحدة  نتائج اختبار

 .٪ على التوالي1٪ و 5٪،  10، تشير إلى سكون المتغيرات عند  مستوى معنوية ***،  **،*
 
 :هي آما يلي Mackinnonحسب  Phillips Perron   الختبارالقيم الحرجة  −
  .٪10د مستوى معنوية نع 2.6080-، و ٪5عند مستوى معنوية  2.9399-٪، و 1عند مستوى معنوية 3.6117- : للمستوى −
عن�د مس�توى معنوي�ة     - 2.6092، و ٪5عند مس�توى معنوي�ة    - 2.9422 ٪، و1عند مستوى معنوية  - 3.6171: للفرق األول −

10٪.  
  :هي آما يلي Mackinnonحسب  ADF الختبارالقيم الحرجة  −
عن��د مس��توى معنوي��ة   - 2.6069و ، ٪5عن��د مس��توى معنوي��ة   - 2.9378، و ٪1عن��د مس��توى معنوي��ة  - 3.6067: للمس��توى −

10٪.  
عن��د مس��توى معنوي��ة  2.6080-٪، و 5عن��د مس��توى معنوي��ة  2.9399-٪، و 1عن��د مس��توى معنوي��ة 3.6117-: للف��رق األول −

10٪.  

P P  ADF  الفرق األول( ) المستوى(  )الفرق األول(  ) المستوى(  المتغيرات( 
-1.2524  -5.1403***  -1.5670  -3.6680*** Ln(PIBr)  
-0.5350 -3.2615** -1.0973 -2.3332 Ln(ABFFr)  
-0.3166 -10.660*** -0.4063 -6.0345*** Ln(PTO)  
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عن�د مس�توى   لسالسل الزمنية ال تتص�ف بالس�كون   ا آلوالذي يحوي المقطع وعند فترة إبطاء واحدة، فإن  ADFحسب اختبار  −
السالس�ل الزمني�ة تتص�ف بالس�كون      معظ�م أص�بحت   ADFحسب اختب�ار  أخذ الفرق األول للسالسل الزمنية، ووبعد  ٪،5معنوية 
  .Phillips Perronإلى اختبار  االنتقاللذلك سيتم ، ما عدا التراآم الخام لرأس المال الثابت، ٪5توى معنوية سعند م

تتصف بالسكون، أما بع�د أخ�د الف�رق األول تص�بح جمي�ع السالس�ل        السالسل الزمنية ال آلللمستوى فإن  PPأما حسب اختبار  −
  .٪5الزمنية للمتغيرات تتصف بالسكون عند مستويات معنوية 

فإنه من أجل تق�دير  ،   Johansen وبما أن المتغيرات المستقلة هي متكاملة من نفس الدرجة باستخدام اختبار التكامل المشترك ل
  :والتي جاءت نتائجها آالتالي ADFن دراسة سكون البواقي عند المستوى بواسطة اختبار البد م FM-OLSباستخدام  الدالة

  ):2(الجدول 
  اإلنتاجنتائج اختبار سكون بواقي دالة  

 )level(المستوى   المتغيرات

tU  -3.5117** 

 .لى التوالي٪ ع1٪ و 5٪، 10، تشير إلى سكون البواقي عند مستوى معنوية ***،  **،*
tU :حيث   .اإلنتاجتشير إلى بواقي دالة  

  :عند المستوى هي آما يلي  Mackinnonحسب  ADF الختبارالقيم الحرجة 
  .٪10عند مستوى معنوية  2.6080-٪، و 5عند مستوى معنوية  2.9399-٪، و 1عند مستوى معنوية 3.6117- : للمستوى −

الس��ابقة ال��ذآر  ل��ةه��ي س��اآنة، وبالت��الي يمك��ن تق��دير المعاد ل��ةمعادالالزمني��ة لب��واقي  ةعليه��ا ف��إن السلس��ل حس��ب النت��ائج المتحص��ل
  . Phillips and Hansenباستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة آليًا ل 

  
  :نتائج دالة اإلنتاج الداخلي الخام للجزائر -8-2

واس�تخدمت   Phillips and Hansenيق�ة المربع�ات الص�غرى المص�ححة آلي�ًا ل      ت�م تق�دير معادل�ة اإلنت�اج ال�داخلي الخ�ام بطر      
  :في التقدير وقد تم التوصل إلى النتائج التالية Microfit 4برمجية التحليل اإلحصائي 

 
 
 

٪ وإش�ارتها تتواف��   5وى معنوي�ة  عليها أن معلمات النموذج المقدر تتميز بداللة إحصائية عن�د مس�ت   ناحصلتي يظهر من النتائج ال
أي أن الزي�ادة بمع�دل   ) 0.487(مع النظرية االقتصادية، حيث تبين المعادلة أن مرونة التراآم الخ�ام ل�رأس الم�ال الثاب�ت تس�اوي      

ة آم�ا  ٪ وإشارتها موجب0.487بمعدل حجم اإلنتاج الداخلي الخام سيؤدي إلى الزيادة في  التراآم الخام لرأس المال الثابت٪ في 1
  .عنصر رأس المال واإلنتاجهو متوقع لها وهذا يؤآد العالقة الطردية بين 

٪ ف�ي عنص�ر العم�ل س�يؤدي إل�ى الزي�ادة ف�ي        1، وهي تعن�ي ان الزي�ادة بمع�دل    )0.925(آذلك مرونة الفئة الشغيلة الكلية تساوي 
ع له�ا وه�ذا دلي�ل عل�ى العالق�ة الطردي�ة ب�ين        ٪ واش�ارتها آ�ذلك موجب�ة آم�ا ه�و متوق�       0.925حجم اإلنت�اج ال�داخلي الخ�ام بمع�دل     

تس�اهم بنس�بة أآب�ر مم�ا يس�اهم رأس الم�ال ف�ي        م�ن خ�الل م�ا س�ب� يمك�ن الق�ول أن العمال�ة        صر العمل واإلنتاج الداخلي الخام، عن
  .العملية اإلنتاجية

إلنت�اج س�و� يت��اعف    ف�إن حج�م ا   mبمع�دل  ) عنص�ر العم�ل ورأس الم�ال   (نالحظ أنه ف�ي حال�ة م��اعفة عوام�ل اإلنت�اج       آذلك
  .، وهذا يشير إلى وجود حالة غلة الحجم المتزايدة412.1mبمقدار 

  :ج والتوصياتئاتالن -9
  :النتائج -9-1

  :بينت نتائج الدراسة ما يلي
الزيادة ف�ي رأس الم�ال ل�ه    تتصف دالة اإلنتاج الداخلي الخام بالمرونة بالنسبة للتراآم الخام لرأس المال الثابت مما يدل على أن  -

أثر إيجابي في الرفع من األداء اإلقتصادي للجزائر، وآذلك بالنسبة للفئة الشغيلة الكلية فه�ي مرن�ة بالنس�بة ل�نت�اج ال�داخلي وه�ي       
وهي . لعنصر العمل تأثيرا يفوق تأثير عنصر رأس المال أنالمال، مما يدل على  رأستقترب من الواحد الصحيح وتفوق مرونة 

  .معظم الدراسات السابقة في هذا المجال إليهاالنتيجة التي توصلت 
الزي�ادة ف�ي    أنهي ذات غل�ة حج�م متزاي�دة، أي    ) 2009-1970(دالة اإلنتاج للجزائر خالل الفترة  أنآما توصلت الدراسة إلى  -

  . %1.412نسبة بستؤدي إلى زيادة حجم اإلنتاج  %1عوامل اإلنتاج بنسبة 

)074.0(
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اإلقتص�اد ال�وطني    إنت�اج  أنالوطني تأثر بأزمة البترول وهذا ما يؤيد  لالقتصادحجم اإلنتاج  أنل فترة الدراسة آذلك لوحظ خال -
ات، بينم��ا تس�اهم القطاع��ات األخ��رى بنس��� ض���يلة، فمع���م ص��ادرات الجزائ��ر  قط��اع المحروق�� إنت��اجيعتم�د بص��فة أساس��ية عل��ى  

  .هي عبارة عن محروقات) 96%(
بم�وارد هام�ة لك�ن اس�ت�اللها يبق�ى غي�ر فع�ال، وه�ذا م�ا يالح�ظ م�ن خ�الل             يتمت�ع  اإلقتص�اد ال�وطني   ى أن آما تج�در اإل��ارة إل�    -

  .العملية اإلنتاجية في الجزائر نموانخفاض معدالت 
  : التوصيات -9-2

  :في ضوء النتائج السابقة الذآر توصي الدراسة بما يلي
ورأس المال، غير أن هنالك عوامل أخرى قد تؤثر بش�كل آبي�ر عل�ى    تعتمد دالة اإلنتاج موضوع الدراسة على عنصري العمل  -

والمعبر عنه بالمهارات والخبرة والتكوين، إضافة إلى تكنولوجيا التجهيزات والمعدات، وبالتالي  التكنولوجيحجم اإلنتاج آالتقدم 
  .لوطنيةفإن الدراسة توصي بضرورة الرفع من مستوى التكنولوجيا المستخدمة من قبل المؤسسات ا

  .ضرورة وضع سياسات اقتصادية فعالة لمواجهة األزمات الحادة والتي تؤثر على األداء اإلقتصادي للجزائر -
  .المحلية واألجنبية، مما يتيح خلق فرص عمل جديدة، باإلضافة إلى المساهمة في تحقيق تراآم رأس المال االستثماراتتشجيع  -
 عل�ى  الترآي�ز  باإلض�افة إل�ى ض�رورة    والمه�ارة ل�دى العم�ال،    زيادة الكفاءة إلى دفته وسياسات إنتاجية خطط وجود ضرورة -

 .والتطوير في آافة المجاالت البحث
  .الوطني لالقتصادذاتي  اآتفاءمن أجل تحقيق على األقل  والزراعةآذلك ضرورة إعطاء اهتمام أآبر لقطاعي الصناعة  -

 

زورنا يف املوقع اللكرتوين اخلا�ص 
مبجلة القت�صاد الإ�صالمي العاملية
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امل�سطلح االإ�سالمي لل�رضائب
] الت�ظـيف املايل: م�رضوعيته و�رضوطه [   

للعاملني  رحمة  املبع�ث  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد:  لقد حّرم الإ�سالُم املُك�س 1، ولكنه يف 
املقابل اأف�سح املجال اأمام م�ارد غري مبا�سرة تت�افق مع عدالته التي ل 
تتحقق بتكليف الفقري والغني بال�س�ية يف الأعباء املالية لبيت املال، قال 
َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِْح�َساِن َواإِيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن  اهلل تعاىل: اإِنَّ اهللَّ
ومن  الآية:90.  النحل  ُروَن  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َوامْلُْنَكِر  اْلَفْح�َساِء 
وما  الت�ظيف  ه�  فما  املايل،  الت�ظيف  املبا�سرة  غري  امل�ارد  تلك  بني 

م�سروعيته؟ وما هي �سروطه؟

تعريف الت�ظيف:
قيده،  ر  وق�سّ وظيفة،  اأ�ساب  وظفًا  َيِظُفه  َوَظَف  من   :2 لغة  الت�ظيف 
واخلراج  العمل  عليه  ووظف  اإياه،  األزمها  نف�سه  على  ال�سيء  ووظف 

ونح�ه.

الدولة  قبل  من  العادل  الَعر�سي  املايل  )الإلزام  فه�:  ا�سطالحًا  واأما 
على الأغنياء، ب�سروط خم�س��سة(3 . ذلك لأن ال�ستقرا�س يف الأزمات 
اإمنا يك�ن حيث يرجى لبيت املال َدخٌل ُينتظر، واأما اإذا مل ُينتظر �سيء 

و�سعفت وج�ه الدخل بحيث ل ُيغنى فال بد جريان حكم الت�ظيف 4.

اأ- م�سروعيته:
1- احلديث الذي روته فاطمة بنت قي�س 5 ر�سي اهلل عنها، قالت: �ساألت 
اأو �سئل النبي عن الزكاة فقال: )اإن يف املال حلقا �س�ى الزكاة6، ثم تال 
هذه الآية التي يف البقرة: َلْي�َس اْلرِبَّ اأَْن ُتَ�لُّ�ا ُوُج�َهُكْم ِقَبَل امْلَ�ْسِرِق َوامْلَْغِرِب 
نَي َواآََتى  ِبيِّ ِ َواْلَيْ�ِم اْلآَِخِر َوامْلَاَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن اآََمَن ِباهللَّ
اِئِلنَي  ِبيِل َوال�سَّ ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنَي َواْبَن ال�سَّ امْلَاَل َعَلى ُحبِّ
َعاَهُدوا  اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  َوامْلُ�ُف�َن  َكاَة  الزَّ َواآََتى  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف 
َدُق�ا  �سَ الَِّذيَن  اأُوَلِئَك  اْلَباأْ�ِس  َوِحنَي  اِء  رَّ َوال�سَّ اْلَباأْ�َساِء  يِف  اِبِريَن  َوال�سَّ

َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُتَُّق�َن ( البقرة الآية 117.
• املال يف 	 اإيتاء  تعاىل ذكر  اأنه  ال�ست�سهاد  7: وجه  الطيبي  قال 

هذه ال�ج�ه ثم قّفاه باإيتاء الزكاة دل على اأن يف املال حق �س�ى 
الزكاة، وقيل: احلق حقان: حق ي�جبه اهلل تعاىل على عباده، 
وحق يلتزمه العبد على نف�سه الزكية امل�قاة من ال�سح املجب�ل 

عليه الإن�سان اأ. هـ.
• قال الإمام القرطبي يف تف�سري الآية ال�سابقة: )واتفق العلماء 	

على اأنه اإذا نزلت بامل�سلمني حاجة بعد اأداء الزكاة فاإنه يجب 
�سرف املال اإليها(8 . 

• كفكاك 	 الزكاة(  �س�ى  حلقا  املال  يف  )اإن  املَناوي:  الإمام  قال 
وامللح  املاء،  منع  وعدم  الظماآن،  و�سقي  امل�سطر  واإطعام  الأ�سري 
اأ�سرف على الهالك ونح� ذلك. قال عبد  واإنقاذ حمرتم  والنار، 

احلق: فهذه حق�ق قام الإجماع على وج�بها واإجبار الأغنياء9 .
ِة 10 كان�ا اأنا�سًا فقراء، واأن النبي  فَّ 2- روى البخاري اأن اأ�سحاب ال�سُّ
بثالث، ومن كان عنده  قال مرًة:) من كان عنده طعام اثنني فليذهب 
طعام اأربعة فليذهب بخام�س اأو  �ساد�س ...( 11. قال ابن حجر: )ويف 
امل�ساجد  اإىل  الفقراء  التجاء  تقدم:  ما  الف�ائد غري  من  احلديث  هذا 
ول  اإحلاف  ول  اإحلاح  ذلك  يكن يف  اإذا مل  امل�ا�ساة  اإىل  الحتياج  عند 
هذه  اجتماع  عند  م�ا�ساتهم  ا�ستحباب  وفيه  امل�سلني،  على  ت�س�ي�س 

ال�سروط، وفيه الت�ظيف يف املخم�سة(12 .

3- ق�ل عمر بن اخلطاب: ) ل� ا�ستقبلت من اأمري ما ا�ستدبرت، لأخذت 
ف�س�ل اأم�ال الأغنياء فق�سمتها على فقراء املهاجرين(13 . ومثله ما جاء 
عليهم  لأنفقن  �َسنة  النا�س  اأ�ساب  )لئن  قال:  اأنه  عنه  اهلل  ر�سي  عنه 
من مال اهلل حتى ل اأجد درهمًا، فاإذا مل اأجد درهما، األزمت كل رجل 
رجال( 14. لقد اأو�سح ر�سي اهلل عنه طريقة التعامل مع بيت املال عند 

نفاذه يف �سن�ات القحط وذلك من خالل اأ�سل�بني: 
• اأولهما: النفقة من املال الذي يعد كله هلل والإن�سان م�ستخلف.	
• وثانيهما: اإلزام كّل فرد فردًا اآخر وه� الت�ظيف.	

ا�ستغرق  واإن  اأ�سراهم  فداء  النا�س  على  )يجب  مالك:  الإمام  قال   -4
ذلك اأم�الهم(15 .

 ووجه ال�ستدلل بكالم الإمام مالك اأنه ل� نفد ما يف بيت املال وا�سطر 
الأمر لفداء الأ�سرى وا�ستغرق اأم�ال النا�س دون تفرقة بني زكاة وغريها 

ل�جب عليهم اأن يدفع�ا لبيت املال  لكي يق�م مبا عليه من واجبات.

اإىل  مفتقرًا  مطاعًا  اإماما  قررنا  اإذا  )اإنا  ال�ساطبي:  الإمام  قال   -5
تكثري اجلن�د ل�سد الثغ�ر وحماية امللك املت�سع الأقطار، وخال بيت املال 
اأن  عدًل  كان  اإذا  فلالإمام  يكفيهم،  ل  ما  اإىل  وارتفعت حاجات اجلند 
ي�ظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم يف احلال اإىل اأن يظهر مال بيت 
والثمار وغري ذلك  الغاّلت  وذلك على  ت�ظيف  النظر يف  اإليه  ثم  املال 
.... واإمنا مل ينقل مثل هذا عن الأولني لت�ساع مال بيت املال يف زمانهم 
بخالف زماننا فاإن الق�سية فيه اأحرى ووجه امل�سلحة هنا ظاهر فاإنه ل� 
مل يفعل الإمام ذلك النظام بطلب �س�كة الإمام و�سارت ديارنا عر�سة 

ل�ستيالء الكفار( 16. 

عامر حممد نزار جلع�ط
ماج�ستري اقت�ساد اإ�سالمي
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6- قال الإمام الغزايل: )اأما اإذا خلت الأيدي من الأم�ال ومل يكن من 
وا�ستغل�ا  الع�سكر  تفرق  ول�  الع�سكر  بخراجات  يفي  ما  امل�سالح  مال 
من  الفتنة  ث�ران  اأو خيف  الإ�سالم  بالد  الكفار  دخ�ل  بالك�سب خليف 
اأهل الَعرامة 17 يف بالد الإ�سالم، فيج�ز لالإمام اأن ي�ظف على الأغنياء 

مقدار كفاية اجلند(18 .

وهكذا فاإن الت�ظيف جائز يف القت�ساد الإ�سالمي، ولكّن هذا الت�ظيف 
مل ُيطلق له العنان دون �س�ابط، بل ثمة �سروط عديدة له كما ه� اآتي.

ب- �سروط الت�ظيف املايل 19:

والنازلة . 1 ال�سّدة   :20 لغة  اجلائحة  جائحة:  يف  الأمة  تك�ن  اأن 
عند  واجلائحة  فتنة.  اأَو  �َسَنٍة  من  املاَل  جَتتاح  التي  العظيمة 
الفقهاء: كّل �سيء ل ي�ستطاع دفعه ل� علم به، ك�سماوّي، كالربد 
واحلّر، ونح� ذلك، اأو غري �سماوّي كاحلروب واآثارها. قال ابن 
عابدين: )وما ُوظف لالإمام لُيجهز به اجلي��س وفداء الأ�سرى 
على  َف�ّظف  �سئ  املال  بيت  يف  يكن  ومل  ذلك  اإىل  احتاج  باأن 

النا�س ذلك والكفالة به جائزة اتفاقًا(21 .
اأن يك�ن بيت املال فارغًا: ي�سرتط 22 للت�ظيف املايل اأن ت�ستنفد . 2

الدولة كل ما يف بيت املال، اأما اإذا جعلت �سرائب على امل�اطنني 
للقيام  يكفي  ما  املال  بيت  ويف  عليهم  جعلتها  اأو  مقابل  بدون 
�سرعًا.  حمرم  ذلك  فاإن  العامة  وامل�سلحة  الالزمة  باخلدمات 
24من  خ�ارزم   يف  ي�ؤخذ  ما  هذا  فعلى   (:23 عابدين  ابن  قال 
من  ونح�ه   26 الرب�س  اأو  25اجليح�ن  م�سناة  لإ�سالح  العامة 
م�سالح العامة دين واجب ل يج�ز المتناع عنه، ولي�س بظلم... 
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مقا�سد ال�رضيعة من حفظ املال اىل التنمية االقت�سادية : 
االإمام ابن عا�س�ر من�ذجا

ح�سن بن وهيبة )ت�ن�س( و�سفيان دهبي )ت�ن�س(

تطرقنا يف احللقة الأول اإىل التعريف بال�سيخ العالمة الطاهر بن عا�س�ر 
بتقدمي نبذة عن ن�ساأته وعن م�سريته العلمية واملهنية وم�ؤلفاته القّيمة، 
كما تناولنا بال�سرح علم املقا�سد مع تبيان اأهميته ومدى احلاجة اإليه 
والهتمام الذي اأوله ال�سيخ الطاهر بن عا�س�ر واإ�سافاته القيمة لهذا 
كتابه  يف  ال�ساطبي  الإمام  واأبرزهم  املفّكرين،  من  �سبقه  ملن  العلم 

امل�افقات.

و�سنتطّرق، بع�ن من اهلل، يف هذه اجلزء اىل الق�سم الثالث من كتابه 
الت�سريع  مقا�سد  اإىل  فيه  تعر�س  والذي  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد 
مقا�سد  اخل�س��س  وجه  وعلى  النا�س  بني  املعامالت  باأن�اع  اخلا�سة 

املعامالت املالية وعالقتها بالتنمية القت�سادية.

األفها  التي  الكتب  اأهم  من  ال�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  كتاب  يعترب 
العالمة الطاهر بن عا�س�ر حيث و�سع فيه اأُ�س�س علم املقا�سد ومبادئه 
للق�سايا امل�ستجدة  ا�ستنباط الأحكام  الفقيه على  لأهميته يف م�ساعدة 
اأق�سام  امل�سلمني وقد ق�ّسم �سيخنا كتابه اىل ثالثة  التي تطراأ يف حياة 
ملعرفتها  الفقيه  واحتياج  ال�سريعة  مقا�سد  اثبات  اىل  اأولها  يف  تعّر�س 
الت�سريع،  العامة من  املقا�سد  الثاين  واأبرز يف  اثباتها ومراتبها  وطرق 
اأّما يف الق�سم الثالث فقد تطّرق اىل املقا�سد اخلا�سة باأن�اع املعامالت 
وه� الق�سم الذي متّيز به ال�سيخ الطاهر بن عا�س�ر على من �سبقه من 
املفّكرين والكّتاب الذي اهتم�ا كثريا باجلانب النظري للم�ساألة ومل ي�ل�ا 
اجلانب التطبيقي حّقه وه� ما اأ�سار اليه العاّلمة ابن عا�س�ر يف مقدمته 
ال�سالم  مقا�سد  عن  البحث  خ�س��سا  الكتاب  هذا  من  مق�سده  باأّن 
اأنها اجلديرة باأن  من الت�سريع يف ق�انني املعامالت والآداب التي يرى 
ُتَخ�ّس با�سم ال�سريعة، والتي هي َمظهُر ما راعاه الإ�سالم من تعاريف 
امل�سالح واملفا�سد، مّما ه� َمظهُر عظمة ال�سريعة الإ�سالمّية على بقّية 
ال�سرائع والق�انني وال�ّسيا�سات الجتماعّية حلفظ نظام العامل واإ�سالح 

املجتمع1.

 ويف نف�س هذا الت�جه افتتح ال�سيخ الطاهر بن عا�س�ر الق�سم الثالث من 
�سها لتبيان اأّن الأحكام  كتابه مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمّية بت�طئة خ�سّ
مقا�سد  اىل  تنق�سم  ومعامالتها  الأّمة  بت�سّرفات  املن�طة  ال�سرعّية 
اإيفاء املتقّدمني مبا ي�ستحّقه  وو�سائل وذلك ملا لحظه ال�سيخ من عدم 
من التف�سيل والتدقيق واقت�سارهم على مبحث �سّد الذرائع. فاملقا�سد 
اأنف�سها،  للم�سالح واملفا�سد يف  املت�سمنة  ال�سيخ بن عا�س�ر هي  ح�سب 
برتتب  الأخرية  هذه  وترتتب   ،2 اليها  املف�سية  الطرق  هي  وال��سائل 

امل�سالح واملفا�سد.

واأ�ساف اأي�سا باأّن املقا�سد هي الأعمال والت�سّرفات املق�س�دة بذاتها، 
ال�ّسعي  على  حُتَمُل  اأو  �سّتى،  اىل حت�سيلها مب�ساع  النف��س  ت�سعى  التي 
اإليها امتثال 3، مثل ق�سد الت�ثق يف عقد الرهن، واإقامة املنزل والعائلة 

رر امل�ستدام يف م�سروعّية الطالق. يف عقد النكاح، ودفع ال�سّ

اأّما ال��سائل فهي الأحكام التي �ُسِرعت لأّن بها حت�سيل اأحكام اأخرى. 
املطل�ب  ال�جه  على  غريها  لتح�سيل  بل  لذاتها  مق�س�دة  غري  فهي 
�سا لالختالل  الأكمل، اإذ من دونها قد ل يح�سل املق�سد اأو يح�سل معرَّ
لتحقيق  �سّرع  ولكّنه  لذاته  مق�س�دا  لي�س  للرهن  فاحل�ز  والنحالل. 
اأخرى  الّراهن مّرة  الت�ثق الأمت حّتى ل يرهنه  ماهية الرهن وح�س�ل 

عند دائن اآخر فيف�ت الرهن الأّول 4 .

اأ�سا�سية تدخل  البحث هي ق�سية منهجية  فاملقا�سد يف هذا  وبالتايل، 
التفكري،  الأول�يات وطريقة  وترتيب  ال�سيا�سات  و�سع  تدخل يف  ما  اأول 

ولي�س فقط يف منا�سبات اأو م�سالح اأو علل الفتاوى اجلزئية.

اجتماعي  بنظام  عا�س�ر  ابن  يل�ح  الأ�س�لية  املنهجية  هذه  �سياق  ويف 
-والذي  املال  مقا�سد  اإطار  يف  يتحقق  اأن  املمكن  من  الذي  اإ�سالمي 
عليه مدار بحثنا- كما حتدث عنها وهي: الرواج، وال��س�ح، واحلفظ، 

والثبات، والعدل فيها. 

وهذا مما اأ�س�س بال �سك يف تنمية الفكر القت�سادي ال�سالمي خا�سة 
�سلبيات  جتنب  يف  والإ�سهام  التنم�ية،  والأول�يات  ال�سيا�سات  و�سع  يف 

املعامالت املالية.

يف  الن�عية  النقلة  يرتجمان  حم�ريني  مق�سدين  نعر�س  يلي  وفيما 
التفكري املقا�سدي ودوره يف التنمية :

احللقة )2( 
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تعبري  حد  على  ال�سريعة"  مقا�سد  من  اأ�سيل  "مق�سد  :وهي  احلرية 
الطاهر بن عا�س�ر يف مقا�سده. وقد اأفرد لهذا بابًا يف كتابه حتت عن�ان 
التي  احلرية  معنى  فيه  ـل  ف�سّ ال�سريعة"،  عند  الت�سرف  حرية  "مدى 

يت�س�ف اإليها ال�سارع. 

ال�سريعة  مقا�سد  من  احلرية  جعل  من  اأول  ـ  اأعلم  فيما  ـ  يعد  وه�   
الجتماعي يف  النظام  "اأ�س�ل  كتابه  ل�سيما يف  لها،  ل  واأ�سَّ الإ�سالمية 
نف�سه  يف  معار�س  دون  الت�سرف  من  الفرد  يتمكن  بحيث  الإ�سالم". 

وماله و�سائر �س�ؤونه يف �س�ء اأحكام ال�سرع.

 وقد اأفا�س يف تف�سيل احلريات الإ�سالمية، من "حرية العتقادات" و" 
الأق�ال" اإىل "حرية الأعمال" و"حرية الت�سرف".

 فاإطالق كل هذه احلريات ه� عني ما يحتاجه القت�ساد املعا�سر من 
اأجل تبادل اأو�سع للمعارف، وك�سر احتكار املعل�مة، وفتح املجال للت�ا�سل 
النظريات  يف  والندماج  ال�سرتاك  وبالتايل  الآراء  عن  احلر  والتعبري 

والإ�سهامات العلمية �س�اء املالية او القت�سادية منها.

"العوملة" 
الع�ملة،  اأمام  الإ�سالمية  املجتمعات  ت�اجه  التي  العقبات  اأهم  من  اإن 
جل�ء بع�س املدار�س الفقهية اإىل اعتبار اأحكام املعامالت مبثابة اأحكام 
تعبدية حم�سة يجب تاأبيدها مهما تقادم بها الزمن ومهما تط�رت من 
ح�لها املعامالت التي نزلت اأ�سا�سًا لتنظيمها. ويف هذا ال�سياق، ي�سدي 
اأئمة  على  حقًا  وكان   " بق�له  املعا�سرين  للفقهاء  ن�سيحة  عا�س�ر  بن 
الفقه األ ي�ساعدوا على وج�د الأحكام التعبدية يف ت�سريع املعامالت، واأن 
عي التعبد فيه اإمنا هي اأحكام قد خفيت عللها اأو دقت،  ي�قن�ا باأن ما ادُّ
فاإن كثريًا من اأحكام املعامالت التي تلقاها بع�س الأئمة تلقي الأحكام 
التعبدية قد عانى امل�سلم�ن من جرائها متاعب جمة يف معامالتهم5".  

اأهم ركائز النظام القت�سادي وج�د الفكر التعاوين �س�اء يف  لعل من 
اأو  واخلدمات  وال�ستهالك  والت�زيع  الإنتاج  جمالت  يف  الأفراد  تعاون 
الدول تعاونًا يحقق الأمن والطماأنينة لكافة اأفراد املجتمع، وي�سمن لهم 
الرفاهية، واإذا قامت احلياة على التعاون والعدل يف ظل املقا�سد كانت 
�سببًا من اأ�سباب النه��س احل�ساري.وهذا مق�سد ال�سريعة العام ح�سب 

ال�سيخ : حفظ نظام العامل.

التنمية  مفه�م  اإىل  ي�سيفه  اأن  املقا�سدي  الفكر  لهذا  ميكن  ومما 
�ُسُع�ًبا  )َوَجَعْلَناُكْم  الإن�سانية"،  "العاملية" و"الأخ�ة  فكرة  القت�سادية 
الب�سر من  ي�ستفيد  باأن  تنادى  التي   ،  ) ِلَتَعاَرُف�ا احلجرات:13  َوَقَباِئَل 
اختالفاتهم  يحرتم�ا  واأن  كلها،  ال�س�ؤون  يف  ال�سالح  الب�سري  النتاج 
اإحقاق  من  �س�اء  كلمة  على  يتفق�ا  واأن  خلقه،  يف  اهلل  �سنن  من  ك�سنة 
بل  الإ�سالم  عليه  ي�افق  الذي  املعنى  وه�  اخلري،  على  والتعاون  احلق 

يتبناه ويح�س عليه.

اأن  ميكن   - وجزئية  كلية  وخا�سة،  عامة   - ال�سرعية  فاملقا�سد  اإذن، 
تلعب دورًا - على امل�ست�ى التنظريي الفل�سفي والعملي التطبيقي - يف 
اأن يدخل امل�سلم�ن ع�سر القت�ساد كُم�سهمني فيه وم�سيفني اإليه بدًل 
من اأن يدخل�ه كم�ستهلكني وعالة عليه، واأن ت�سهم مقا�سد حفظ العقل 
وحفظ املال والعدل واحلرية وغريها من املقا�سد، يف اإحداث الت�ازنات 
ال�سيا�سات  اأول�يات  وو�سع  والفقراء،  الأغنياء  حق�ق  بني  املطل�بة 
على  التعاي�س  وروح  تعددية  واإ�سفاء  ال�سحيح،  ن�سابها  يف  التنم�ية 

مفه�م الع�ملة والتجربة املقا�سدية املاليزية خري �ساهد على ذلك.

تط�ير  يف  احل�ساري  التجديدي  للفكر  لبا  عا�س�ر  ابن  جعل  ما  هذا 
الدع�ة  جتلياته  من  الذي  احل�ساري  وال�ستئناف  الإ�سالمية،  املعرفة 
لإ�سالح الأمة اجلماعي بدل من التفكري اجلزئي املتعلق بالفرد، ومليكن 
هذا الفكر من باب املزايدات، بل فر�ستها املعاي�سة امليدانية والتحليل 
العقالين ل�اقع احلال، يرجع الف�سل يف ذلك للتاآلف بني العقل والن�س 
لديه، والذي اأدى اإىل و�س�ح امل�سم�ن وات�ساق املنهج، لذا فه� يعد من 
اجلم�د،  م�اطن  حتديد  من  ومتكن�ا  ع�سرهم،  فهم�ا  الذين  املثقفني 

واحلث على جتاوزها من اأجل التقدم.
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الت�رق كما جتريه امل�سارف االإ�سالمية

• اإمارة 	 ت�سرفت بامل�ساركة يف دورة جممع الفقه التا�سعة ع�سرة يف 
الت�رق  ال�سارقة وكان يل مداخلة يف اجلل�سة املخ�س�سة ملناق�سة 
القائلني  الباحثني  من  كاًل  اأخاطب  اأن  حر�ست  وقد  املنظم. 
اجلل�سة  يف  امل�ساركة  لالأبحاث  طبقًا  للت�رق  وبالتحرمي  باجل�از 
وعددها خم�سة ع�سر بحثًا كنت قد اطلعت عليها ووقفت عند بع�س 
النقاط التي ت�جه النزاع يف امل�ساألة بعد اأن مل�ست وج�د غم��س يف 

حترير حمل النزاع �ساوردها فيما يلي من فقرات 1.

• الت�رق 	 حرمة  يرى  اأنه  �سك  فال  الفردي  الت�رق  حرمة  يرى  من 
املنظم بن�عيه. وال�سبب ه� اأن الت�رق ي�سبه العينة، من حيث اإنه 
م�ؤجل  بنقد  نقد معجل  للح�س�ل على  وامل�سرتي  البائع  ت�ط�ؤ بني 
اأكرث منه، وال�سلعة غري مق�س�دة للطرفني. وهذا اأق�ى يف الت�رق 
امل�سريف منه يف الت�رق الفردي، وبالتايل فاإن املنظم �سيك�ن اأوىل 
بالتحرمي. وهذه اأهم حجة ي�ستدل بها املانع�ن. وهذه الفريق من 
املناق�سة  يف  ي�سارك  اأن  املنهجية  الناحية  من  ينبغي  ل  الباحثني 
الفقهية حلكم الت�رق امل�سريف املنظم لأن الق�ل بالتحرمي عنده 

من ل�ازم ق�له بتحرمي الفردي.

• اإن ال�ستدلل باأنه ل ي�جد قب�س لل�سلع اأو اأنها م�ستندات واأوراق واأن 	
ال�سلع غري مرئية للطرفني فتلك حجج يف غري حمل النزاع.  لأنه 
قد يتحقق القب�س ال�سرعي احلقيقي اأو احلكمي وكالهما جائز يف 
قرارات جممعي الفقه2، ثم اإن عدم وج�د القب�س ال�سرعي ل ي�ؤدي 

اإىل حرمة الت�رق فقط بل واإىل حرمة البيع مطلقًا. 

• من يرى ج�از الت�رق الفردي فله اأن يحرم اأو يجيز الت�رق املنظم، 	
لكن لي�س له اأن ي�ستخدم حجة القائلني بتحرمي الت�رق الفردي يف 
حترمي الت�رق املنظم. لأنه يف هذه احلال يناق�س نف�سه، ويلزمه 
حينئذ اأن يق�ل بتحرمي الت�رق الفردي اأي�سًا وه� لي�س قائل بذلك. 
يف  اإل  ت�جد  ل  جديدة  بعلل  التحرمي  يعلل  اأن  ال�سحيح  واملنهج 
الت�رق املنظم ومقل�ب الت�رق وحدهما ول ي�سرتك معهما الت�رق 

الفردي اجلائز.

• اأن 	 منها:  عنا�سر  عدة  على  يق�م  املنظم  الت�رق  منتج  هيكل  اإن 
امل�سرتي امل�ست�رق ل يبيع ال�سلعة بنف�سه، واإمنا يت�كل عنه البائع يف 
ذلك. واإن البائع ي�سرتي ال�سلع من ال�سم�سار– اأ ويبيعها لل�سم�سار- 
وكالة عن  بال�سم�سار-اأ(  يك�ن على عالقة  اأن  ب )الذي يفرت�س 
امل�سرتي يف ال�س�ق الدولية دون اأن يدفع الثمن لل�سم�سار-اأ ل�ج�د 
اأن  النتيجة  وتك�ن  الدولية،  ال�س�ق  لنظام  طبقًا  عمل  ي�مي  مهلة 
يدفع لل�سم�سار عم�لته فقط. وكذلك هيكل الت�رق العك�سي ل يلزم 
ملهلة  لل�سم�سار-اأ  فعاًل  ال�سراء  مبلغ  يدفع  اأن  ك�كيل  البنك  من 
الي�مني، التي ل تنق�سي قبل اأن يق�م البنك ببيع ال�سلعة نقدًا يف 

ال�س�ق على �سبيل الت�رق لنف�سه. 

• اأ�سا�سية 	 ركيزة  على  يق�م  ذكره  ال�سابق  املنظم  الت�رق  هيكل  اإن 
يف  ملزمة  ال�كالة  وهذه  بالبيع،  امل�سرتي  عن  ال�كالة  يف  تتمثل 
ال�س�ق الدولية، وهذا �سبب التحرمي يف نظري يف قراري املجمعني 
اأن  غري  النزاع.  حمل  يف  لي�س  ذلك  عدا  وما  ذكرهما  ال�سابقني 
هذه ال�كالة ل تعد �سببًا للتحرمي طبقًا ملعيار الت�رق ال�سادر عن 
هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اإذا كان اإذا 
بنف�سه  ال�سلعة  ببيع  للعميل  ي�سمح  ل  ال�س�ق(  النظام )نظام  كان 
بني  ج�هرية  خالف  نقطة  وهذه  نف�سها.  امل�ؤ�س�سة  ب�ا�سطة  اإل 

املجمعني وهيئة املحا�سبة البند 7/4 معيار الت�رق(. 

احللقة )3( 

د. عبد الباري م�سعل
مدير عام �سركة رقابة لال�ست�سارات - بريطانيا

املبحث اخلام�ص
توجيه اخلالف التورق امل�صريف املنظم بني املانعني واملجيزين )وجهة نظر الباحث(



مقالت يف الهند�سة املالية الإ�سالمية

28   www.giem.info  

• ن�س على حترمي الت�رق اأو كراهته يف حال ال�كالة امللزمة ال�سيخ 	
واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة  ال�سرعي  املجل�س  رئي�س  عثماين  تقي 
الذكر،  اآنف  الت�رق  ملعيار  امل�سدرة  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات 
ون�س كالمه3 : واإن هذا الت�كيل اإن كان م�سروطا يف البيع الأول، 
ببيعها  يق�م  اأن  ب�سرط  امل�سرف  من  الب�ساعة  ا�سرتى  زيدا  باأن 
يف ال�س�ق، فاإن هذا العقد فا�سد، لأنه يبيع ب�سرط الت�كيل، ومثل 
ذلك العقد امل�سروط فا�سد عند جمه�ر الفقهاء. اأما اإذا كان عقد 
البيع خاليا من هذا ال�سرط ثم وكل زيد امل�سرف بعقد م�ستقل، 
فلي�س العقد فا�سدًا، ولكنه ل يخل� من كراهة، وذلك لأن امل�سرف 
وه�  بالبيع(  وكيال  )ب�سفته  زيد  اإىل  الأقل  املبلغ  يدفع  الذي  ه� 
الذي ياأخذ املبلغ الأكرث عند حل�ل الأجل، واإن كان الأخذ والعطاء 
ب�سفتني خمتلفتني وبعقدين م�ستقلني مما يخرج العملية من الربا 
التم�يل  يبعده من م�سابهة  الدقيق ل  الفرق  ال�سريح، ولكن هذا 
اإل يف  الرب�ي. ويف كثري من الأح�ال ل يتمثل هذا الفرق الدقيق 
ه.  ا  ال�اقع.  عامل  اأثر يف  كبري  له  لي�س  الأوراق  على  ت�قيع  �س�رة 
ال�كالةـ،  ب�سبب  التحرمي  من  املجمعان  اإليه  ذهب  ما  ي�ؤيد  وهذا 
وال�اقع ي�سهد لل�كالة امللزمة، التي ل جتد خمرجا ًلها اإل يف ت�جيه 

هيئة املحا�سبة يف معيار الت�رق اآنف الذكر.  

• وراأي ال�سيخ عثماين يف الت�كيل الذي ي�ستمل عليه مقل�ب الت�رق 	
امل�سرف،  عن  نيابة  الب�ساعة  املت�رق  ا�سرتى  "فاإن   : ياأتي  كما 
ثم ا�سرتاه لنف�سه بدون اأن يرجع اإىل امل�سرف وين�سئ معه البيع 
بعقد م�ستقل، فاإن هذه العملية ل جت�ز اأ�ساًل، لأن ال�كيل ل يت�ىل 
طريف البيع، ولأنه يجب الف�سل بني ال�سمانني يف الب�ساعة واأما 
اإذا رجع ال�كيل املت�رق اإىل امل�سرف بعد �سراء الب�ساعة، ثم عقد 
لي�س باطال، ولكن ل يخل� من  باإيجاب وقب�ل، فالعقد  البيع  معه 
الرقابة  لهيئات  وينبغي  ال�س�رية.  اإىل  العقد  يقرب  لأنه  كراهة، 

اأن متنع مثل هذا الت�كيل، حتى تع�د عملية الت�رق اإىل اأ�سلها". ا 
ه. ول يخفى اأن هيئة املحا�سبة قد ن�ست على: " جتنب امل�ؤ�س�سات 
الت�كيل عند بيع ال�سلعة حمل الت�رق ول� كان الت�كيل لغري من باع 
البند  الذاتية".  اأجهزتها  خالل  من  بذلك  والقيام  ال�سلعة  اإليها 

2/5 معيار الت�رق. 

• اإن هيكل الت�رق املنظم كما يجري تطبيقه يف امل�سارف الإ�سالمية 	
الت�سرف  على  العميل  قدرة  معه  تنتفي  الذي  احلد  اإىل  مرتب 
بال�سلعة اإل عن طريق ت�كيل البنك ببيعها وخالل فرتة ي�مي عمل. 
رقم  للبند  الت�رق طبقًا  الن�ع من  �سرعية هذا  يرجح عدم  وهذا 
املحا�سبة  هيئة  عن  ال�سادر  الذكر  اآنف  الت�رق  معيار  من   6/4
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية ون�سه: ""عدم الربط بني عقد �سراء 
ال�سلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حاّل، بطريقة ت�سلب العميل حقه 
اأم  امل�ستندات،  يف  بالن�س  الربط  اأكان  �س�اء  ال�سلعة.  قب�س  يف 

بالعرف، اأم بت�سميم الإجراءات". ا ه. 

• اإن �سلب العميل من القدرة الفعلية على قب�س ال�سلعة كان �سببًا يف 	
املرجح  وهذا  املحا�سبة  وهيئة  املجمعني،  لقرارات  التحرمي طبقًا 
يف الفهم الدقيق ملا تنفذه امل�سارف الإ�سالمي حتت م�سمى الت�رق 

امل�سريف املنظم. وي�سمل ذلك الت�رق امل�سريف ومقل�به. 

• اأ�سف اإىل ذلك ما يرتتب عليه من دوران ال�سلعة بني ثالثة اأو اأربعة 	
اأطراف ورج�عها يف كل حال اإىل بائعها الأول دون اأن جتد فر�سة 
الت�رق  �سبه  يق�ي  مما  فهذا  املغلقة،  احللقة  هذه  من  للخروج 
بالعينة من اجل�هر، ومن ثم بالربا واآثاره العملية، و�س�ف ت�سمح 
هذه الآلية املحكمة من ن�س�ء طبقًا من التجار الذين يقتات�ن على 
هذا الن�ع من العمليات كما ه� احلال يف طبقة الرب�يني، و�س�ف 
وهي  الإ�سالمي  للتم�يل  جاذبية  الأكرث  امليزة  انعدام  اإىل  ي�ؤدي 
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حتريك الإنتاج مع كل عملية مت�يل، وهنا �سيك�ن الأمر مقت�سرًا 
على كمبة حمددة من ال�سلع تدور يف هذه احللقة حمدثة اأهرامًا 
التي  هي  الفكرة  هذه  ولعل  يقابلها.  ما  اإىل  ت�سند  ل  الدي�ن  من 
يدندن عليها القت�سادي�ن يف رف�سهم للت�رق امل�سريف من منظ�ر 
يف  الإ�سالمي  التم�يل  عملية  ت�ؤول  اأن  يف  واأثره  ال�سريعة  مقا�سد 
واآثاره  الرب�ي  التم�يل  يف  عليها  هي  التي  ال�س�رة  اإىل  اآثارها 

املدمرة.

• راأي 	 زعزعة  اإىل  ت�ؤد  مل  اجلميلة  القت�سادية  الفكرة  هذه  ولكن 
الدكت�ر نزيه حماد الذي ن�س على ج�از الت�رق امل�سريف املنظم 
رغم ما فيه من ت�ط�ؤ بني الأطراف امل�سرتكة فيها وعلى نح� ملزم 
بغر�س حتقيق هدف م�سروع وه� ال�سي�لة.  ون�س ما جاء يف بحثه 
ب�ساأن ج�از الت�رق امل�سريف الآتي: " اأما عن التطبيقات املعا�سرة 
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  من  كثري  ت�جه  بّينا  فقد  للت�رق، 
�سرعي  كبديل  املنظم  امل�سريف  بالت�رق  التعامل  اإىل  املعا�سرة 
للقر�س الرب�ي، الذي تقدمه البن�ك التقليدية من جهة، وكبديل 
عادة  املت�رق  يكلف  الذي  الفردي،  للت�رق  مربمج  من�سق  عملي 
خ�سائر مالية فادحة، وكثريًا من امل�سقة والعناء من جهة اأخرى، 
واأنه يق�م على قاعدة الت�رق ال�سرعي واآليته، غري اأنه يجري وفق 
على  العميل  ح�س�ل  تكفل  اأف�سل،  م�ستحدثة  تعاقدية  منظ�مة 
تعر�س  غري  من  املرغ�ب،  ال�قت  يف  املطل�بة  النقدية  ال�سي�لة 
الفردي  الت�رق  عملية  تكتنف  التي  البالغة  واخل�سائر  لل�سع�بات 
اأكرث من  اأو  عادة، وذلك عن طريق �سراء امل�سرف للعميل �سلعة 
اأ�سعارها بالثبات الن�سبي، لتقيه  �س�ق ال�سلع الدولية )التي تت�سم 
خماطر التقلبات احلادة يف اأ�سعار غريها( ثم بيعها نقدًا لطرف 
ثالث بالنيابة عن العميل بعد ثب�ت ملكيتها له، بغية ت�فري النقد 
املطل�ب له. وقد تبني لنا بعد املناق�سة امل�ستفي�سة للت�رق امل�سريف 
املنظم اأن حكمه ال�سرعي – اإذا وقعت �سائر عق�ده ووع�ده على 
ال�جه ال�سرعي – ه� اجل�از وامل�سروعية، �سرط اأن تباع ال�سلعة اأو 
ال�سلع التي ي�سرتيها العميل لطرف ثالث، ل عالقة للم�سرف به، 
واأل ت�ؤول املعاملة باأي وجه من ال�ج�ه اإىل رج�ع ال�سلعة اإىل بائعها 

بثمن معجل اأقّل مما باعها به ن�سيئة" 5.  

المصادر  والمراجع :
  إعادة صياغة لمداخلة الباحث في جلسة التورق، الدورة التاسعة عشرة لمجمع . 1

الفقه اإلسالمي الدولي، إمارة الشارقة. )دولة اإلمارات العربية المتحدة( من 1 
إلى 5 جمادى األولى 1430هـ، الموافق 26 – 30 نيسان )إبريل( 2009م. 
وكذلك مداخلة الباحث حول مستقبل التورق في المصارف اإلسالمية في مؤتمر 
الهيئات الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية يونيو 
2009. وكذلك المداخلة بعنوان: مستقبل التورق الفردي والتورق المنظم”«، 
AAOIFI، المؤتمر السنوي للعمل المصرفي والمالي اإلسالمي، المنعقد في 
الفترة من 14- 5 ديسمبر 2009. شارك في الجلسة عدد من الباحثين المؤيدين 
للتورق مثل: الدكتور سعيد رمضان البوطي، والشيخ نظام اليعقوبي. وكذلك من 
المانعنين الدكتور حسين حامد حسان. كما شارك من المنادين بوضع ضوابط 
الدكتور  من  كاًل  المداخلة  وحضر  داغي.  القره  الدين  محيي  عليى  الدكتور 

محمدعلي القري، والدكتور عبدالستار أبو غدة، والدكتور عجيل النشمي.
مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي . 2

التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. 
عثماني، ص 14.. 3
عثماني، ص 11.. 4
 حماد، ص 24. 5

مصادر البحث
المصرفي . 6 العمل  في  واستخداماته  التّورق  تطبيقات  آدم،«  موسى  آدم، 

اإلسالمي«، أبحاث مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار 
والتنمية، جامعة الشارقة. األربعاء والخميس 26-28 صفر 1423 هـ الموافق 

7- 9 /2002/5م. 
الفقه . 7 مجمع  دورة  أبحاث  المعاصرة،  وتطبيقاته  حكمه  التورق:  نزيه،  حماد، 

العربية  اإلمارات  )دولة  الشارقة،  عشرة،  التاسعة  الدورة  الدولي،  اإلسالمي 
نيسان   30  –  26 الموافق  1430هـ،  األولى  جمادى   5 إلى   1 من  المتحدة( 

)إبريل( 2009م. 
قرارات مجمع الفقهية اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي. مكة المكرمة. . 8
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، جدة. . 9

قره داغي، علي محيي الدين، »حكم التورق في الفقه اإلسالمي«، أبحاث مؤتمر . 10
دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية، جامعة الشارقة. 
/2002/5م   9  -7 الموافق  هـ   1423 صفر   28-26 والخميس  األربعاء 
الثامنة  البركة  أبحاث ندوة  البنك مشتريًا،  المرابحة بصفة  مشعل، عبدالباري، 

والعشرين، 2007/9/24. 
الفقه . 11 مجمع  دورة  أبحاث  المصرفية،  وتطبيقاته  التورق  أحكام  تقي،  عقماني، 

العربية  اإلمارات  )دولة  الشارقة،  عشرة،  التاسعة  الدورة  الدولي،  اإلسالمي 
نيسان   30  –  26 الموافق  1430هـ،  األولى  جمادى   5 إلى   1 من  المتحدة( 

)إبريل( 2009م. 
المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. . 12
التمويلية . 13 االحتياجات  ضوء  في  للتورق  الفقهي  »التأصيل  اهلل،  عبد  المنيع، 

المعاصرة«، أبحاث مؤتمر دور المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار 
والتنمية، جامعة الشارقة. األربعاء والخميس 26-28 صفر 1423 هـ الموافق 

7- 9 /2002/5م. 
النشرات الدعائية لمنتجات التورق في المصارف.. 14
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عـقـد نـــ�ســــر فـ�سـ�لـي

 ح�سام علي عبد اهلل 
 ماج�ستري يف الفقه الإ�سالمي واأ�س�له

ذهنية  ومكابدة  جهٌد  نتاج  هي  والأدبية  العلمية  امل�سنفات  اأن  �سكَّ  ل 
كان  ذلك  ولأجل  ج�سيمة،  ونف�سية  ج�سدية  وم�سابرة  مبتكرة  وعقلية 
بدون  ينجم عنها من حق�ق مادية  وما  الفكرية  تلك اجله�د  ا�ستغالل 
التي  ال�ستغالل  اأن�اع  اأ�سد  من  منافعها  وا�ستيفاء  اأ�سحابها  اإذن 
يرف�سها ال�سرع الإ�سالمي، ف�ساًل عما يف هذه الأم�ر من اإجحاف بحق 
اأفكار  مع  عا�س�ا  الذين  وهم  املبتكرين،  ل�سع�ر  واأذى  و�سيٌم  امل�ؤلفني، 
اأفكار هذا امل�سنف  تلك امل�سنفات حلظًة بلحظة، وهم الذين ناق�س�ا 
يف  و�سب�ها  اأفرغ�ها  ثم  وتاأ�سياًل  ومناق�سًة  وحتلياًل  در�سًا  وقتل�ها 

وعاءها املادي )الكتاب(.

امل�ؤلف  حق�ق  يف  نا�سٌر  ت�سرف  اأو  ا�ستغل  فاإذا  كله  هذا  اإىل  فبالنظر 
َر هذا احلَق الأدبي مبا يع�د على امل�ؤلف  اأو َثمَّ الأدبية وا�ستغل منافعها 
هذا  تكيف  الإ�سالمية  ال�سريعة  فاإن  والك�سب  بالنفع  احلق  �ساحب 
الت�سرف على اأنه ت�سرف ف�س�يل يف حق�ق الغري ت�سرفًا م�ق�فًا على 
ال�سريعة  تقرره  الذي  الأ�سل  من  ا�ستثناء  هي  الف�سالة  اأن  ومبا  اإذنه. 
اأن  اإل  اأ�سالًة،  بنف�سه  نف�سه  �س�ؤون  الإن�سان يف  يت�سرف  باأن  والقا�سي 
على  الن�سر  عقد  يف  هنا  �سيما  ول  الت�سرف  هذا  ترتك  مل  ال�سريعة 
ع�اهنه بل جعلت له حمددات وق�اعد ت�سبطه ُم�ْسَتْ�ِحَيًة هذه الق�اعد 
وال�س�ابط من الأ�سباه والنظائر الفقهية، بحيث ارتقت بهذا الت�سرف 
اأو تعاقد �سرعي له �س�ابطه وق�اعده ك�سائر  غري املن�سبط اإىل تعامل 
العق�د املعتربة وجعلته ملجاأ يلجاأ اإليه عند ال�سرورة. وهذا ما ه� حا�سل 
الي�م اإذا اقت�ست �سرورة التعامل ول �سيما يف جمال الن�سر اللج�ء اإىل 
لتطبيق  املرافقة  وال�سذوذات  التناق�سات  من  للخروج  العقد  هذا  مثل 
العق�د وال�سروط الناجمة عن التعاقد بني النا�سر وامل�ؤلف. وي�ساف اإىل 
ذلك اأن احلق�ق الأدبية ت�سنف على اأنها من الن�ازل الفقهية امل�ستجدة 
التي انربى الفقهاء املعا�سرون لدرا�ستها وتاأ�سيلها، لكن ال�سيء املهم 
ول  املعا�سرة  التطبيقية  القت�ساديات  وتعقيدات  �سرورة  اأن  والالفت 
�سيما يف جمال الن�سر انبثقت عنها نازلة فقهية اقت�سادية مرتتبة على 
احلق الأدبي ومتفرعة عن عقد الن�سر بنف�س ال�قت، مما جعل التكييف 
اأ�سعب  وت��سيفها  وتاأ�سيلها  تعقيدًا  اأكرث  املركبة  النازلة  لهذه  الفقهي 
تعقيدًا. وبناء عليه فاإن هذا العقد ببن�ده وامللحق اخلا�س بعقد الن�سر 
الف�س�يل ميثل درا�سة متكاملة تاأ�سيلية ت�سبط ناحية مهمة من ن�احي 
عقد الن�سر، وهي حالة ما اإذا ت�سرف النا�سر ف�س�ليًا يف حق�ق الن�سر 
يف  النق�س  جانب  يغطي  مبتكر  جهد  بحق  فه�  امل�ؤلف.  ميتلكها  التي 

�ساحة عامل الن�سر الذي غرق يف مثل هذه التجاوزات.

والثالث مقاًل على حلقتني  الثاين  العددين  ن�سرنا يف  اأن  لنا  �سبق  وقد 
بني  الفكرية  املنتجات  وا�ستثمار  ا�ستغالل  و�سائل  يف  الف�سالة  بعن�ان: 
امل�روث الديني والتطبيق القت�سادي املعا�سر، ويف هذا العدد ن�سع بني 
اأيديكم تطبيقًا عمليًا لهذا العقد اأي عقد ن�سر ف�س�يل، ت�سحيحًا ملا ه� 

جار ا�ستخدامه يف دور الطباعة والن�سر. 

عقد ن�صر ف�صويل
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

بع�ن اهلل  .............. عام 2012م.  �سهر   ............... ي�م  اإنه يف 
تعاىل مت التفاق على مايلي:

• )دار 	 ا�سم  حتمل  الن�سر(  النا�سر)دار  الأول:  الطرف 
الربيدي:  العن�ان   ...... الرئي�سي  مقرها  ـــــــ   )..............
 ............... املدينة:   ).................( �س.ب 
هذا  يف  وميثلها   ............ فاك�س:  هاتف................... 
العقد مديرها العام: ال�سيد: .............................. وي�سار 

اإليه فيما بعد بــــ )الطرف الأول(.

• الدولة 	 عن�انه:   ....................... الثاين:ال�سيد:  الطرف 
العقد  اإليه يف هذا  وي�سار  املدينة/........   ...................../
فيما بعد بـــــ )امل�ؤلف( اأي�سًا. جن�سيته: ..............،التاريخ...../ 
...../ 2012م. هاتف:............. فاك�س:............ وي�سار اإليه 

فيما بعد بــ )الطرف الثاين(.

متهيد:
حيث يرغب الطرف الأول بطباعة كتابه الذي يحمل العن�ان: )........
.......................(. وبناًء عليه مت التفاق بني الطرفني املذك�رين 
ب�سدر هذا العقد، وهما بكامل اأهليتهما املعتربة �سرعًا وح�سب ما �سريد 
ت�سرف  حال  يف  اخلا�س  وامللحق  العقد  هذا  يف  واأحكام  �سروط  من 
الطرف الأول )النا�سر( ف�س�ليًا يف حق�ق الن�سر اململ�كة للطرف الثاين 

)امل�ؤلف(. وذلك وفق البن�د التالية:

بنود عقد الن�صر:
البند رقم )1(: 

يعترب التمهيد اأعاله جزءًا ل يتجزاأ من هذا العقد.

البند رقم )2(: 
بعن�ان:  كتاب  ون�سر  بطبع  )النا�سر(  الأول  الطرف  قام 

).......................(
عدد الن�سخ: )10000( ن�سخة ــــــ عدد �سفحات الكتاب )............(.

عدد مالزم الكتاب )............(.
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البند رقم )3(: 
حق�ق  عن  )النا�سر(  الأول  للطرف  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  تنازل 
 ).........................( العن�ان  يحمل  الذي  كتابه  ون�سر  طباعة 
الكتاب(  ن�سر  الثاين يده جزئيًا عن حق�ق  الطرف  تنازًل م�ؤقتًا )رفع 
وي�سمل التنازل )مادة الكتاب – عن�انه - حمت�اه( مقابل مبلغ يقدمه 
الطرف الأول )النا�سر( ح�سب التفاق الذي �سيقرر يف بند م�ستقل ل 
حق من بن�د هذا العقد، على اأن تك�ن مدة التنازل عن حق�ق ن�سر هذا 
اأو لطبعٍة  اإما )ملدة �سنة ميالدية كاملة  امل�سنف مقابل الع��س املادي 

واحدة حمددة الن�سخ اأو بهما معًا(، ح�سب رغبة الطرفني.
ويعد هذا التنازل امل�ؤقت عن حق�ق ن�سر وطباعة هذا الكتاب عقد اإجارة 
اإذ ي�ؤجر الطرف الثاين )امل�ؤلف( منافع كتابه للطرف الأول )النا�سر( 

ي�ستغلها وي�ستثمرها خالل املدة املذك�رة اأعاله.

البند رقم )4(:
 اتفق الطرفان على اأن يك�ن �سعر الن�سخة ال�احدة من الكتاب )مبلغ: 
 ،%10 ب�اقع  منه  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  وح�سة  ل.�س(،   .........
وللطرف الأول )النا�سر( 90% من �سعر البيع لكل ن�سخة. فيك�ن اإجمايل 

املبلغ )..............( ل.�س.

البند رقم )5(: 
يقر الطرف الثاين )امل�ؤلف( باأنه مل يتم العتداء يف هذا الكتاب على 
اأية ملكية فكرية اأو اأدبية تك�ن ممل�كة لأٍي من الأ�سخا�س الطبيعيني اأو 
العتباريني، ويتعهد الطرف الثاين مب�س�ؤوليته ال�سرعية والنظامية عن 
�سحة ملكيته الفكرية املكلف بها مب�جب هذا العقد، ويقع عليه وحده 
امل�س�ؤولية ال�سرعية املدنية واجلنائية عن اأي اإخالٍل منه مبا تقدم ذكره، 

ودون اأدنى م�س�ؤولية على الطرف الأول )النا�سر( فيما ذكر.

البند رقم )6(:
حماية  حمل  ه�  العقد  هذا  م��س�ع  اأن  )النا�سر(  الأول  الطرف  يقر 
فكرية و�سرعية وقان�نية للطرفني مدة هذا العقد، ول يحق لأي طرف 

يف طبع الكتاب دون امل�افقة اخلطية بينهما على ذلك.

البند رقم )7(: 
)امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  ا�سم  بكتابة  )النا�سر(  الأول  الطرف  يلتزم   

على غالف الكتاب.

البند رقم )8(:
 تتم حما�سبة الطرف الثاين )امل�ؤلف( يف نهاية ال�سنة امليالدية )املدة 
اأو عند انتهاء الطبعة املتفق  املتفق عليها ل�ستغالل وا�ستثمار الكتاب( 

عليها / ببند �سابق رقم )3(/ و�سدور الكتاب، اأو اأيهما اأقرب.

البند رقم )9(: 
ون�سر  عليها  املتفق  الطبعة  �سدور  تاريخ  من  عام  مدة  انتهاء  حال  يف 
امل�سنف يف ال�س�ق اإذا بقيت ن�سخ من الكتاب مل ُتبع بعد انق�ساء هذا 
التاريخ، فيحق للطرف الأول )النا�سر( بيعها بال�سعر الذي يراه منا�سبًا 

على اأن يعطي 10% ن�سخ منها للم�ؤلف بدل حق�ق التاأليف.

البند رقم )10(: 
عدد  من   %1 )امل�ؤلف(  الثاين  للطرف  )النا�سر(  الأول  الطرف  يقدم 
ي�زعها  مقابل  دون  العقد  هذا  مب�جب  عليها  واملتفق  املطب�عة  الن�سخ 

الطرف الثاين كهدايا.

البند رقم )11(: 
باأنه مل يقم ببيع حق�ق طباعة ون�سر  ي�سرح الطرف الثاين )امل�ؤلف( 
كتابه لطرف اآخر قبل تاريخ ت�قيع هذا العقد �س�اًء حتت نف�س العن�ان 

اأو بعن�ان اآخر.

البند رقم )12(:
الهيئات  من  العقد  هذا  يتطلبها  التي  الالزمة  والف�س�حات  امل�افقات   
الأول  الطرف  م�س�ؤولية  هي  الر�سمية  اأو  احلك�مية  واجلهات  الدينية 
)النا�سر(. ويلتزم الطرف الثاين )امل�ؤلف( بالتعاون يف حدود ما ين�س 

عليه العقد مع الطرف الأول )النا�سر( لإمتام ذلك.

البند رقم )13(: 
عاتق  على  تك�ن  والت�زيع  والن�سر  والتجليد  الطباعة  م�ساريف  جميع 
و�سرائب  التجارية  ال�سرائب  جميع  وكذلك  )النا�سر(  الأول  الطرف 
املبيعات دون اأن يك�ن على الطرف الثاين اأي �سيء من تلك امل�ساريف.

البند رقم )14(: 
يق�م الطرف الأول )النا�سر( باإيداع 30 ن�سخة من هذا الكتاب يف دار 

الكتب ال�طنية.

البند رقم )15(: 
للطرف الثاين )امل�ؤلف( وحده حق مراجعة جتارب الكتاب واإعطاء اأمر 

الطبع على األ يقل عدد جتارب الكتاب عن اثنتني.

البند رقم )16(: 
وم�اد  بن�د  تنفيذ  اأو  بتف�سري  يتعلق  الطرفني  بني  نزاع  ن�س�ء  حال  يف 
هذا العقد يتم حله بينهما بالطرق ال�دية، ويف حال ف�سل احلل ال�دي، 
ويطبق  الخت�سا�س  لق�اعد  وفقًا  املخت�سة  املحكمة  اإىل  النزاع  يحال 
على النزاع اأنظمة ول�ائح البلد الذي تنت�سب اإليه دار الن�سر )الطرف 

الأول(.

ملحق خا�ص
حقوق  يف  ف�صوليًا  )النا�صر(  الأول  الطرف  ت�صرف  حال  يف 

ن�صر الكتاب الذي ميلكه الطرف الثاين )املوؤلف(
البند رقم )1(:

)النا�سر(  الأول  الطرف  خرج  حال  يف  فقط  امللحق  هذا  ببن�د  يعمل   
العقد  من  ال�سابقة  بالبن�د  عليها  املتفق  التعاقدية  العالقة  حدود  عن 
للطرف  ملكيته  تع�د  الذي  الكتاب  ن�سر  حق�ق  يف  ف�س�ليًا  وت�سرف 
الثاين )امل�ؤلف(. وذلك باأن يطبع الطرف الأول )النا�سر( ن�سخًا زائدة 
اإذن  بدون  الن�سر  عقد  مب�جب  عليه  متفق  ه�  ما  على  العدد  حمدودة 

الطرف الثاين )امل�ؤلف(.
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البند رقم )2(:
يعد ت�سرف الطرف الأول )النا�سر( على هذا النح� ت�سرفًا ف�س�ليًا 
يف حق�ق الطرف الثاين )امل�ؤلف( ويكيف على اأنه اإجارة ف�س�يل ت�سري 
عليه جميع ق�اعد واأحكام و�سروط العقد الف�س�يل  يف الفقه الإ�سالمي. 
ل  م�ق�فًا  الف�س�يل( عقدًا �سحيحًا  الإجارة  العقد )عقد  ويعترب هذا 
مكت�ب(  خطي  )اإذن  لحقة  �سريحة  باإجازة  اإل  ينفذ  ول  اآثاره  ينتج 
اأ�سبح عقدًا منف�ساًل  ال��سف  الثاين )امل�ؤلف( وه� بهذه  من الطرف 

م�ستقاًل بنف�سه له اأحكامه اخلا�سة.

البند رقم )3(: 
)النا�سر(  الأول  الطرف  قبل  من  الف�س�يل  الت�سرف  هذا  وق�ع  عند 
وا�سح  ب�سكل  واإعالمه  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  اإخطار  عليه  يجب 
حتى  طباعتها  وتاريخ  ف�س�ليًا،  طبعت  التي  الن�سخ  عدد  عن  ومف�سل 
يت�سنى التاأكد من اأنها طبعت ف�س�ليًا يف تاريخ لحق لتاريخ ت�قيع عقد 

الن�سر.

البند رقم )4(:
يلتزم الطرف الأول )النا�سر( بنقد اأج�ر طباعة الن�سخ الزائدة ف�س�ليًا 
من  اأنها  اعتبار  على  الف�سالة  ق�اعد  تقت�سيه  مبا  التزامًا  ح�سابه  من 
قبيل التربع لتحقيق م�سلحة الطرف الثاين )امل�ؤلف(، على اأن ي�سرتد 
الطرف الأول )النا�سر( اأج�ر ونفقات الطباعة املدف�عة من ح�سته من 
ثمن بيع ن�سخ الكتاب والبالغة 90% كما ه� مبني بالبند رقم )4( من 

عقد الن�سر.

البند رقم )5(:
)مبثابة  مكت�ب  خطي  اإذن  باإ�سدار  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  يلتزم 
ُيَنِفْذ مب�جبها عقد الإجارة الف�س�يل، ويعترب ت�سرف  اإجازة لحقة(  
�سحيحًا  ت�سرفًا  الإجازة  هذه  اإىل  ا�ستنادًا  )النا�سر(  الأول  الطرف 
نافذًا باأثر رجعي له �سفة الإن�ساء من تاريخ اللحظة الأوىل التي �سرع 
ف�س�ليًا.  الزائدة  الن�سخ  تلك  بطباعة  )النا�سر(  الأول  الطرف  فيها 
وكياًل  الأول )النا�سر(  الطرف  الالحقة ي�سبح  الإجازة  ومب�جب هذه 
اإليه  وترجع  الن�سخ  تلك  طباعة  باأعمال  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  عن 

حق�ق ال�كالة يف حدود هذا الت�سرف.

البند رقم )6(:
يعترب ت�سرف الطرف الأول )النا�سر( بطباعة الن�سخ الزائدة ف�س�ليًا 
)القراء(  للم�سرتين  الن�سخ  تلك  بيع  يعترب  بينما  ف�س�يل،  اإجارة  عقد 
بيع  )عقد  ى  ي�سمَّ الف�س�يل  الإجارة  عقد  عن  م�ستقاًل  جديدًا  عقدًا 
والطرف  )النا�سر(  الأول  الطرف  اإىل  بالإ�سافة  اأطرافه  ف�س�يل( 
الثاين )امل�ؤلف(  الطرف الثالث وهم )امل�سرتون القراء(. وت�سري على 
الفقه  الف�سالة يف  واأحكام وق�اعد  امل�ستقل �سروط  العقد اجلديد  هذا 

الإ�سالمي.

البند رقم )7(:
اإل  ينفذ  ل  م�ق�فًا  م�ستقاًل  �سحيحًا  عقدًا  الف�س�يل  البيع  عقد  يعترب 

باإجازة لحقة ي�سدرها الطرف الثاين )امل�ؤلف(.

البند رقم )8(:
)اإجازة  مكت�ب  خطي  اإذن  باإ�سدار  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف  يلتزم 
لحقة( م�ستقلة ُيَنِفْذ مب�جبها عقد البيع الف�س�يل امل�ق�ف حتى ينتج 
اآثاره ال�سحيحة ويعترب الطرف الأول )النا�سر( مب�جب هذه الإجازة 

وكياًل عن الطرف الثاين )امل�ؤلف( ببيع تلك الن�سخة.
لحقة(  )اإجازة  خطي  اإذن  باإ�سدار  اللتزام  اأن  اإىل  التن�يه:  اقت�سى 
املالية  الف�س�لية  العق�د  تعدد  تقت�سيها  الف�س�يل �سرورة  البيع  لإنفاذ 
للحق�ق  وحفظًا  لاللتبا�س  منعًا  الن�سر  عقد  عن  املتفرعة  املركبة 
لإنفاذ  واحدة  خطية  اإجازة  تكفي  ل  اإذ  الف�سالة،  لأحكام  ومراعاة 
عقدين ف�س�ليني  م�ستقلني هما )عقد الإجارة الف�س�يل( و )عقد البيع 

الف�س�يل(. 

البند رقم )9(:
تعترب العائدات التي يجنيها الطرف الأول )النا�سر( لقاء بيعه الن�سخ 
الزائدة اإما: اأج�رًا لقاء ال�كالة على اعتبار اأنه وكيل عن الطرف الثاين 
)امل�ؤلف( يف ببيع تلك الن�سخ. اأو اأج�رًا لقاء الت�سرف الف�س�يل ل�سالح 
بع�س  اجتهادات  يف  مانع  ل  اأنه  اعتبار  على  )امل�ؤلف(  الثاين  الطرف 

الفقهاء اأن يتقا�سى الف�س�يل اأجرًا لقاء ت�سرفه مل�سلحة الغري.

البند رقم )10(:
يف حال مل ي�افق الطرف الثاين )امل�ؤلف( على ت�سرف الطرف الأول 
يحكم  عندها  الف�س�لية،  الإجارة  هذه  يجز  ومل  الف�س�يل  )النا�سر( 
على ت�سرف الطرف الأول )النا�سر( باأنه ت�سرف باطل ولٍغ ويتحمل 
وفق  الت�سرف  هذا  تبعات  وحده  )النا�سر(-  الأول  الطرف   - الأخري 

ق�اعد اأحكام الف�سالة �سرعًا وقان�نًا.

البند رقم )11(:
متت �سياغة عقد الن�سر وامللحق اخلا�س بالت�سرف الف�س�يل بـــ )27 
بندًا( مبا فيها هذا البند. ويقر الطرفان باإطالعهما على جميع م�اده 
ال�سرعية.  اجلهالة  معه  تنتفي  علمًا  بن�س��سه  التام  وعلمهما  وفقراته 
اأو  الغنب  دع�ى  الأخر  م�اجهة  يف  منهما  كٌل  اأ�سقط  فقد  عليه  وبناًء 
اجلهالة اأو الغرر اأو اخلطاأ يف الإرادة اأو خالفه، وقد حترر هذا العقد 
على ن�سختني اأ�سليتني وقام الطرفان بالت�قيع على جميع ن�سخ العقد مبا 

فيها امللحق وا�ستلم كل طرف ن�سخة اأ�سلية للعمل مب�جبها. 
واهلل امل�فق

الطرف الأول:  النا�سر )دار الن�سر(                               الطرف الثاين: 
امل�ؤلف                             

ال�سم: ال�سم: 
الت�قيع: الت�قيع: 
التاريخ: التاريخ: 
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ملخ�ص :
التي  احلارة  امل��س�عات  من  الأيام  هذه  يف  رق  الت�  م��س�ع  يعترب 
املهتمني يف  والقت�ساديني  الفقهاء  بني  واجلدال  ي�ستعل ح�لها احل�ار 
جمال العمل امل�سريف الإ�سالمي، وه� م��س�ع يعلق عليه القت�سادي�ن 
الإ�سالمي�ن اأهمية خا�سة لأنه ياأخذ مببادئ و�سيغ التم�يل الإ�سالمي يف 
اجتاه جديد غري ماأل�ف، قد تخرج به امل�سرفية الإ�سالمية عن منهجها 

التم�يلي، وينحى بها منحى رب�يا.

املفكرين  من  بع�س  هناك  اأن  امل��س�ع  هذا  اختيارنا  دواعي  من  اإن 
اأن  والباحثني امل�سلمني يف جمال القت�ساد وامل�سارف ل يزال�ن يرون 
التعامل امل�سريف بالف�ائد الذي يجري الآن يف البن�ك التجارية وغريها 

ه� اأمر جائز وم�سروع، م�ستندين اإىل ما يلي: 

• منه 	 تع�د  ول  الطرفني،  م�سلحة  يحقق  بالف�ائد  التعامل  اإن 
مف�سدة، واإذا كانت امل�سلحة فثم �سرع اهلل.

• اإن كان ذلك ربا فه� من باب ربا الف�سل، وحرمة ربا الف�سل 	
واإمنا  ق�سدا،  ت�سرع  مل  اهلل-  -رحمه  القّيم  ابن  يق�ل  كما 
ما كان من  اأن  الق�ل  ويبن�ن على ذلك  الذرائع،  ل�سد  �سرعت 
اأو عند حتقيق امل�سلحة  هذا الن�ع يج�ز عند احلاجة امللحة، 
ونفي املف�سدة، كما يق�ل�ن اأن ربا القر�س امل�سروع فيه الزيادة 
ه� من هذا القبيل، ولي�س من قبيل ربا الن�سيئة املحرم بالقراآن. 

• " كالربح" 	 ن�سبة  بتحديد  باأ�س  ل  اأنه  يرى  من  هناك  اأن  كما 
مقدما على اأن الأم�ال التي تقدم لال�ستثمار يف �سكل �سناديق 
ت�فري اأو �سهادات اإ�ستثمار، ما دام قد مت ذلك بالرتا�سي بني 
الطرفني، لأن ذلك قد يرفع النزاع بني املتعاملني، ويجعل كل 
واحد يعرف حقه، ومن ثم فال حرمة ول ربا يف هذه املعامالت، 
امل�سريف  التعامل  ق�سية  على  وا�سحا  م�ؤ�سرا  كله  ذلك  فكان 
واأ�ساليب  العادية  التجارية  بالف�ائد كما ه� جاٍر يف امل�سارف 
ا�ستثمار اأخرى ل زالت بحاجة ما�سة اإىل درا�سة جادة واأعمق 
كتب  من  فيها  كتب  مما  بالرغم  وتف�سيال،  ا�ستيعابا  واأكرث 
ومقالت حتمل اآراء �سريحة ووا�سحة، تق�سي برب�ية هذا الن�ع 

من التعامل امل�سريف وتبني حرمته. 
واملالية  النقدية  امل�ؤ�س�سات  ظه�ر  بعد  خا�سة  �سن�ات  منذ  يدور 
امل�ستعملة  الرب�ية"  "احليل  ح�ل  ح�ار  الإ�سالمية،  والقت�سادية 
وف�ائدها من ك�نها ربحا حالل اأم ربا حمرما، ومن حيث جدواها كاآلية 

لإدارة ر�سيدة للن�ساط القت�سادي املعا�سر.

الت�رق امل�رضيف تكييفه الفقهي وحكمه ال�رضعي 
احللقة )1( الدكت�ر ي��سفي ر�سيد والأ�ستاذة حجار اآ�سية

الـمقـدمـة:
اأ�سل اإيجاد البن�ك الإ�سالمية التي تبتعد عن الربا والقرو�س الرب�ية 
ال�ساحة مل  امل�ج�دة يف  الإ�سالمية  البن�ك  اأن  ال�اقع  لكن  �سيء طيب، 
تِف مبا وعدت به امل�سلمني، بل اجنروا اإىل معامالت فا�سدة وحمرمة، 
واأكرث ما تدور معامالت البن�ك الإ�سالمية الي�م على ما ي�سمى بـ)بيع 

املرابحة(.

من  فيها  وقعت  مهما  واأنه  البن�ك،  هذه  عن  ُيدافع  العلماء  وبع�س 
يف  اإ�سالمية  لبنة  ت�سع  اأن  تريد  وهي  مبع�س�م،  اأحد  فلي�س  الأخطاء 
ال�اقع. لـكن احلق اأنها اأخطر من البن�ك الرب�ية الظاهرة، لأن الإن�سان 
عا�ٍس  اأنه  اليقني  علم  يعلم  وه�  الرب�ية  البن�ك  مع  التعامل  يف  يدخل 
هلل ور�س�له، اأما املتعامل�ن مع البن�ك امل�سماة بالبن�ك الإ�سالمية فهم 
والبي�ع  بالربا  ويتعامل�ن  البن�ك،  هذه  مع  بالتعامل  اهلل  اإىل  يتقرب�ن 

املحرمة والفا�سدة وهم يح�سب�ن اأنهم ُيح�سن�ن �سُنعًا.

عر�س  خالل  من  امل�سريف  رق  الت�  مناق�سة  اإىل  ي�سعى  البحث  وهدا 
على  لالإجابة  حماولة  يف  الت�رق  عملية  يف  الفقهاء  وراأي  حيثياته  اأهم 

الإ�سكالية التالية:

هل ميكن اعتبار عملية الت�رق يف امل�سارف الإ�سالمية بيع مرابحة؟

تعريف عملية التورق امل�صريف:
ه� قيام امل�سرف برتتيب عملية الت�رق للم�سرتي بحيث يبيع �سلعة على 
املت�رق بثمن اآجل، ثم ين�ب عن امل�سرتي ببيع ال�سلعة نقدا لطرف اآخر، 

وي�سلم الثمن النقدي املت�رق.

وخ�س��سا  املعادن  طريق  عن  امل�سريف  الت�رق  عملية  تتم  ما  غالبا 
املعادن  من  لأنها  والربونز؛  والنحا�س،  وال�سفيح،  والنيكل،  الزنك، 

الأ�سا�سية التي يجري فيها التبادل ي�ميا عامليا.

�سفته  كذا  معدن  بالتق�سيط  �سراء  بطلب  امل�سرف  اإىل  العميل  يتقدم 
وهذه  مثال،  كالبحرين  اأخرى  دولة  يف  غائبا  لك�نه  بالتق�سيط،  كذا 
قبل  �سراوؤها من  قد مت  والتي  العاملية  الب�ر�سة  �س�ق  تعر�س يف  ال�سلع 
اآلية ال�س�ق املالية لل�سلع، ويف هذا الطلب يتم احل�س�ل  امل�سرف وفق 

على معل�مات عن طالب املال من حيث اإمكانياته املالية..

حتديد  على  امل�سرف  ت�ساعد  التي  الثب�تية  امل�ستندات  بالطلب  ويرفق 
قدرة الطالب على ال�سداد.

والبيع يك�ن عن طريق بيع وحدات من املعدن زنتها كذا، و�سعر كل وحدة 
كذا.
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بعد �سراء العميل هذه ال�حدات من املعدن يق�م العميل بت�كيل امل�سرف 
يف قب�س املعدن وبيعه له يف ال�س�ق الدولية واإيداع املبلغ يف ح�سابه لدى 
امل�سرف مع حتمل امل�سرتي لتقلبات الأ�سعار، وله احلق يف ت�سلم �سلعته 

يف مكان ت�سليمها.يتفق امل�سرف مع جهات اأخرى ل�سراء تلك ال�سلع.

بدرا�سة هذه العق�د التي يتم مب�جبها ت�فري النقد لالأفراد وامل�ؤ�س�سات 
العميل  على  املباعة  ال�سلعة  متلك  على  يتم  البيع  اأن  بع�سها  يف  وجد  ؛ 
ال�سلعة  اأن  اإىل  فيها  ي�سار  والتي  التخزين،  ب�سهادة  ي�سمى  ما  مب�جب 
م�ج�دة يف البلد الذي ي�جد فيه عادة �س�ق الب�ر�سة الذي يتعامل معها 
بل  الربح  مقدار  اإىل  ي�سار  ول  ال�سلع  اإجمايل  العقد  يف  ويذكر  البنك، 
يدخل �سمن مبلغ البيع مع الإ�سارة اإىل اأن البيع مت وفق بيع املرابحة. 
اأما بع�س العق�د في�سار يف طلب احل�س�ل على املال ح�سب �سيغة الت�رق 
اأنه عند امل�افقة على طلبه فيتم حتديد مقدار الربح وتكلفة ال�سلعة مع 
التزامه بتحديد دفعة اأوىل ل�سمان جدية ال�سراء، والتزامه اأي�سا بدفع 
ر�س�م اإدارية لعمالء البنك ؛ اأي للم�دعني. كما اأن من �سمن ال�سروط 
يف بع�سها يف حالة التاأخر يف �سداد الأق�ساط؟ التزام امل�سرتي بتع�ي�س 
البنك عن الأ�سرار الناجتة عن التاأخري، ويف بع�سها يتم فر�س غرامات 
عليه يتم احت�سابها على اأ�سا�س ن�سبة من املبالغ امل�ستحقة مع مدة املطل، 

ويق�م البنك ب�سرفها يف اأوجه الرب واخلري}1{.

الفقهي  والتكييف  امل�سريف  غري  ولت�رق  امل�سريف  الت�رق  بني  الفرق 
لالأول. 

الفرق بينهما من وجوه:
ال�جه الأول: ما يتعلق بالتعريف، وقد تقدم يف املطلب الأول.

بنقد  ال�سلعة  بيع  يف  البائع  يت��سط  امل�سريف  الت�رق  يف  الثاين:  ال�جه 
مل�سلحة املت�رق يف حني اأن البائع يف الت�رق غري امل�سريف ل عالقة له 

ببيع ال�سلعة مطلقا، ول عالقة له بامل�سرتي.

ال�جه الثالث: ا�ستالم املت�رق للنقد من البائع نف�سه الذي �سار مدينا له 
بالثمن الآجل يف حني اأن الثمن يف الت�رق غري امل�سريف يقب�سه املت�رق 

من امل�سرتي النهائي دون تدخل من البائع.

مع  امل�سرف-  البائع-  يتفق  قد  امل�سريف  الت�رق  يف  الرابع:  ال�جه 
امل�سرتي النهائي، وهذا ل ي�جد يف الت�رق غري امل�سريف. )2(

مربرات دواعي احلاجة اإىل التورق امل�صريف يف �صوء الواقع:
يذكر اأن�سار تطبيق �سيغة الت�رق يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بع�س 

املربرات التي ت�ؤكد احلاجة اإليه، على �سبيل املثال ما يلي:

بالت�رق . 1 بال�سراء  لالآمر  لأجل  املرابحة  عمالء  بع�س  يق�م 
ميار�س  لذلك  فادحة،  خ�سائر  يف  ويقع�ا  البنك  عن  بعيدًا 

البنك �سيغة التم�يل بالت�رق لتقليل اخل�سارة.
يت�اطاأ بع�س عمالء املرابحة لأجل لالآمر بال�سراء مع بع�س . 2

املنهي عنها �سرعًا،  العينة  بالت�رق ب�سيغة  والقيام  امل�ردين 
ويق�م البنك مب�ساعدتهم لتجنب هذه ال�سيغة املحرمة.

التقليدية . 3 البن�ك  مع  يتعامل�ن  الذين  العمالء  بع�س  هناك 
حت�يل  ويريدون  لها،  دي�ن  وعليهم  بفائدة  الئتمان  بنظام 
يتطلب  وهذا  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اإىل  معامالتهم 
ل�سداد املدي�نيات القدمية، وبذلك يق�م  احل�س�ل على نقد 
للتعامل  ليتح�ل�ا  الت�رق  ب�سيغة  بتم�يلهم  الإ�سالمي  البنك 

معه.
بع�س . 4 لتم�يل  �سلعًا  ولي�س  نقد  اإىل  العمالء  بع�س  حاجة 

الأن�سب لهم  بل  املرابحة لذلك  معامالتهم ول ت�سلح �سيغة 
وللبنك �سيغة الت�رق وذلك للمحافظة عليهم بدل من اللج�ء 

اإىل البن�ك التقليدية.
امل�سرف . 5 منظ�ر  من  الت�رق  ب�سيغة  التم�يل  خماطر  قلة 

الإ�سالمي اإذا ما ق�رنت ب�سيغ امل�ساربة اأو امل�ساركة اأو ما يف 
حكم ذلك ول �سيما يف التم�يل ق�سري الأجل.

بع�س . 6 بحاجة  لل�فاء  الت�رق  �سيغة  تنفيذ  اإجراءات  �سرعة 
العمالء امل�ستعجلة اإذا ما ق�رنت ب�سيغ التم�يل الأخرى مثل 

امل�ساربة وامل�ساركة والإجارة وال�ست�سناع وال�سلم.

التكييف الفقهي:
خ�صائ�ص التورق الفقهي و�صروطه:

ما  ميلك  ل  اأنه  غري  للنقد،  حمتاجا  يك�ن  الت�رق  طالب  ال�سخ�س  اإن 
يكفيه من النق�د، ول يجد من يقر�سه لي�سد حاجته، فيلجاأ لبيع الت�رق 
في�سرتي �سلعة اإىل اأجل بحيث ي�سدد ثمنها على اأق�ساط، ثم يق�م ببيع 
بهدف  به  ا�سرتاها  الذي  ثمنها  من  باأقل  ثالث  لطرف  ال�سلعة  تلك 
احل�س�ل على النقد يف احلال، ثم يق�م هذا املت�رق بت�سديد ثمن ال�سلعة 

للبائع الأول على اأق�ساط متفق عليها.

ومن املالحظ يف الت�رق اأن امل�سرتي ل يك�ن حمتاجا لل�سلعة، بل ي�سرتيها 
ليعيد بيعها ثم ينتفع بثمنها، فه� قد جعل ال�سلعة �سببا للح�س�ل على 

ثمنها الذي ه� النق�د.
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التي  ال�سروط  البيع عددا من  اأجازوا هذا  الذين  الفقهاء  ا�سرتط  وقد 
يجب ت�افرها لتحقيق ج�ازه هي:

اأن يبيع امل�سرتي ال�سلعة اإىل طرف ثالث غري البائع الأول.. 1
واأل يطلع امل�سرتي البائع على نيته من �سراء ال�سلعة.. 2

فاإن مت امل��س�ع بتن�سيق بني امل�سرتي والبائع كاأن دله البائع على م�سرت 
بيعا �س�ريا مما يجعله ربا  اأو ا�سرتاها ه� منه كان هذا  ي�سرتي منه، 

حراما.

اإذا ميكن تلخي�س خ�سائ�س الت�رق الفقهي مبايلي:

من حيث العالقة التعاقدية: وج�د ثالثة اأطراف خمتلفة هم . 1
املت�رق } طالب الت�رق وه� م�سرت اأول وبائع { والبائع الأول 

وامل�سرتي الثاين.
من حيث ال�س�ابط ال�سرعية للتعاقد: وج�د عقدين منف�سلني . 2

دون تفاهم اأو ت�اط�ؤ بني الأطراف.
على . 3 احل�س�ل  هي  املت�رق  نية  والق�سد:  النية  حيث  من 

ال�سي�لة النقدية، وهي نية م�سترتة ل يعلمها البائع الأول ول 
امل�سرتي الثاين.

3. احلكم ال�سرعي للت�رق امل�سريف 
• الق�ل باجل�از اأو التحرمي:	

الت�رق  �سيمنع�ن  الب�سيط  ِق  الت�رُّ حترمِي  اإىل  َيذهب�ن  الذين 
امل�سريف، اإما لأنَّه ِمثله، اأو لك�نه اأَْوىَل باملنع منه.

ا الفقهاء القائل�ن بج�از الت�رق الب�سيط، فقد اختلف�ا يف   واأمَّ
الت�رق امل�سريف اإىل ق�لني:

الق�ل الأول:
الإ�سالمي  الفقه  جممع  قراُر  َدر  �سَ وبه  امل�سريف،  الت�رُّق  حترمَي  يَرى 
الربكة،  ندوات  يف  الباحثني  واأكرث  الإ�سالمي،  العامَل  لرابطة  التابع 
والدكت�ر  ال�سال��س،  علي  كال�سيخ  املعا�سرين،  الباحثني  ِمن  وكثرٌي 
�سامي  والدكت�ر  ال�سعيدي،  اهلل  عبد  والدكت�ر  امل�سري،  ي�ن�س  رفيق 
ال�س�يلم، والدكت�ر خالد بن علي امل�سيقح، وطائفٌة كثرية من الباحثني 

القت�ساديِّني.

 وي�ستدلُّ�ن باأدلَّة، منها:
الدليل الأول: َروى اأب� داود الطيال�سيُّ من طريق عمرو بن �سعيب، عن 
عليه  �سلَّى اهلل   - ر�س�ل اهلل  "نهى  قال:  بن عمرو،  اأبيه، عن عبداهلل 
و�سلَّم - عن �َسَلف وبيع، وعن �سْرَطني يف بيع، وعن بيع ما لي�س عنَدك، 

وعن ِرْبح ما مل ُي�سمن"؛ اإ�سناده ح�سن.

 وجه ال�ستدلل:
ما  بيع  عن  احلديِث  هذا  يف   - و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى   - الر�س�ُل  نَهى 
ل�ِسلٍع  بْيٌع م�ستندي  ا ه�  اإمنَّ امل�سريف  ِق  الت�رُّ البائع، وحقيقة  لي�س عنَد 
مل يتمَّ ت�سلُّمها ول متلُّكها، واإمنا هي بي�عاٌت م�ستقبليَّة يف �س�ق ب�ر�سة 

لع، ول ت�سليم، واإمنا هي بي�ٌع اآِجلة يتمُّ  الب�سائع، ل يتمُّ فيها قب�ٌس لل�سِّ
امل�ساربة فيها، في�سدق عليه اأنَّه بيُع ما لي�س عنَد البائع.

 كما َنَهى ر�س�ُل اهلل - �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم - يف احلديث ال�سابق عن 
ْبح فيما مل ُي�سَمن. الرِّ

 وهذه املعادن َيرَبح فيها البنك، وهي مل تدُخْل �سمانه؛ لأنَّها يف حقيقتها 
ها القب�َس ال�سرعي، ول وج�د لهذه  بي�ٌع اآِجلة، مل يتمَّ متلكها، ول قب�سُ
باأنَّ  البن�ك  بع�ُس  يق�له  وما  الآيل،  احلا�سب  على  اإل  حقيقًة  َلع  ال�سِّ

باإمكان العميل ت�سلَم ال�سلعة بنف�سها كالٌم يخالف احلقيقة.

ي�سرح ذلك ال�سيُخ علي ال�سال��س( )3قائاًل: "الب�سائع التي ُيراد بيُعها 
عن طريق الب�ر�سة ُتر�َسل اأوًل اإىل اأحِد املخازن، وبعَد التفريغ، واتِّخاذ 
وكل  تقريًبا،  مت�ساوية  ل�حدات  ال�زن  عمليُة  تبداأ  الالزمة  الإجراءات 

ا؛ اأي: خم�سة وع�سرين األف كيل� جرام. وحدة تزن خم�سة وع�سرين طنًّ

وبعد ال�زن ُتكَتب البياناُت الكاملة املت�سلة بهذه ال�ْحدة، فيكتب اجلن�س 
وال�سفات وال�زن احلقيقي، فقْد يزيد قلياًل اأو ينق�س قلياًل عن اخلم�سة 

ع فيه... اإلخ. ا، ومكان التخزين الذي ُي��سَ والع�سرين طنًّ

هذه ال�رقة املكت�بة هي اإي�ساُل املخازن، وهي التي تتداول يف الب�ر�سة، 
وتنتقل ِمن يٍد اإىل يٍد اإىل اأن تنتهي ليِد م�ستهِلك ي�ستطيع اأن يت�سلَّم بها 
ما ا�سرتاه، والبيانات املكت�بة يف الإي�سال نَرى مثلها يف مكان التخزين، 

لة على احلا�سب الآيل. وم�سجَّ

 وامل�سارف الإ�سالمية منذ ن�ساأتها ل اأعلم اأيَّ م�سِرف منها َت�سلَّم �سلعًة 
ال�قت  ليبيَع يف  بها؛  واحتفظ  الأ�سلية  الإي�سالت  ت�سلََّم  اأو  ال�سلع،  من 
املنا�سب، �س�اء ه� اأم وكيله، وحينما حاولُت مع بع�سهم اأن يق�َم بهذا، 
ل خماطَر تغريُّ الأ�سعار، ول ُقدرة لنا  كان الرد: اإنَّنا ل ن�ستطيع اأن نتحمَّ

ملجاراِة البن�ك وال�سركات العمالقة.

 ، احلالِّ �سرائها  ثمُن  عليها  ُيعَر�س  الإ�سالمية  امل�سارف  فاإنَّ  ولذلك 
مًعا،  الثنني  على  بامل�اَفقة  ال�كيل  وتبلغ  واحد،  وقٍت  يف  الآِجل  وبيعها 

وت�سلم اإي�سالت املخازن باعتباره وكياًل عنها.

على  احُلْكم  ميكن  حتى  ِذْكره؛  اإىل  احلاجة  راأيت  ت��سيٌح  هذا   
وَيت�سلَّم  ي�سرتي  ل  فالبنك  ت�رُّق م�سريف  ِمن  �ساَبهه  وما  }تي�سري...{ 
الإي�سالت  هذه  وُي�سلِّم  يبيع  ثم  امللكية،  ُتثِبت  التي  املخازن  اإي�سالت 
ا متَّ التفاُق بينه وبني َمن يق�م بدور البائع،  قني، واإمنَّ للم�سرتين املت�رِّ
وَمن يق�م بدور امل�سرتي ِمن ال�سركات العاملية، والإجراءات املتََّبعة هي:

اأن َيعِقَد البنك اتفاقيَتنْي: اإحداهما مع �سركٍة باعتبارها بائًعا، والأخرى 
م  مع �سركة باعتبارها م�سرتًيا، وكلُّ اتفاقية مُتثِّل الإطاَر العام الذي ُينظِّ

العالقَة بينهما.

ولي�س  البائع،  بَدْور  تق�م  التي  ال�سركة  ِمن  ورقٌة  ه�  امِللكيَة  ُيثِبت  وما 
اإي�سالِت خمازن، وت�سجيل الكميَّة على احلا�سب الآيل؛ ليتمَّ البيع منها 

ل�ا البنك؛ ليق�َم ه� ببيع ما ا�سرتوه، وِمن  قني الذين وكَّ للعمالء املت�رِّ
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وما  امل�سرتي،  بَدور  تق�م  التي  ال�سركة  مع  بالتفاقية  العمُل  يبداأ  هنا 
بنْقله  الأوىل  ال�سِركة  البنك تق�م  ا�سرتْته من  ال�سركَة  باأنَّ هذه  ل  ُي�سجَّ

من ح�ساِب البنك اإىل ح�ساِب ال�سركة الثانية.

يت�سلمها  ه  لكنَّ مق�س�دة،  غرَي  �سلعًة  ا�سرَتى  فهل  ق:  املت�رِّ اإىل  وناأتي 
ُيِجْزُه  مل  الذي  ُق  الت�رُّ ه�  هذا  فيك�ن  ليبيعها،  يت�سلَّمها  اأن  ميكنه  اأو 
اجلمه�ر، واأجازه َمن اأجازه، اأو اأنه اقرَت�َس بفائدة ِرب�ية؛ حيث ل ت�جد 

�سلعٌة اأ�ساًل اإل على احلا�ِسب الآيل؟

لعة، وهذا غري ممكن ذلك اأنه: البنك يق�ل: مُيِكنه اأن يت�سلَّم ال�سِّ

اإي�سال يقابله  اإل باإي�سالت املخازن الأ�سلية، وكل  لع  ل يتمُّ ت�سلُُّم ال�سِّ
اأ. ا، والإي�سال ل يتجزَّ خم�سٌة وع�سرون طنًّ

ول ي�ستطيع اأيُّ اأحد اأن ياأخَذ الإي�سالت؛ ليت�سلََّم ال�سلع من املخازن، اإلَّ 
اإذا كان ِمن امل�سم�ح لهم بالتعاُمل مع الب�ر�سة، فهل َمن يبيع له البنك 

ا وم�ساعفاتها؟ قني ي�سرتي خم�سة وع�سرين طنًّ )...( من املت�رِّ

 وال�اِقع العملي اأنَّ العميل طاَلَب الَقْر�ِس اإذا اأراد }تي�سرًيا...{ يذهب 
اإىل البنك، وبعَد ِدرا�سة حالته، وال�سمانات التي َيقبلها البنك، وتقدير 

را�سة - يق�م العميُل بت�قيع عقدين. املبلغ الذي َيتَّفق مع هذه الدِّ

د. ل باملبلغ الذي َحدَّ الأول: عقد �سراء بثمٍن ُم�ؤجَّ

. الثاين: وكالة للبنك لبيِع ما ا�سرتاه بثمن حالٍّ

ع املبلغ بعد ذلك  ويكتب "ال�سيكات" اأو "الكمبيالت" املطل�بة، ثم ُي��سَ
الثالثة  الأطراف  ياأخذها  التي  بالف�ائد  ُمْثقل  َدْيٌن  ُيقابله  ح�سابه  يف 

فاقات والعق�د!! امل�سرِتك�ن يف التِّ

ا�س - ر�سي اهلل عنه - يف بياِن التحرمي: "دراهم بدراهم  فق�ل ابن عبَّ
ِق امل�سريف، حتَّى  لة دخَلْت بينهما َحريَرة" - ل ينطبق على الت�رُّ متفا�سِ
ا دراهم بدراهم لي�س بينهما �سيٌء اإل  هذه احلريرة غرُي م�ج�دة، واإمنَّ

ورقة مكت�بة!"؛ اهـ كالم ال�سيخ علي ال�سال��س - وفقه اهلل.

الدليل الثاين:
د بن عمرو، َثَنا اأب� �سلمة، عن اأبي هريرة  ما رواه اأحمُد من طريق حممَّ
- ر�سي اهلل عنه - قال: "نهى ر�س�ُل اهلل - �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم - عن 

بيعَتنْي يف بيعة"؛ اإ�سناده ح�سن، و�سبق تخريجه.

وجه ال�ستدلل:
َن�سيئة،  اإحداهما  بْيعة،  يف  بيعَتنْي  على  ا�ستمل  قِد  امل�سريف  َق  الت�رُّ اأنَّ 
والأُْخرى نْقد، يف �سفقة واِحدة، واملبيع واحد، بل اإنَّ الت�رق امل�سريف ل 
يق�م على بيعَتنْي يف بيعة، بل على ُجملة ِمن العق�د، مرتبطة ببع�سها، 

ِمن ذلك:

والأخرى  بائعة،  اإحداهما  �سركتني:  وبني  البنك  بنْي  فاق  اتِّ )الأول( 
ق،  املت�رِّ العميِل  البيع على  َقْبل عقد  ل  التفاقات حت�سُ م�سرتية، وهذه 
وقبل ت�كيل البنك يف البيع، والإلزام بهذه التفاقاِت يجعلها عق�ًدا على 
ْين املتَّفق على منعه،  ين بالدَّ دي�ن مل ت�جْد بعُد، فهي ِمن قبيل بْيع الدَّ

وال�عُد  البيع،  على  بال�عِد  الإلزام  باب  ِمن  تك�ن  اأن  الأح�ال  اأقلِّ  ويف 
ة الأربعة، كما �سياأتي بياُنه - اإْن �ساء  م لَدى الأئمَّ على ال�سراء، وه� حُمرَّ

اهلل تعاىل.

فاق  )الثاين( عْقد بيع بنْي البنك وبنْي ال�سركة الباِئعة عليه؛ تنفيًذا لالتِّ
ْفقة يدُخلها ما يدُخلها من الإلزام بال�عد؛ لأنَّ كالًّ  ال�سابق، وهذه ال�سَّ

ِمن ال�سركة البائعة والبنك �سامٌن لالآَخر باإمتام العقد.

)الثالث( عْقد بْيع بنْي البنك وبنْي امل�ست�ِرق.

)الرابع(عقد وكالة بنْي البنك وبنْي العميل، ول�ل هذه ال�كالُة، مَلَا َقِبَل 
العميُل بال�سراء منه باأجٍل ابتداًء.

وبني  امل�ست�ِرق،  عن  وكياًل  فته  ب�سِ البنك  بني  بيع  عقد  )اخلام�س( 
فاٍق �سابق بنْي البنك وبنْي ال�سركة امل�سرتية،  ال�سركة امل�سرتية؛ تنفيًذا لتِّ
وهذا ال�سراء يدُخُله ما يدُخُله من الإلزام بال�عد؛ لأنَّ كالًّ من امل�سرتي 
قبَل  للبنك  ي�س�غ  وكيف  العْقد،  باإمتام  لالآَخر  �سامٌن  والبنك  النهائي 

ت�كيله اأْن ُيجري م�اعدًة ُملِزمة بْينه وبنْي امل�سرتي.

الدليل الثالث:
اآَخَر،  مل�سرٍت  لعة  ال�سِّ بْيع  يف  بال�كالِة  الت�رق  عْقد  يف  البائع  التزاَم  اأنَّ 
فاٍق �سابق على عمليِة الت�رُّق - َيجعلها ِمن بيع  وترتيب َمن ي�سرتيها باتِّ
فاق، ولي�س ِمن بيع الِعينة املختَلف فيه، �س�اء اأكان  الِعينة املمن�عة بالتِّ

اللتزاُم م�سروًطا �سراحًة، اأم بُحكم الُعْرف والعادة املتَّبعة.

فالفقهاء - رحمهم اهلل - ُمتَِّفق�ن على حترمِي بْيع الِعينة، اإذا كان البيع 
ا؛ انظر "املحلى"، م�ساألة )1559(،  الثاين م�سروًطا يف العْقد الأول ن�سًّ

و"تكملة املجم�ع" )140/10(.

ق ن�سيئًة باأكرَث ِمن ثمِنها نقًدا،  ْلعة للمت�رِّ َيبيع ال�سِّ فامل�سِرف ه� الذي 
وه� الذي رتَّب بيَعها ل�سركة اأخرى نقًدا باأقلَّ ِمن ثمنها باتفاق �سابق، 
كما  العميل،  على  البيع  لعْقد  �سابٌق  فاٌق  اتِّ  - قلت  كما   - التفاق  وهذا 
البيع{؛  بعملية  للبنك  العميل  }تف�ي�س  ال�كالة  لعْقد  ا  اأي�سً �سابق  ه� 
امل�سريف  الت�رُّق  َيجَعل  �سابق  ت�اط�ؤٍ  على  م�ستماًل  العقَد  َيجعل  ا  ممَّ
األَّ  فيه  َي�سرِتط�ن  فيه  املختَلف  الِعينة  بيع  لأنَّ  الِعينة؛  بْيع  من  اأخَبث 
يك�َن هناك ا�سرتاٌط بني الَبْيعة الأوىل والَبْيعة الثانية، فاإْن كان هناك 
تك�ن  امل�سريف؛ حيث  ِق  الت�رُّ اإجماًعا، بخالِف  الِعينة  َحُرمِت  ا�سرتاٌط 
ا يجعل هذا الت�اط�ؤَ ال�سابق  الَبْيعُة الثانية م�سروطًة يف البيعة الأوىل؛ ممَّ

ب�ي. ح�سيلته: �سناعة الَقْر�س الرِّ

يق�ل قرار املجمع الفقهي برابطة العامل الإ�سالمي: "اإنَّ التزاَم الباِئع 
يف عقد الت�رق بال�كالة يف بْيع ال�سلعة مل�سرٍت اآخَر، اأو ترتيب ِمن ي�سرتيها 
م�سروًطا  اللتزاُم  اأكان  �س�اء  �سرًعا،  املمن�عة  بالِعينة  �سبيهًة  َيجعلها 

�سراحًة، اأم بُحْكم الُعْرف والعادة املتَّبعة".

نة )125/4(: "�ساألُت مالًكا عن الرجل يبيع ال�سلعَة مبائة  وجاء يف املدوَّ
دينار اإىل اأَجٍل، فاإذا وَجب البيُع بينهما، قال املبتاع للبائع: ِبْعها يل ِمن 

ر البيع. رجل بنْقد، فاإينِّ ل اأُب�سِ
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قال: ل خرَي فيه، ونهى عنه.
قلت: فاإْن �ساأل امل�سرتي البائَع اأن َيبيعها له بنْقٍد، فَباعها له بنْقٍد اأكرَث 

ا ا�سرتاها به امل�سرتي؟ ممَّ
قال: هذا جائز؛ لأنَّه ل� ا�سرتاها لنف�ِسه باأكرَث من ع�سرة دنانري، جاز، 
اأن ي�سرتَيه لغريه  اأن ي�سرتَيه لنف�سه، فه� جائٌز  للبائع  فكلُّ �سيٍء يج�ز 

له". اإذا َوكَّ
يف  امل�سرتي  عن  البائع  ل  ت�كُّ م�ساألَة  َيجَعل  املالكية  من  ْرط  ال�سَّ وهذا 
لعة ُيطبَّق عليه �سروط بيع الِعينة؛ لأنَّ الفقهاَء الذين منع�ا بيع  بْيع ال�سِّ
الِعينة اأجازوا العقَد، اإذا ا�سرتاها البائُع ن�سيئًة مبثل الثمن؛ لأنَّه ل ِربا 
ا باعها به؛ لأنَّه ل  مع التماثل، وكذا ِمن باب اأَْوىل اإِن ا�سرتاها باأكرَث ممَّ

اأحَد ُي�ؤخذ منه دراهم؛ لُيعِطَي اأكرَث منها.

ا�س: "ل ِخالَف اأنَّ �سراَءه مِبثله، اأو اأكرث منه - جائٌز"، وعلَّل  قال اجل�سَّ
ه اإذا َدَفع اأكرَث ِمن الثمن اأو ِمْثله مل ُيتَّهم اأحد منهما. الباجيُّ ذلك باأنَّ

ون�ق�س هذا:

َل البنك عن العميل غرُي م�سروط يف عْقد البيع، وامل�سرتي فيه  باأنَّ َت�كُّ
ل البنك، واإْن �ساء مل يفعل، حتى ل� كان م�سروًطا،  باخليار، اإْن �ساء وكَّ

فماذا فيه؟

وه�  طرفيه،  لأحد  م�سلحٌة  وفيه  العقد،  مقت�سى  ُينايف  ل  �َسْرٌط  فاإنَّه 
وي�سرتط  َحطًبا،  ي�سرتي  كَمن  اإ�سكال،  دون  البي�ع  من  كثرٍي  يف  ر  يتكرَّ
ة التي ل يج�ز الأْجُر اأو  تك�سرَيه، ولي�سِت ال�كالة من عق�د الإرفاق املْح�سَ
ها اإىل عْقد معاو�سة لُتهمة اعتباِر دخ�ل  مُّ العتيا�س عنها؛ كي مُينَع �سَ
َمل الثمن، فاإذا مل�س امل�سرتي يف الت�كيل َم�سلحًة  العتيا�س عنها يف جُمْ

لعَة ملًكا �سحيًحا؟! له، فماذا يف ذلك اإذا كان امل�سرتي قْد َمَلَك ال�سِّ

ورد هذا:
لة، فالبيع ب�س�ق الب�ر�سة  باأنَّ هذا الكالَم كالٌم نظريٌّ ل ميتُّ لل�اقع ب�سِ
ل ي�ستطيع امل�سرتي اأن يت�ىلَّ بنف�سه القب�َس والبيع كما ه� معل�م، هذا 
اأن  اأنَّ البنك نف�سه ل ي�ستطيع  ْمنا  اأخرى، فقْد قدَّ ِمن ِجهة، وِمن جهة 

ْلعة، فكيف يقب�سها العميل؟ يقب�َس ال�سِّ
لل�كالة،  املنافية  فاِت  الت�سرُّ َيدُخله من  ما  يدُخله  البنك  ت�كيَل  اأنَّ  مع 
فال�كيُل يف الفقه اأمنٌي على �ِسلعة العميل، ول َي�سمن له بيَعها، ول الثمن 
ًفا  ف َت�سرُّ له، فاإذا ت�سرَّ ف مل�سلحة م�كِّ الذي ُتباع به، ويجب اأن يت�سرَّ
ي�سرُّ بامل�كل بطَلِت ال�كالة، فالبنك - وِمن خالل التفاقات ال�سابقة مع 
باأقلَّ ِمن �ِسعر ال�س�ق،  ال�سركات امللتِزمة بالبيع وال�سراء - يبيع عليها 
لَع يف ال�س�ق، حتى ول� اْرَتَفع �سعُرها يف ال�س�ق  ول يحقُّ له اأن يبيَع ال�سِّ
ر للباحث كيف  عِن ال�سعر املتَّفق عليه مع امل�سرتي الثاين، وهذا ما ُيف�سِّ
يك�ن �ِسعُر هذه املعادن ثابًتا لَدى البن�ك، مع اأنَّ �ِسعَرها متقلِّب يف �س�ق 

الب�ر�سة.

الدليل الرابع:

على  البنك  واَعد  اإذا  ق  فاملت�رِّ بال�عد،  الإلزاُم  امل�سريف  َق  الت�رُّ يدُخل 
بعد  ال�عد  هذا  بتنفيِذ  العميل  باإلزاِم  يق�م  البنك  فاإنَّ  املعدن،  �ِسراء 

متلُِّك البنك املعدَن املتفق عليه.

وال�سافعية،  واملالكية،  احلنفية،  ملذهب  خمالٌف  بال�عد  والإلزام 
يف  العلماء  كبار  وهيئة  الإ�سالمي،  الفقه  جممُع  اأََخذ  وبه  واحلنابلة، 
حه  ال�سع�دية، واللجنة الدائمة للبح�ث العلمية والإفتاء بال�سع�دية، ورجَّ
جمٌع من العلماء املعا�سرين، منهم �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز ابن باز 
- رحمه اهلل - والدكت�ر: حممد الأ�سقر، والدكت�ر ال�سديق ال�سرير، 
وال�سيخ �سليمان بن تركي الرتكي، وال�سيخ بكر اأب� زيد، والدكت�ر رفيق 

ي�ن�س امل�سري.

ويق�ل ال�سيخ نزيه حماد: "مل ُينقل عن اأحد منهم - يعني ِمن الفقهاء 
لأنَّ  لكليهما؛  اأو  املت�اعدين،  لأحِد  ملِزمة  ًة  ُق�َّ امل�اَعدة  يف  باأن  ق�ٌل   -

الت�اُعَد على اإن�ساء عْقد يف امل�ستقبل لْي�َس عقًدا.

ويف ذلك يق�ل ابن حزم: "والت�اُعُد على بيع الذهب بالذهب، اأو الف�سة 
بالف�سة، ويف �سائِر الأ�سناف الأربعة، بع�سها ببع�س - جائٌز، تبايَعا بعَد 

ذلك، اأو مل يتبايَعا؛ لأنَّ ال�عد لي�س بيًعا".
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مقالت يف الإدارة الإ�سالمية

نظريات القيادة – اجلزء الثالث - القيادة املبدئية:
Leadership Theories – Principled Leadership

د. عالء الدين العظمة
دكت�راه يف التخطيط ال�سرتاتيجي

م�ست�سار التخطيط والتنفيذ ال�سرتاتيجي يف �سركة �سرييتل م�بايل تيليك�م
رئي�س ق�سم اإدارة الأعمال يف جامعة اأري�س الأمريكية

قال خليفة ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ال�سحابي اجلليل اأب� بكر 
ال�سديق ر�سي اهلل عنه عند ت�ليه قيادة امل�سلمني خلفًا للر�س�ل حممد 
ول�ست بخريكم،  اأمركم  وليت  النا�س: قد  "اأيها  و�سلم:  �سلى اهلل عليه 
واإّن اأق�اكم عندي ال�سعيف حتى اآخذ بحّقه، واإّن اأ�سعفكم عندي الق�ي 

حتى اآخذ منه احلق..." .

على  القائمة  القيادة  وكذلك  الإ�سرتاتيجية  القيادة  نظرية  تناول  مت 
الإلهام والتحفيز يف الأعداد ال�سابقة، و�سنتناول يف عددنا هذا نظرية 
اأي�سًا  وتدعى  املبادئ،  على  املرتكزة  القيادة  نظرية  وهي  اأخرى  مهمة 
املركزية  القيادة  اأو  القيم،  على  املعتمدة  التح�يلية  التفاعلية  القيادة 

 .)Principle centered leadership theory( املبادئ

التي  القيادة  تلك  هي  التح�يلية  القيادة  فاإّن  برنز)1978(   وح�سب 
يرفع فيها كل من القائد والأتباع بع�سهم بع�سًا اإىل م�ست�يات اأعلى من 
الأخالق والتحفيز، ويفرت�س يف الأتباع اأن يتجاوزوا الهتمام بامل�سالح 
بالأهداف  يفكروا  واأن  املجم�عة،  مب�سالح  الهتمام  اإىل  ال�سخ�سية 

البعيدة، واأن يك�ن لديهم وعي بالأم�ر املهمة.

وظائف،  بثالث  يق�م�ن  الفّعالني  القادة  فاإّن   )1992( لبيني�س  ووفقًا 
وهي الت�فيق والبتكار والتمكني.

الأخرى،  وامل�سادر  النا�س  بني  بالت�فيق  امل�ؤ�س�سات  يغريون  القادة  اإّن 
وبتمكني  الأفكار،  عن  احلر  التعبري  تعزز  م�ؤ�س�ساتية  ثقافة  وابتكار 

الآخرين من امل�ساهمة يف امل�ؤ�س�سة.

الذين  النا�س  هم  بق�له:"القادة  والقيادة  الإدارة  بني  بيني�س  ويفرق 
ب�سكل  الأم�ر  يفعل�ن  الذين  هم  واملديرون  ال�سحيحة،  الأم�ر  يفعل�ن 

�سحيح".

اإّن القائد املبدئي يعمل لتحقيق العدالة والرفق والكفاءة والفاعلية، وه� 
يتعامل مع الأتباع بكليتهم ككائنات روحية، وه� يعمق الإح�سا�س باملعاين 
واملقا�سد ال�سامية وراء العمل، ويعتقد ب�ج�د طاقات كامنة اإبداعية يف 

الأفراد، ويجمع بني اأهداف امل�ؤ�س�سة واأهداف الأفراد . 

ومن اأهم �سمات القادة املرتكزين على املبادئ:

1. التزان يف احلياة:
يحر�س القادة املبدئي�ن عادة على مطالعة ال�سحف واملجالت، واأف�سل 
ما ت�سدره دور الن�سر من كتابات ومطب�عات، كما اأنهم يتابع�ن ب�سغف 
يتميزون  كذلك  وهم  والعاملية،  العامة  والق�سايا  اجلارية  الأحداث 
بعالقاتهم الجتماعية ال�ا�سعة، حيث يحظ�ن ب�سداقات وا�سعة، لكنهم 

ل ي�سع�ن ثقتهم اإل يف �سخ�سيات حمدودة.

ب�عي،  يقروؤون  وهم  وا�سعة،  واهتمامات  متدفق،  بفكر  يتمتع�ن  اإنهم 
ذاته-  ال�قت  -يف  وهم  ي�ساهدون،  مما  ويتعلم�ن  بحر�س،  ويراقب�ن 
اأنا�س ريا�سي�ن، لكنهم ميار�س�ن الريا�سة يف احلدود التي ت�سمح لهم 
بها ظروفهم ال�سحية والعمرية، وهم يعرف�ن كيف ي�ستمتع�ن بحياتهم؟ 
واأنهم  خا�سة  الدعابة  بروح  يتمتع�ن  �سعداء،  اأنا�س  –عم�مًا-  فهم 
ي�سحك�ن يف اأنف�سهم دون اأن ي�سخروا من الآخرين، وت�ستطيع اأن تلحظ 
فيهم اأنهم �سادق�ن متامًا مع اأنف�سهم، واأنهم يحرتم�نها ويرتفع�ن بها 

عما ينق�س قدرها.

الأبي�س  بالل�نني  الأ�سياء  يرون  ول  الأم�ر،  تقدير  يف  القادة  يغايل  ول 
اإىل من  والأ�س�د فقط، فال ي�جد خري مطلق و�سر مطلق، بل ينظرون 
ح�لهم على اأنهم متدرج�ن يف اخلري وال�سر، ويفكرون يف الأم�ر ح�سب 
اأول�ياتها، الأهم ثم املهم. ويتمتع ه�ؤلء بالقدرة على التمييز بني الأم�ر، 
وحتديد الفروق واأوجه الت�سابه بني امل�اقف والأ�سياء، وهذا ل يعني اأنهم 

يتعامل�ن يف كل م�قف مببادئ واأخالقيات متباينة. 

2. ينظرون للحياة كمغامرة:
يعي�س القادة املرتكزون على املبادئ كل حلظة من حياتهم وي�ستمتع�ن 
بها، اإّن اإح�سا�سهم بال�ستقرار والأمان اإمّنا ينبع من داخلهم ول يعتمد 
على اأي م�ؤثر خارجي، فهم قادرون على التثبت من كل خط�ة يقدم�ن 
ال�سري على درب  اإىل  اأن يحدث دون احلاجة  والتنب�ؤ مبا ميكن  عليها، 
متجددة  نظرة  ح�لهم  ما  اإىل  ينظرون  اإنهم  وتقليدهم.  ال�سابقني 
مثل  ذلك  يف  ومثلهم  وال�سجر،  ال�ساأم  على  الباعث  التقليد  عن  بعيدة 
املغامرين ال�سجعان، يخرج�ن يف حمالت ل�ستك�ساف الأقاليم البعيدة 
اأنهم ل يدرك�ن حقيقة ما قد ينتهي  اإن�سان، رغم  التي مل تطاأها قدم 
اإليه اأمرهم، اإل اأنهم واثق�ن متام الثقة اأن الرحلة �ستع�د عليهم باملتعة 
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والإثارة واملعرفة التي ين�سدونها، واأنهم مبغامراتهم تلك �سيقدم�ن اإىل 
الب�سرية اإ�سهامات جديدة ت�ساف اإىل ر�سيد خرباتهم، وياأتي �سع�رهم 
وقدرتهم  حيلتهم  و�سعة  املبادرة  على  قدرتهم  من  وال�ستقرار  بالأمان 
على الإبداع، وق�ة اإرادتهم و�سجاعتهم، وق�ة حتّملهم وذكائهم الفطري، 

ولي�س على حالة الأمن واحلماية و�سعة العي�س التي يرفل�ن فيها.

ويعينهم منظ�رهم املتجدد ملا ه� لهم على اإعادة اكت�ساف ن�اح جديدة 
يتعامل�ن  عندما  وهم  ح�لهم،  من  �سخ�سيات  يف  عنهم  غائبة  كانت 
ويطرح�ن  �سخ�سياتهم،  فهم  ويحاول�ن  بهم،  اهتمامًا  يبدون  معهم 
وعندما  �سخ�سياتهم،  يف  الغ��س  من  متكنهم  التي  الأ�سئلة  عليهم 
منهم  يتعلم�ن  وهم  حا�سر،  وذهن  تام  ب�عي  ي�سغ�ن  اإليهم  ي�سغ�ن 
وي�ستفيدون من خرباتهم، لكنهم ل ي�سدرون عليهم اأحكامًا تركن اإىل 
جتارب �سابقة �س�اءًا اأكانت ناجحة اأم فا�سلة، فالإن�سان دائمًا يف �سراع 
يف  تنتظره  اخل�سارة  يجد  ثم  ج�لة  يف  الف�ز  ي�سادفه  قد  احلياة،  مع 

اأخرى، ول ي�جد من ه� اأكرب من احلياة.

3. التكاتف:
التكاتف ه� احلالة التي يك�ن فيها الكل اأكرب من جمم�ع الأجزاء، والقادة 
– التكاتف- وهم عنا�سر  املرتكزون على املبادئ يت�سم�ن بتلك امليزة 
ي�ستقرون يف م�قع ول ينغم�س�ن يف م�قف حتى  التغيري، ما  باحثة عن 
يط�روه نح� الأف�سل، ويت�سم اأداوؤهم يف العمل بالذكاء وح�سن الت�سرف 
واجلدية، وهم اأنا�س يثريون الده�سة فيمن ح�لهم ب�سخ�سيتهم البناءة 

واملثمرة واملنتجة، والتي تنتهج دائمًا طرقًا واأ�ساليب جديدة ومبتكرة.

اأجل  من  عمل  فريق  يبذلها  التي  اجلماعية  اجله�د  اإىل  ننظر  فعندما 
بالبناء  ويعل�ن  يبن�ن  جتدهم  واحد،  كفريق  اإليه  ت�سند  مهمة  اإجناز 
معتمدين على طاقاتهم وقدراتهم اجلماعية، وجتدهم يبذل�ن ق�سارى 
اأع�ساء  بع�س  يف  تظهر  قد  التي  ال�سعف  نقاط  تغطية  يف  جهدهم 
الأح�ال جتد  تلك  اأمت �س�رة. يف مثل  العمل ككل يف  الفريق كي يظهر 
اأن عماًل كهذا ل يكتمل اإل باإمتام الآخر عمله، بالتايل يك�ن هناك ن�ع 
من تف�ي�س الآخر لالنتهاء من اجلزء امل�سند اإليه، هذا التف�ي�س ياأتي 
ومقدرته  الآخر  بكفاءة  ي�ؤمن  منهم  كاًل  لأن  م�سل�سلة،  ب�س�رة طبيعية 
على اإجناز مهمته على خري وجه، وهم ل يعن�ن مبراقبة اأداء الآخرين 
الآخرين يف عملهم وظه�رهم يف �س�رة  تفّ�ق  لأن  اإجناز مهامهم،  يف 

اأف�سل منهم م�ساألة ل ت�ؤرقهم اأبدًا.

وعندما يتناق�س القادة املرتكزون على املبادئ مع الآخرين وي�سارك�نهم 
يف تناول بع�س امل�اقف املثرية للجدل واخلالف – فاإّنهم يعرف�ن كيف 
ل  فهم  يتناول�نها-  التي  وامل�سكلة  ال�سخ�سية  امل�سائل  بني  يف�سل�ن 
يلتفت�ن  ول  ت�سغلهم،  التي  والق�سايا  الآخرين  اهتمامات  �س�ى  يعنيهم 
اإىل ال�سراع مع الآخرين ح�ل امل�اقف التي يتبن�نها، وتدريجيًا يكت�سف 
من  جزءًا  ي�سبح�ن  ما  و�سرعان  واإخال�سهم،  ه�ؤلء  �سدق  الآخرون 
عملية اإبداعية رامية اإىل اإيجاد حل للم�سكلة املتناولة، وهكذا يت��سل�ن 
جميعًا اإىل حل�ل م�سرتكة اأتت كثمار للجه�د املتكاتفة التي بذلها جميع 

التي  املبدئية  الأخرى  القرتاحات  �سائر  كثريا  تف�ق  والتي  الأطراف، 
احلل�ل  تلك  اأن  وذلك  فردية،  ب�س�رة  كل  الفريق،  اأع�ساء  بها  تقدم 
بع�س  كل طرف  قدم  اأن  بعد  الأطراف،  لرتاعي م�سالح جميع  جاءت 
تعّم  التي  امل�سرتكة  الفائدة  �سبيل ح�س�له على جزء من  التنازلت يف 

على اجلميع.

4. اإنهم ين�سدون جتديد طاقاتهم من خالل الرتّوي�س والتدريب:
واأخريًا، فاإنهم يرّو�س�ن اأنف�سهم من خالل اإجراء تدريبات ذاتية على 
والعقلي  البدين  امل�ست�ى  وهي  الإن�سانية،  لل�سخ�سية  الأربعة  امل�ست�يات 
متزنة  ريا�سية  تدريبية  لربامج  يخ�سع�ن  فهم  والروحي.  والعاطفي 
ومعتدلة وم�ستمرة، تهدف اإىل تق�ية ع�سالت القلب والأطراف وتن�سيط 
قدراتهم  من  يرفع  درجة حتملهم- حيث  يرفع  التدريب  هذا  الرئتني. 
املخ  اإىل  بالأك�سجني  حمماًل  الدم  و�س�ل  بتن�سيط  الذهنية  البدنية 
واأطراف اجل�سم- اإ�سافة اإىل ف�ائد اأخرى عديدة بدنية وذهنية تع�د 
على ممار�س الريا�سة البدنية، كذلك من املفيد القيام بتمارين الإطالة 
التي متنح اجل�سم املرونة، ومتارين التحّمل التي تزيد من الق�ة البدنية.

كما اأنهم يق�م�ن بتدريب عق�لهم من خالل القراءة والكتابة والقدرة 
على التخّيل، واإيجاد حل�ل مبتكرة للم�ساكل وال�سعاب التي ت�اجههم، 
�سبيل  يف  جمه�د  بذل  خالل  من  وم�ساعرهم  ع�اطفهم  يدرب�ن  كما 
الآخرين،  م�ساكل  اإىل  والإ�سغاء  والتجّلد  ال�سرب  �سفات  اكت�ساب 
لالآخرين  اخلال�س  احلب  واإظهار  �سادقًا،  تعاطفًا  معها  والتعاطف 
قراراتهم  وم�س�ؤولية  اأنف�سهم  م�س�ؤولية  وحتّمل  الغر�س،  عن  املنّزه 
الإخال�س  خالل  من  الروحي  اجلانب  على  ويتدرب�ن  اأفعالهم،  وردود 
يف �سالتهم ودعائهم، ودرا�سة الكتب الدينية، ول�سيما الكتب ال�سماوية 

والتاأمل يف الك�ن وما ح�له، وال�س�م التط�عي.

اإنني على يقني اأنه ما من اأحد يق�سي �ساعة من �ساعات ي�مه يف تروي�س 
اإل  والروحية،  وال�سع�رية  والبدنية  الذهنية  الريا�سات  تلك  على  نف�سه 
اأدائه يف كل �ساعة من �ساعات ي�مه، وزاد من  واأثمر ذلك عن جت�يد 
ا�ستمتاعه  يف  واأثمر  بل  اأدائه،  وعن  نف�سه  عن  ور�سائه  فيها  اإنتاجه 

ب�ساعات ن�م عميق خال من القلق والت�تر.

واأخريًا على  اأوًل  تركز  املبادئ  املرتكزة على  القيادة  فاإّن  ويف اخلتام، 
ابتداأ  والذي  املاأث�ر  الق�ل  يف  واخلال�سة  لالأتباع،  امل�ستدامة  التنمية 

الدكت�ر �ستيفن ك�يف به كتابه القيادة املرتكزة على املبادئ )1990(:
 Give a man a fish، and you feed him for a day. Teach “

. ”him how to fish، and you feed him for a lifetime

اأما اإن علمته  "اإذا قدمت اإىل �سخ�س �سمكة، فقد تطعمه لي�م واحد، 
ال�سيد ف�س�ف تطعمه ط�ال عمره" .

ه�  ومبادئ  عليا  اأهداف  لتحقيق  واإخ�ساعها  لنف�سه  املرء  تقييم  اإّن 
ج�هر الإن�سانية، وه� اأ�سا�س القيادة الفّعالة.

يتبع يف العدد القادم باإذن اهلل...
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اأحمـد النجـار وجتربــة بنـ�ك االدخـار
ا�ستح�سار ذاكرة العمل امل�رضيف االإ�سالمي

د. عبد احلليـم عمـار غربـي
ق�سم الأعمال امل�سرفية - كليـة القت�ساد والعل�م الإدارية

جامعـة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية

ثانيًا: ن�صاأة بنوك الدخار وتطورها
1- والدة البنك:

التنمية  املحلي"اأو"بنك  الدخار  عليه:"بنك  اأطلق  الذي  مل�سروعه  ال�سيا�سي  الدعم  عن  النجار  اأحمد  بحَث 
القي�س�ين"على  املنعم  ال�سيا�سي"عبد  النظام  قادة  اأحد  مب�ساعدة  فح�سل  ف�ائد".  بال  ال�سعبي  املحلية"اأو"البنك 
وزارة  من:  جلنة  ت�سّكلت  نف�سه،  العام  ويف  م�سروعه.  باإقامة  له  بال�سماح   1961 لعام   17 رقم  اجلمه�ري  املر�س�م 
القت�ساد واملالية، والبنك املركزي، و�سناديق الدخار، عَر�س عليها النجار تفا�سيل الفكرة، فاقتنعت بها، ثم قررت 
جلنة وزارية اأخرى اإن�ساء امل�ؤ�س�سة امل�سرية العامة لالدخار، على اأن يرتبط بها"البنك اجلديد"، واأعّدت هذه امل�ؤ�س�سة 

م�سروع النظام الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة امل�سرفية اجلديدة.

وبداأت عام 1962 مفاو�سات مع"الحتاد العام لبن�ك الدخار يف اأملانيا الحتادية"، انتهت يف ماي� 1963 بت�قيع اتفاقية 
د مب�جبها اجلانب الأملاين بتدريب ع�سرة من امل�س�ؤولني يت�ّل�ن املراكز الإدارية الأوىل يف امل�ؤ�س�سة اجلديدة خالل  تعهَّ
تقييمها  يتم  كتجربة  يك�ن م�سرفًا من�ذجيًا  اأن  بهدف  اجتماعية  لدرا�سات  اختيار"ميت غمر"ا�ستنادًا  ومت  �سنتني. 

وي�ستفاد من نتائج تطبيقها عمليًا، قبل تعميمها على م�ست�ى القطر.

ويف ي�لي� 1963 انتقل النجار مع عدد من م�ساعديه لالإقامة يف ميت غمر ملدة �سنة ون�سف، وبداأ ال�ستخدام بانتقاء 20 
من العاملني )19 رجاًل وامراأة من بني 462 تقّدم�ا بطلبات ت�ظيف(. وبداأ البنك عمله يف 25 ي�لي� 1963.

ل جمل�س الإدارة من اثنني من الفالحني املدخرين، واثنني من العمال املدخرين، و�سيدة لها اإيداع بالبنك لرتعى  و�ُسكِّ
الناحية الجتماعية ولالت�سال بربات البي�ت.

لقد تط�ر اإن�ساء البنك على مراحل يبينها اجلدول التايل:

احللقة )2(

الحـدثالفتـرة

1961

  سمح الذي 17/1961 رقم الجمهوري المرسوم صدور -
البنك، بإنشاء

ة قبل من الفكرة قبول -   والمالية، االقتصاد وزارة :من لجن
اديق المركزي، والبنك االدخار، وصن

  النظام لمشروع"لالدخار العامة المصرية المؤسسة"إعداد -
.للبنك األساسي

مايو -1962مارس 
1963

 في االدخار لبنوك العام االتحاد"مع مفاوضات إجراء -
ة، ألمانيا االتحادي

طقة تحديد - ل نموذجي، بنك تجربة ستعرف التي المن   قب
المصري القطر مستوى على تعميمها

1963يوليو 
غمر، ميت في لإلقامة ومعاونوه النجار انتقال -
أ - ه البنك بد   تم متواضع مكتب في ،25/07/1963 في عمل

استئجاره

1964
ى إقامته تمت جديد بناء إلى ينتقل أن من البنك تمّكن -   عل

لدي المجلس قّدمها أرض ة الب للمدين

1965
لفروع شبكة عبر توسُّعية سياسة في البنك دخل -   المدن إلى ا

ورة والقرى المجا
ل بوتيرة ولكن البنك توسُّع استمرار -1966 أق

...-1967فبراير 

المصرفية، التجربة توّقف -
  العزيز عبد أحمد ومديرها، ومؤسسها الفكرة صاحب إقالة -

النجار،
 في"المحلية االدخار بنوك"بدمج الحكومة قرار صدور -

.المصري األهلي البنك
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2- راأ�صمال البنك:
بهيئة  عالقتها  وكذلك  بدقة،  القان�ين  وو�سعها  ه�يتها  حتديد  ط�ر  يف  جتربة  باعتباره  مت�ا�سعًا،  حك�ميًا  دعمًا  �سن�يًا  يتلقى  الدخار  بنك  ظل 

�سة لراأ�س املال م�ّزعة ح�سب اأع�ام التجربة: الإ�سراف وال�سلطات املحلية. وفيما يلي جدول باملبالغ املخ�سّ

جدول 3: الدعم احلك�مي لبنك الدخار املحلي
ال�حدة: جنيه م�سري

امل�سدر: حممد �سيخ�ن، �س: 355، رفيق امل�سري، �س: 340.

- تعبئة املدخرات:

اأق�سى ما ميكن من املدخرات املحلية، لت�جيه ا�ستخدامها وفق برنامج اقت�سادي واجتماعي يتحّدد بح�سب  للبنك ه� جمع  اإن الهدف الرئي�س 
احلاجات املحلية لل�سكان. وفيما يلي جدول يبنيِّ تط�ر عدد املدخرين ومدخراتهم على مدى اأع�ام التجربة:

جدول 4: تط�ر عدد املدخرين يف بنك الدخار املحلي

امل�سدر: حممد �سيخ�ن، �س: 352، رفيق امل�سري، �س: 347.

4- ات�ساع نطاق البنك:
خالل الأع�ام الأربعة من حياة البنك مت افتتاح 9 فروع، وبلغ عدد املتعاملني ح�ايل 1.000.000 م�زعني على 53 قرية، و200 �سخ�س ه� عدد 

العاملني القائمني على اإدارة وت�سيري الفروع. وفيما يلي جدول يبنيِّ الت��سعات التي طراأت على البنك خالل فرتة حياته:

جدول 5: امتداد بنك الدخار املحلي

امل�سدر: حممد �سيخ�ن، �س: 352، رفيق امل�سري، �س: 343.

معدل الزيادةالمبلغالسنة
-196310.000يونيو  -1962يوليو 

ضعفًا 7.8(لشراء مبنى كمقر 50.000: منها) 1963-196478.000
ضعفًا 1964-196549.0004.9
ضعفًا 1965-1966165.00016.5

عدد المدخرينالسنة
المبالغ المدخرة  

بالجنيه( اإليداعات)
1963-196417.56040.944
1964-196530.404191.235
1965-1966151.998879.570

1967251.1521.828.375فبراير -1966

تاريخ االفتتاحالمحافظةاسم الفرعالتسلسل
05/07/1963الدقهليةميت غمر1

14/08/1965الدقهليةشربين2

11/09/1965الدقهليةالمنصورة3

09/10/1965الدقهليةدكرنس4

14/10/1965القاهرةقصر العيني5

09/12/1965الغربيةزفتي6

23/07/1966القاهرةمصر الجديدة7

24/07/1966القاهرةالمحطة8

01/10/1966الدقهليةبلقاس9
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6- جمالت ال�ستثمار يف البنك:
لبن�ك  ال�ستثمارية  با�سم:"املن�ساأة  ال�ستثمار  �سيا�سة  عن  م�س�ؤوًل  جهازًا  املحلية  الدخار  بن�ك  اأن�ساأت 
الدخار"َمهمتها درا�سة امل�سروعات ال�ستثمارية لهذه البن�ك والبحث عن اأن�سب جمالت ال�ستثمار، والإ�سراف 
على ال�ستثمارات املبا�سرة القائمة واإم�ساك احل�سابات اخلا�سة بها، على اأن يك�ن مت�يل هذه املن�ساأة بح�س�س 

من ح�سابات ال�ستثمار امل�دعة بفروع امل�سروع وفقًا لظروف كل فرع. واأهم جمالت ال�ستثمار ما يلي:
جدول 7: جمالت ال�ستثمار يف بن�ك الدخار املحلية

7- انهيار البنك:
اهتمت ال�سلطات الر�سمية يف البداية بهذه البن�ك، والذي بداأ بتقييم اأعمالها خالل الفرتة الأوىل من حياتها، 
اإدخال  د الهيئات التي قامت بعمليات التقييم، جعل كالًّ منها ترغب يف  اأن تعدُّ اإل  وكانت النتائج ل�ساحلها، 
التي ق�ست على املحاولة  امل�سكلة  امل�سروع بكامله حتت و�سايتها يف ظل نظام مركزي. ومن هنا كانت بداية 
ككل، فقد اأثارت هذه امل�ساألة �سراعًا بني الهيئات امل�س�ؤولة، مما اأدى يف ماي� 1967 اإىل الق�ساء نهائيًا على هذه 

البن�ك، حيث اأُ�سندت اإدارتها اإىل جهاز مركزي.
اإن مرحلة النهيار هذه مرت تدريجيًا، بحيث كان عدد فروع بن�ك الدخار ت�سعة، ما بني �سنة 1963 و1967، 
وعندما كلِّف جهاز مركزي باإدارتها اأ�سبح �ستة يف ظرف �سنة واحدة، اأي ما بني �سنة 1967-1968. ومن �سنة 
1968 اإىل 1971 اأُدجمت هذه الأخرية يف البن�ك التجارية. ولقد متت مطالبة هذا اجلهاز، باملربرات التي اأدت 
اإىل انهيار حياة هذه البن�ك، فاأجاب امل�س�ؤول�ن عنه باأنهم لي�س�ا �سد فكرة هذا الن�ع من البن�ك التي تعمل من 

دون ف�ائد، واإمنا يرف�س�ن فيها اأم�رًا اأخرى، ن�ستعر�سها يف اجلدول التايل:

االستثمار نماذج تطبيقيةمجاالت 

التعاون مع الحرفيين  
وصغار الصناع

ة الفجوة سّد معه أمكن بما الصناعات وأصحاب للحرفيين الفرص آالف -   التمويلي
للحرفيين،

ق عن المواصالت أزمة حل في اإلسهام -   لصغار الدراجات مئات بشراء قيامها طري
لمصانع والعمال الموظفين بالمدارس، والطلبة با

  عدد دخل زيادة حّقق بما البيوت وربات الحرفيات لتشغيل الخياطة آالت من مئات -
جنيه 70.000 حدود في الصغيرة األسر من كبير

إنشاء المشروعات  
ة اإلنتاجية المحلي

جنيه، 10.000 مال برأس االبتدائية غمر ميت ادخار بنك مدرسة
جنيه، 15.000 مال برأس غمر بميت البناء لمواد االدخار مصنع
ل برأس بالمنصورة االدخار مكرونة مصنع جنيه، 24.000 ما
جنيه، 10.000 مال برأس بدكرنس آلي النصف المخبز

جنيه، 5.000 مال برأس بدكرنس الفالحين لخدمة الري آالت مشروع
ل برأس بدكرنس األلبان منتجات مصنع .جنيه 3.000 ما

ة   شراء مشروعات إنتاجي
تحت الحراسة

ة سياحة، ومكتب طباعة، وشركة العامة، الحراسة من معادن ورشتي شراء -   ومنشأ
للسجاد، ومحالت نسيج، ومصنع وجريدة، تجارية،

ة الفابريقة شراء -   وفروعها بالقاهرة الكرتون علب لصناعة الكبرى األهلي
، جنيه 15.000 عن تزيد أرباحها وكانت باإلسكندرية، ًا سنوي

ة أرباحها وكانت الحياكة، لخيوط مصانع شراء - .جنيه 100.000 عن تزيد السنوي

إنشاء جمعيات لتنمية  
ة الصناعات المحلي

  عليها تقوم أن يمكن محلية خامات فيها تتوافر التي القرى في جمعيات إنشاء -
صغيرة، حرفية صناعات

  تقوم كانت التي غمر ميت مركز"دنديط"بقرية أنشئت التي الجمعية أنجحها من -
ة الصناعات من ذلك وغير والسالسل الجريد أقفاص بتصنيع   على تقوم التي المحلي
.النخيل وسعف الجريد
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رأي أصحاب بنوك االدخار المحليةمبررات الجهاز المركزي

المرتفعة التكلفة
 لدى االدخاري الوعي تنمية إلى باألساس هدفت البنوك هذه إن

 المشروعات لتمويل ودفعه وتجميعه تعبئته إلى تهدف ولم المواطنين،
ألخرى سنة من التكلفة هذه انخفاض لوحظ ذلك ومع الكبيرة،

 أو مباشرة باالستثمار االدخار بنوك قيام -
 العرف على غريب أمر بالمشاركة
المصرفي،

 ألموال تعريض فيه المباشر االستثمار -
للخطر المستثمرين

الدول، بعض في المباشر االستثمار تمارس التقليدية البنوك إن -
:لسببين نظري ادعاء للمخاطرة التعرض -
 اإليداع نوعين، على كان االدخار بنك لدى اإليداع أن :األول•

 من المضمونة الطلب تحت الحسابات ويضم االدخاري
 كان التي الحسابات ويضم االستثماري واإليداع .طرفه

بها، والمضاربة استثمارها يريدون أصحابها
 بشكل االستثمارات في تدخل تكن لم البنوك هذه أن :الثاني•

 دراسة حيث من والفنية التقنية المبادئ تطبِّق بل عشوائي،
 التوزيع نظام تطبِّق كانت كما وجدواها، المشروعات

.والجغرافية القطاعية الناحية من والتنويع

سليمًا يكن لم العملية في اإلداري األسلوب
 سواء النقد، من والتسيير اإلدارة أنماط من نمط أّي يسلم ال الواقع في

  في أخطاء هناك كانت إذا وإنه الفردي، أو الجماعي الشكل على اعتمد
.إجهاضها وليس تقويمها الواجب من فكان التسيير،

اإفال�س بن�ك الدخار املحلية حماية  اإعالن  ا�ستبعاد  ال�سلطات  راأت  الرغم مما تقّدم، فقد  وعلى 
ي ال�عي الدخاري، واأن جتذب �سغار املدخرين  لفكرة الدخار املحلي، اإذ كان ينبغي عليها اأن تنمِّ

من دائرة الكتناز.

جدول 8: ع�امل انهيار بن�ك الدخار املحلية
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االإف�ساح املحا�سبي عن امل�س�ؤولية االجتماعية يف 
امل�سارف االإ�سالمية

د. منى لطفي بيطار   
مدر�سة يف ق�سم العل�م املالية وامل�سرفية     

كلية القت�ساد- جامعة ت�سرين 

رابعاً- امل�صوؤولية االجتماعية يف االإ�صالم:
يرى الباحث اأن امل�س�ؤولية الجتماعية للم�سارف الإ�سالمية ت�ستند اإىل 
الإ�سالم  يف  الجتماعية  امل�س�ؤولية  واأن  ال�سامية،  الإ�سالمية  التعاليم 

ت�سمل جمالت مل يتطرق لها مفه�م امل�س�ؤولية الجتماعية لل�سركات.

لقد اهتم الإ�سالم بامل�س�ؤولية الجتماعية وبينت التعاليم الإ�سالمية اأن 
الإن�سان م�س�ؤول عن عمارة الأر�س، وعليه حتمل م�س�ؤولية جتاه املجتمع 
والبيئة، واأن املال ه� مال اهلل وللفقراء ن�سيب فيه. وتتجلى �س�ر التكافل 

الجتماعي يف الإ�سالم من خالل: الزكاة، وال�سدقات، وال�قف. 

قال تعاىل: "واأحل اهلل البيع وحرم الربا". )البقرة، الآية 275(

قال تعاىل: "يا اأيها الذين اآمن�ا اأنفق�ا من طيبات ما ك�سبتم". )البقرة، 
الآية 267(

فيه".  م�ستخلفني  واأنفق�ا مما جعلكم  ور�س�له  باهلل  تعاىل:"اآمن�ا  قال 
)احلديد، الآية 7(

امل�سرفني".  يحب  ل  اإنه  ت�سرف�ا  ول  وا�سرب�ا  تعاىل:"وكل�ا  قال 
)الأعراف، الآية31(

قال تعاىل:"من ذا الذي يقر�س اهلل قر�سًا ح�سنًا في�ساعفه له اأ�سعافًا 
كثرية".)البقرة، الآية 245(

املجتمع  يف  املقيمني  جلميع  املعي�سة  مل�ست�ى  اأدنى  حدًا  الزكاة  ت�سمن 
مبداأ  على  الإ�سالم  يف  الجتماعي  التكافل  مبداأ  ويق�م  الإ�سالمي، 
ال�سبيل  وعابر  وامل�سكني  الفقري  اإىل  وميتد  وتكرميه،  الإن�سان  احرتام 
املدينني  عن  الدي�ن  وفاء  اإىل  ميتد  كما  احلاجة،  ذوي  من  وغريهم 

و�سداد ُغرمه الغرماء.)اإبراهيم، القحف،2002- �س113-112(

بداأت م�ؤ�س�سة ال�قف مع بدايات الدولة الإ�سالمية الأوىل على عهد ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، عندما اأو�سى خمريق بن الن�سر 3 هـ 625 م 
باأم�اله اإىل الر�س�ل- وكانت �سبعة ب�ساتني- جعلها ر�س�ل اهلل وقفًا تنفق 
�سناعة  يف  الأم  التم�يلية  امل�ؤ�س�سة  ال�قف  واأ�سبح  الأمة.  على  ثمراتها 
والبيمار�ستانات،  واملدار�س،  امل�ساجد،  و�سمل:  الإ�سالمية،  احل�سارة 
ور�سف الطرق، وحترير الأ�سرى، ورعاية اأ�سر ال�سهداء، واإعانة العميان 
واملقعدين وذوي العاهات، واحلدائق، وم�ؤ�س�سات رعاية الأيتام الفقراء، 
وغريها  والعلماء،...  العلم  على  والإنفاق  واجل�س�ر،  القناطر  واإن�ساء 

احللقة )2(

من  الأمة  مّ�لتها  التي  الإنفاق  ووج�ه  واملرافق  امل�ؤ�س�سات  من  الكثري 
�س   -1998 )عمارة،  متكاملة.  ح�سارة  بها  ف�سنعت  الأوقاف،  خالل 

)62 -57

اإن مفه�م امل�س�ؤولية الجتماعية جديد ن�سبيًا يف عامل الأعمال، اإذ بداأ 
القرن  من  اخلم�سينات  منذ  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  الباحثني  اهتمام 
الع�سرين، اإل اأنه مفه�م را�سخ يف الإ�سالم منذ اأكرث من )1400( �سنة، 
حيث اهتم الإ�سالم باجلانب الأخالقي والجتماعي لالأعمال، والأمثلة 
على ذلك كثرية يف القراآن والأحاديث ال�سريفة، ومن الأمثلة على ذلك 
بالدين،  مطالبته  عن  املع�سر  املدين  واإعفاء  والحتكار،  الغ�س  حماربة 
وهذا املثال ل جند له مثياًل يف مكان اآخر. ويقدم الإ�سالم اإطارًا مثاليًا 

 )Gill، 2011- pp. 1-2( .للم�س�ؤولية الجتماعية للمنظمات

املجتمع  يف  هامًا  دورًا  لعبت  بامتياز  اإ�سالمية  م�ؤ�س�سة  ال�قف  ويعد 
الإ�سالمي يف املا�سي، على الرغم من تهمي�سها يف ال�قت احلا�سر. وهي 
ت�ستند اإىل اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية التي اأجازت اإيقاف امللكية )حق 
النتفاع والدخل الناجت عنها( مل�سروعات اجتماعية معينة، وتعد �سدقة 
ويف  اأمالكهم،  وقف  على  بينهم  فيما  يتناف�س�ن  الأغنياء  وكان  جارية، 
Z -(  ههد المرباط�رية العثمانية كانت ثلث م�ساحة الأر�س م�ق�فة.

)man، 2008- pp. 55- 56

امل�ارد  على  احلفاظ  و�سرورة  امل�ستدامة،  بالتنمية  الإ�سالم  واهتم 
واهتم  احلي�ي،  التن�ع  وحماية  البيئية  بالق�سايا  والهتمام  الطبيعية، 
م�ساحته   Green Belt اأخ�سر  حزام  على  باحلفاظ  الكرمي  الر�س�ل 
اأو  الأ�سجار  قطع  من  النا�س  ومنع  املن�رة،  املدينة  ح�ل  مياًل   )12(
وتل�يث  الأر�س  يف  الف�ساد  الإ�سالم  ومنع  املنطقة،  هذه  يف  ال�سطياد 
 ،Barren Land مياه ال�سرب، و�سجع النا�س على اإحياء الأر�س امل�ات
و�سّن رجال القان�ن امل�سلمني الت�سريعات �سد الأن�سطة ال�سناعية التي 

)Zaman، 2008- p. 59( .تل�ث البيئة

واهتم الإ�سالم بامل�س�ؤولية الجتماعية لكل من الأفراد وال�سركات، واأن 
ال�سركات م�س�ؤولة جتاه املجتمع، واملديرين م�س�ؤول�ن عن اأعمالهم داخل 
وخارج ال�سركة، وفر�س الإ�سالم الزكاة، وحّرم الربا، وحّث على ال�قف 
التنمية  يف  دور  الإ�سالمية  وللم�سارف  احل�سن.  والقر�س  وال�سدقات 
القت�سادية والجتماعية، وهي ل تتعامل بالفائدة �س�اء اأخذًا اأو عطاًء، 
وت�ستثمر اأم�الها من خالل اتفاقيات امل�ساركة يف الربح واخل�سارة، مثل: 

د. منى خالد فرحات
 مدر�سة يف ق�سم املحا�سبة

كلية القت�ساد- جامعة دم�سق
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 Farook( .عق�د امل�ساربة، واملرابحة، والإجارة، وال�سلم، وال�ست�سناع
)& Lanis، 2007- pp. 361- 362; p. 366

بناًء على ما �سبق، ميكن الق�ل اأن الهدف الرئي�س للم�س�ؤولية الجتماعية 
للم�سارف الإ�سالمية يتمثل يف حتقيق ر�سا اهلل فيما ينتهجه امل�سرف 
اإطار فكري  بناء  وذلك من خالل  اأن�سطة،  يلتزمه من  وما  الإ�سالمي، 
اجتماعي للم�سرف الإ�سالمي، والتعبري الفعلي عن هذا الإطار الفكري 
وال�سركات،  واجلماعات  الأفراد  مع  الجتماعية  للعالقات  الجتماعي 

مبعنى ترجمة الأفكار اإىل واقع عملي. )املغربي، 2004- �س 435(

خام�صاً- اأ�صاليب االإف�صاح عن امل�صوؤولية االجتماعية:
امل�س�ؤولية الجتماعية، وميكن  الإف�ساح املحا�سبي عن  اأ�ساليب  تختلف 

التمييز بني الأ�سل�بني الآتيني:

• عن 	 منف�سلة  تقارير  يف  الجتماعية  املعل�مات  عن  الإف�ساح 
الق�ائم املالية: 

يف  الجتماعية  املعل�مات  عر�س  يتم  ل  الأ�سل�ب  لهذا  وفقًا 
�سلب الق�ائم املالية املن�س�رة، بل يكتفي بعر�سها كمالحظات 

هام�سية اأو تقارير اإ�سافية. )بركات، 2007- �س 7( 
يرى م�ؤيدو هذا الأ�سل�ب اأن م�سكالت قيا�س املنافع والتكاليف 
منف�سلة  اجتماعية  تقارير  اإعداد  �سرورة  تفر�س  الجتماعية 
املعل�مات  لختالف  نظرًا  املالية،  املحا�سبة  تقارير  عن 
الجتماعية عن املعل�مات املالية. )حمدان، القا�سي، 1995- 

�س 217-216(
وبنّي م�سح قامت به KPMG يف عام /2008/ لأ�سخم )250( 
�سركة يف العامل، اأن )70%( من هذه ال�سركات ت�سدر تقارير 
الدولة  اليابان  وكانت  الجتماعية،  امل�س�ؤولية  عن  منف�سلة 

ال�سركات  من   )%88( ن�سبة  اإن  اإذ  املجال،  هذا  يف  الرائدة 
)KPMG، 2008( .اليابانية تعد هذه التقارير

)فخر  هي:  مناذج،  ثالثة  اأحد  املنف�سلة  الجتماعية  التقارير  وتاأخذ 
واآخران، 2007- �س 511- 517(

التقارير ال��سفية: تتجنب هذه التقارير م�سكالت قيا�س التكاليف . 1
التي  الجتماعية  الأن�سطة  ب��سف  وتكتفي  الجتماعية،  واملنافع 

قامت بها ال�حدة القت�سادية. 
تقارير تف�سح عن جانب التكاليف فقط.. 2
الجتماعية، . 3 واملنافع  التكاليف  من  كل  عن  تف�سح  تقارير 

ال�حدة  م�ست�ى  على  الجتماعي  العجز  اأو  الفائ�س  �سايف  وتبني 
القت�سادية.

• دمج املعل�مات الجتماعية يف التقارير املالية التقليدية: 	
الجتماعية  امل�س�ؤولية  عن  الإف�ساح  يتم  الأ�سل�ب  لهذا  وفقًا 
الأداء  جانب  اإىل  الجتماعي  الأداء  تعر�س  مالية  ق�ائم  يف 
التي ميكن  واملنافع  التكاليف  اإىل  بالن�سبة  القت�سادي، وذلك 
قيا�سها  ميكن  ل  التي  البن�د  اإىل  بالن�سبة  اأما  كميًا.  قيا�سها 
هام�سية.  كمالحظات  اأو  ملحقة  ق�ائم  يف  عر�سها  يتم  كميًا، 

)جرب�ع، 2007- �س 30(

يرى م�ؤيدو هذا الأ�سل�ب اأن الأن�سطة الجتماعية ت�ؤثر بالفعل 
يف  ذلك  ينعك�س  اأن  ويجب  القت�سادي،  الن�ساط  نتائج  يف 
التقارير املالية واإل اأ�سبحت نتائجها م�سللة. واأن التقرير عن 
اأداء ال�حدة القت�سادية يجب اأن يك�ن تقريرًا عن الأداء الكلي 
له، حيث يت�سمن كاًل من املعل�مات القت�سادية والجتماعية. 

)حمدان، القا�سي، 1995- �س 229(.
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ول بد من الإف�ساح عن املنافع الجتماعية، حيث "اإن الهتمام بالتكاليف الجتماعية دون املنافع ي�ؤدي اإىل ت�سخيم التكاليف، 
وبالتايل تخفي�س الأرباح، وما يرتتب على ذلك من ظه�ر مركز مايل للمن�ساآت التي تتحمل م�س�ؤولياتها الجتماعية مقارنة 

بتلك التي ل تتحمل هذه امل�س�ؤوليات". )الف�سل واآخران، 2002- �س 182(

اأنها تهتم بالإف�ساح عن املعل�مات املتعلقة بالق�سايا البيئية، واأن عددًا قلياًل  اأكرب )500( �سركة عاملية  وبنّي م�سح �سمل 
منها يف�سح عن املعل�مات املتعلقة بالأن�سطة الجتماعية، واأنها متيل اإىل الإف�ساح عن املعل�مات الن�عية بدًل من املعل�مات 

)Moller & Erdal، 2003- pp. 52- 53( .القيمية
واأجرت درا�سة Maali et. al. )2003( درا�سة على )29( م�سرفًا اإ�سالميًا يف عدد من الدول، وتبنّي لها اأنها ل تف�سح 

اإف�ساحًا كافيًا عن امل�س�ؤولية الجتماعية. 
اإعداد تقرير الأداء البيئي والجتماعي، والذي يهتم بكل من الإف�ساح  اأهمية  وبينت درا�سة )خامرة، 2007- �س 127( 
ال��سفي والقيمي، ويربز م�ساهمة ال�حدة القت�سادية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، ويربز ات�سالتها اخلارجية والداخلية، 

وي�سمح للمتعاملني واجلهات الأخرى بتق�مي مدى اهتمامها بالتنمية امل�ستدامة. 

�صاد�صاً- معايري املحا�صبة املالية االإ�صالمية وامل�صوؤولية االجتماعية:
من ا�ستعرا�س معايري املحا�سبة ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة املالية للم�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، تبني للباحث 
اأن هذه املعايري مل تغفل اأهمية الإف�ساح عن امل�س�ؤولية الجتماعية. وقد بنّي معيار املحا�سبة املالية رقم )1( لعام /1993/ 
بعن�ان: "العر�س والإف�ساح العام يف الق�ائم املالية للم�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية"، اأن على امل�سارف الإ�سالمية 

اإعداد عدد من الق�ائم املالية، منها: )معايري املحا�سبة واملراجعة وال�س�ابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية- معيار رقم1(

امل�سرف . 1 ت�ىل  اإذا  القائمة  هذه  اإعداد  يتم  وال�سدقات:  الزكاة  �سندوق  اأم�ال  وا�ستخدامات  قائمة م�سادر 
الإ�سالمي م�س�ؤولية جمع الزكاة كليًا اأو جزئيًا. 

قائمة م�سادر وا�ستخدامات اأم�ال �سندوق القر�س.. 2
وبنّي معيار املحا�سبة املالية رقم )9( ال�سادر بعن�ان: "الزكاة" املعاجلات املحا�سبية املتعلقة بتحديد وعاء الزكاة، وكيفية 
املحا�سبة  للم�سرف. )معايري  املالية  الق�ائم  الإف�ساح عنها يف  الزكاة، وكيفية  التي تدخل يف حتديد وعاء  البن�د  قيا�س 

واملراجعة وال�س�ابط للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، املعيار رقم 9(

اأهمية ت�سمني الإي�ساحات املتممة للق�ائم املالية باملعل�مات املتعلقة  كما تبني للباحث اإغفال معايري املحا�سبة الإ�سالمية 
مبحا�سبة امل�ارد الب�سرية، والأن�سطة البيئية، والأن�سطة الجتماعية الأخرى، التي قد تق�م بها امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية 

الإ�سالمية.
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ملخص رسالة املاجستري
نظم محاية الودائع يف املصارف اإلسالمية والتقليدية

للباحث عبد العزيز ال�ساكت
ن�ق�ست هذه الر�سالة واأجيزت بجامعة اجلنان )لبنان(، 
واأ�سرف على الباحث الأ�ستاذ الدكت�ر �سامر قنطقجي. 

اإن احلمد هلل رب العاملني كما ينبغي جلالل وجهه الكرمي، واأ�ساأله جّل 
�ساأنه اأن يجعل هذا العمل و�سيلة اإىل ر�ساه، وال�سالة وال�سالم على نبيه 

املبع�ث رحمة للعاملني وبعد:
امل�سارف  يف  ال�دائع  حماية  )نظم  عن�ان  حملت  الر�سالة  هذه  اإّن 

الإ�سالمية والتقليدية(.
حيث يتك�ن القطاع امل�سريف من جميع امل�سارف العاملة يف القت�ساد 
املحلي، وُيعترب هذا القطاع مبثابة الدورة الدم�ية يف ج�سم اقت�ساد اأي 
حدثت  التي  التط�رات  اأدت  وقد  اأي�سًا،  العاملي  القت�ساد  ويف  بل  بلد، 
يف �ستى جمالت احلياة اإىل ظه�ر منتجات مالية جديدة كما اأدت اإىل 
تعقيدات كبرية يف البيئة التي تعمل فيها امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية، 
مما اأدى اإىل تعّر�سها ب�س�رة اأكرب اإىل العديد من املخاطر التي ت�ؤثر 
على  ومقدرته  اأهدافه  حتقيق  على  وقدرته  امل�سرف  ربحية  على  �سلبًا 

م�ا�سلة اأو تط�ير ن�ساطه بال�س�رة املطل�بة اأو املخطط لها.
اإىل  امل�سريف  القطاع  بق�سايا  واملهتمني  بامل�س�ؤولني  دفع  الذي  الأمر 
حتقق  التي  والإجراءات  الآليات  اإىل  وا�سحة  ب�س�رة  ال�س�ء  ت�سليط 

ال�سالمة امل�سرفية.
القطاع  هذا  �سمان  على  حتر�س  اأن  احلك�مات  على  لزامًا  كان  لذلك 
ممثلةً  بامل�سرف املركزي الذي يق�م بدوره بعدة تطبيقات من �ساأنها 
اأثر املخاطر التي تتعر�س لها امل�سارف من جهة وتدعيم ثقة  تخفيف 
باعتبارهم  فيها  نق�دهم  اإيداع  على  لت�سجيعهم  بامل�سارف  امل�دعني 

الركيزة الأ�سا�سية التي تعتمد عليها امل�سارف.
لكن اإذا جتاوزت هذه املخاطر احلدود امل�سم�ح بها وف�سل امل�سرف يف 
اإدارتها ب�س�رة جيدة فقد يهدد هذا الأمر حدوث عدم ا�ستقرار مايل، 
اإىل خروج امل�سرف  ي�ؤدي  اأن  اأزمة ثقة لدى امل�دعني، وميكن  وحدوث 

من ال�س�ق اإذا تفاقمت هذه املخاطر ومل تت�فر اآلية �سليمة لإدارتها.
معظم  يف  املعنية  ال�سلطات  ت�سعى  املخاطر،  هذه  تفاقم  من  وتفاديًا 
لتعرث  تتعر�س  التي قد  امل�سارف  تكفل تدعيم  اآليات  اإن�ساء  اإىل  الدول 
وا�ستـقرار  امل�دعني  ثقة  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  الذي  الأمر  مايل،  ف�سل  اأو 
التاأمني  نظام  ماي�سمى:  الآليات  هذه  بني  ومن  ككل،  امل�سريف  النـظام 

علــى ال�دائع.

و جاءت فكرة حماية ال�دائع كاإحدى الآليات الأ�سا�سية لهذه امل�سارف، 
الدول،  من  عدد  يف  ال�دائع  حماية  م�ؤ�س�سات  من  العديد  ظهرت  فقد 

وكان لها اأثر كبري يف زيادة ثقة العمالء بهذه امل�سارف.
وامل�سارف الإ�سالمية لي�ست ا�ستثناًء من ذلك. فهي اأح�ج ما تك�ن ملثل 
هذا الن�ع من م�ؤ�س�سات �سمان ال�دائع؛ اأوًل – لأنها الأحدث يف حميط 
امل�سارف  تقدمه  الذي  ال�سند  تفتقد  لأنها   – وثانيًا  امل�سريف.  العمل 
الكبرية  املهمة  خالل  من  اإ�سرافها  حتت  التي  للم�سارف  املركزية 

وامل�ؤثرة للم�سارف املركزية كمقر�س يف املالذ الأخري.
يف  �ستتناوله  الذي  امل��س�ع  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ا�ستمدت  ولقد 

عدة اأم�ر اأهمها:
1- ُت�يل النظم احلديثة م�ساألة �سمان وحماية ال�دائع امل�سرفية اأهمية 
تفاوت  مع  واملالية  امل�سرفية  النظم  ا�ستقرار  حتقيق  اأجل  من  ق�س�ى 
اأزمات  اإثر  اأنها طبقت نظم احلماية  التطبيق وا�سرتاكها يف  الدول يف 
مالية طالت نظمها امل�سرفية واملالية. وهذا البحث ه� درا�سة مقارنة 
التقليدية  امل�سارف  من  كلٍّ  لدى  ال�دائع  حماية  نظم  طبيعة  يف  نّقبت 

والإ�سالمية.
2- ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها ب�سبب املناف�سة احلثيثة بني امل�سارف 
الإ�سالمية والتقليدية يف جمال جذب ال�دائع، وحتقيق ال�سمان الالزم 

لها مبا يحقق ال�ستقرار امل�سريف واملايل املن�س�د. 
و نظرًا لك�ن القطاع امل�سريف يحتل مركزًا حي�يًا يف النظم القت�سادية 
من  كان  القت�سادية،  التنمية  على  اإيجابي  تاأثري  من  له  مبا  واملالية 
ناحية،  من  امل�دعني  حلماية  ووا�سحة  �سليمة  اآليات  ت�افر  ال�سروري 
النظام  ا�ستقرار  و�سمان  والإفال�س،  التعرث  من  امل�سارف  وحلماية 
امل�سريف ككل من ناحية اأخرى، اإل اأن هذه الآليات مل تكن كافية لبث 
بعد  خا�سة  امل�سرفية  القطاعات  هذه  مع  املتعاملني  نف��س  يف  الثقة 
وامل�سارف  املال  بي�ت  كربى  لها  تعر�ست  التي  العنيفة  املالية  الهزات 

يف العامل. 
ومنه حدد الباحث م�سكالت الدرا�سة بالنقاط التالية:

ما هي النظم املّتبعة حلماية ال�دائع يف كلٍّ من امل�سارف . 1
الإ�سالمية وامل�سارف التقليدية؟
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امل�سارف . 1 عليها  تعتمد  ال�دائع  حلماية  نظم  هناك  هل 
الإ�سالمية لتعزيز ثقة املتعاملني معها؟

امل�سارف . 2 م�ساعدة  يف  ال�دائع  حماية  نظم  دور  ه�  ما 
املتعرّثة؟

وقد تلخ�ست اأهداف هذه الدرا�سة مبايلي:
الإ�سالمية . 1 امل�سارف  بني  اجل�هرية  الختالفات  عر�س 

والتقليدية يف حماية ال�دائع.
امل�سارف . 2 يف  ال�دائع  حماية  نظم  تطبيقات  ا�ستعرا�س 

امل�سارف  لدى  احلماية  بتدابري  ومقارنتها  التقليدية 
الإ�سالمية.

ال�دائع . 3 حلماية  والإجراءات  الطرق  اأف�سل  اإىل  ال��س�ل 
يف امل�سارف الإ�سالمية وذلك لتعزيز ثقة امل�دعني وجعل 
امل�سارف  مع  تناف�سية  اأر�سية  على  تقف  امل�سارف  هذه 

التقليدية. 
اخلروج بالنتائج والت��سيات.. 4

وقد قام الباحث ب�سياغة الفر�سيات املنا�سبة لهذه الدرا�سة كما تت�سح 
بالنقاط التالية:

زيادة . 1 اإىل  ي�ؤدي  ال�دائع  حلماية  �سليمة  اآليات  ت�افر  اإن 
درجة ثقة امل�دعني يف اجلهاز امل�سريف.

ال�دائع . 2 على  التاأمني  نظم  كفاءة  بني  وا�سح  تباين  هناك 
يف  ال�دائع  على  التاأمني  ونظم  الإ�سالمية  امل�سارف  يف 

امل�سارف التقليدية.
 تلعب م�ؤ�س�سات نظم التاأمني على ال�دائع دورًا اإيجابيًا يف . 3

م�ساعدة امل�سارف املتعرثة.
على  ركزت  جّلها  اأّن  ال�سابقة  الدرا�سات  خالل  من  الباحث  ولحظ 
امل�سارف  يف  واأهملته  التقليدية،  امل�سارف  يف  ال�دائع  �سمان  م��س�ع 
امل�سارف  ي�سمل  املركزي  امل�سرف  اأن  من  الرغم  على  الإ�سالمية، 
بعنايته وق�امته الهادفة اإىل املحافظة على ال�ستقرار النقدي، وحت�سني 
الذي  الفائدة  وب�سبب نظام  اأنه  اإل  امل�دعني،  امل�سريف، وحماية  العمل 
اأخري،  كملجاأ  اإليها  اللج�ء  يتعّذر  فاإنه  املركزية،  امل�سارف  به  تلتزم 
مع  مقارنة  متّيزية  معاملة  لها  التقليدية  امل�سارف  اأن  جند  وبذلك 

امل�سارف الإ�سالمية مما يعزز م�قعها املايل وامل�سريف.
املنا�سبة  ال�سرعية  البدائل  على  ال�س�ء  لت�سلط  الدرا�سة  هذه  فجاءت 
ل�سمان ال�دائع لتك�ن خا�سة بامل�سارف الإ�سالمية، وتق�م على روؤيتها 
ال�سرعية  واملحرمات  الربا  عن  بالبعد  القائمة  ال�سرعية  وفل�سفتها 

ومقارنتها بنظم �سمان ال�دائع املّتبعة يف امل�سارف التقليدية.

ال�س�ري  امل�سريف  ال�س�ق  اختيار  فاقت�ست  الدرا�سة  لعينة  بالن�سبة  اأما 
ليك�ن حّيزها، متمثلًة ببنك �س�ريا واخلليج، وبنك ال�سام الإ�سالمي.

كما ت�زعت هذه الدرا�سة على ثالثة ف�س�ل وهي:
الف�سل الأول: تكلم عن ال�سمان وال�ديعة يف امل�سارف، وتناول بال�سرح 

التف�سيلي اأن�اع ال�دائع؛ �س�اء يف امل�سارف التقليدية اأو الإ�سالمية. 
الإ�سالمية  امل�سارف  ال�دائع يف  تكلم عن نظم حماية  الثاين:  الف�سل 
كال  يف  ال�دائع  حلماية  العامة  التدابري  وا�ستعر�س  والتقليدية، 

النم�ذجني.
الف�سل الثالث: َعَر�َس مناذج لبع�س الدول يف جمال نظم حماية ال�دائع 
كما تناول بال�سرح طبيعة حماية ال�دائع يف �س�ريا، وخرج بنظام مقرتح 

ي�سمل اأهم املالمح العامة لنظام التاأمني على ال�دائع يف �س�ريا.
وت��سل الباحث اإىل عدد من النتائج منها:

اأن ال�دائع التي تعترب مبثابة قرو�س يجب على امل�سرف �سمانها . 1
�س�اء اأكان هذا امل�سرف اإ�سالميًا اأم تقليديًا.

اإن حماية الأم�ال تعترب مق�سدًا من مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، . 2
فحماية اأم�ال ال�دائع يف امل�سارف �س�اء الإ�سالمية اأو التقليدية 

هي اأمر واجب التحقيق.
اإن اإن�ساء م�ؤ�س�سة ل�سمان ال�دائع يف النظام امل�سريف ي�ساعد على . 3

تدعيم الثقة بهذا النظام، و�سمان حق�ق امل�دعني وبث الطماأنينة 
يف نف��سهم.

اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة التاأكد من �سالمة النظام امل�سريف قبل  وقد 
البدء باإن�ساء نظام للتاأمني على ال�دائع، والقيام بالأبحاث والدرا�سات، 
متكامل  نظام  اإن�ساء  تخدم  التي  الالزمة  والق�انني  الت�سريعات  و�سن 

ل�سمان ال�دائع يف �س�ريا.
اأن يجعل هذا العمل �ساحلًا، ول�جهه خال�سًا، واأن  اأدع� اهلل عز وجل 
يك�ن من العلم النافع الذي ي�سحبنا بعد م�تنا م�سداقًا حلديث ر�س�ل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: } اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإّل من ثالث 

: �سدقة جارية، وولد �سالح يدع�ا له، وعلم ينتفع به.
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يكون القت�ساد اأخالقيًا بالرّب
لُة بالتربِع ببذِل املاِل، اأَّما املعروُف فبالق�ِل والعمِل الرّب �سلٌة ومعروٌف1 ، وتك�ُن ال�سّ

التعقيب واملقاربة القت�سادية: د. �سامر مظهر قنطقجي

اْلُقُل�ِب  اإىَل  ُل  ُي��سِ ُه  َفاِلأَنَّ الإْلَفِة  اأَ�ْسَباِب  ِمْن  اِم�ُس  اخْلَ َوُهَ�   ، اْلرِبُّ ا  اأَمَّ
َعاُوِن ِبِه  ُ َتَعاىَل اإىَل التَّ ًة َواْنِعَطافًا. َوِلَذِلَك َنَدَب اهللَّ بَّ اأَْلَطاًفا، َوُيْثِنيَها حَمَ
ْقَ�ى  ْقَ�ى َلُه، َفَقاَل: }َوَتَعاَوُن�ا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَ�ى{ ِلأَنَّ يِف التَّ َوَقَرَنُه ِبالتَّ
ِ َتَعاىَل،  ى اهللَّ ا�ِس. َوَمْن َجَمَع َبنْيَ ِر�سَ ى النَّ ِ َتَعاىَل، َويِف اْلرِبِّ ِر�سَ ى اهللَّ ِر�سَ
َنْ�َعاِن:  َواْلرِبُّ   ،)...( ِنْعَمُتُه.  ْت  َوَعمَّ �َسَعاَدُتُه،  ْت  مَتَّ َفَقْد  ا�ِس  النَّ ى  َوِر�سَ

َلٌة َوَمْعُروٌف.  �سِ
تعقيب: 

اإن الت�ازن يف اأمن�ذج احلياة اإمنا يك�ن بتحقيق احلياة الآمنة املطمئنة، 
وهذا َيلزمه ُح�سن الِع�سرة مع النا�س، فالإن�سان ل يعي�س مبفرده، بل ه� 
ك�سب  يحتاج  وهذا  ُمنجيٍة  لآخرٍة  بال�سعي  اأي�سًا،  ويك�ن  لغريه،  حمتاج 
ر�سى الإله، وَمْن جمع الأمرين عا�س �سعيدًا وكاأنه يف نعيم. اأما �سبيل 

ذلك فبالإلفة، واأما  م�سبباتها فالرّب، والرّب �سلة ومعروف.
ِعَ��ٍس  ِلَغرْيِ  امْلَْحُم�َدِة  َهاِت  اجْلِ يِف  امْلَاِل  ِبَبْذِل  ُع  رَبُّ التَّ َفِهَي  َلُة،  ال�سِّ ا  اأَمَّ
َها  َنُع ِمْنُه �ُسحُّ َها، َومَيْ ْف�ِس َو�َسَخاوؤُ َيْبَعُث َعَلْيِه �َسَماَحُة النَّ َمْطُل�ٍب. َوَهَذا 
ُ َتَعاىَل: }َوَمْن ُي�َق �ُسحَّ َنْف�ِسِه َفاأُوَلِئَك ُهْم امْلُْفِلُح�َن{  َواإَِباوؤَُها. َقاَل اهللَّ
ِفيِه  َغَرَبْت  َيْ�ٍم  ِمْن  و�سلم: }َما  عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللَّ َر�ُس�ُل  َقاَل   )...(
َتَلًفا{.  �ِسًكا  َومُمْ َخْلًفا  ُمْنِفًقا  اأَْعِط  اللَُّهمَّ  ُيَناِدَياِن:  َوَمَلَكاِن  اإل  �َسْم�ُسُه 
نِّ  َرُه َو�ُس�ُء الظَّ ْر�ُس َوال�سَّ ا َوِهَي: احْلِ )...( اأَْرَبَعُة اأَْخاَلٍق َناِهيَك ِبَها َذمًّ
ا  َلِب. َواأَمَّ ُة اْلَكْدِح َوالإ�ْسَراِف يِف الطَّ ْر�ُس َفُهَ� �ِسدَّ ا احْلِ ُق�ِق. َفاأَمَّ َوَمْنُع احْلُ
َرُه َفُهَ� ا�ْسِتْقاَلُل اْلِكَفاَيِة، َوال�ْسِتْكَثاُر ِلَغرْيِ َحاَجٍة، َوَهَذا َفْرُق َما َبنْيَ  ال�سَّ
َحدِّ  َعَلى  َزاَد  َمْن  َفاإِنَّ  ْبِذيُر  َوالتَّ َرُف  ال�سَّ ا  َواأَمَّ  )...( َرِه.  َوال�سَّ ْر�ِس  احْلِ
ُ َتَعاىَل: }َوَل  مِّ َجِديٌر. َوَقْد َقاَل اهللَّ ٌر، َوُهَ� ِبالذَّ َخاِء َفُهَ� ُم�ْسِرٌف َوُمَبذِّ ال�سَّ
و�سلم  ِبيِّ �سلى اهلل عليه  النَّ َعْن  َوُرِوَي  امْلُ�ْسِرِفنَي{  ُيِحبُّ  َل  ُه  اإنَّ ُت�ْسِرُف�ا 
ْبِذيَر  َوالتَّ َرَف  ال�سَّ اأَنَّ  َواْعَلْم   )...( َد{.  اْقَت�سَ َمْن  َعاَل  }َما  َقاَل:  ُه  اأَنَّ
ْبِذيُر:  َوالتَّ ُق�ِق،  احْلُ َقاِديِر  مِبَ ْهُل  اجْلَ ُهَ�  َرُف:  َفال�سَّ َمْعَناُهَما.  ُق  َيْفرَتِ َقْد 
ِلأَنَّ  اأَْعَظُم؛  ْبِذيِر  التَّ َوَذمُّ  َمْذُم�ٌم،  َوِكاَلُهَما  ُق�ِق.  احْلُ َ�اِقِع  مِبَ ْهُل  اجْلَ ُهَ� 
ْهِل. َوَمْن َجِهَل َمَ�اِقَع  ُر ُيْخِطُئ يِف اجْلَ َياَدِة، َوامْلَُبذِّ امْلُ�ْسِرَف ُيْخِطُئ يِف الزِّ
اَها  َفَتَعدَّ ِبِفَعاِلِه  َجِهَلَها  َكَمْن  َفُهَ�  َواأَْخَطاأََها،  اِلِه  مِبَ َوَمَقاِديَرَها  ُق�ِق  احْلُ
ِبِه  ُيْعَدُل  َقْد  َفَهَكَذا  ِعِه،  َمْ��سِ َغرْيِ  ْيَء يِف  ُع ال�سَّ َي�سَ َقْد  ِبَتْبِذيِرِه  ُه  اأَنَّ َوَكَما 
 . ٍع ِمْن َحقٍّ َوَغرْيِ َحقٍّ َع يِف ُكلِّ َمْ��سِ نَّ امْلَاَل اأََقلُّ ِمْن اأَْن ُي��سَ ِعِه؛ ِلأَ َعْن َمْ��سِ

ٌع )...(.  يَّ َوَقْد َقاَل ُمَعاِوَيُة ر�سي اهلل عنه: ُكّل �َسَرٍف َفِباإَِزاِئِه َحقٌّ ُم�سَ
تعقيب: 

اإن ال�سلة تك�ن بالتربع وه� باب من اأب�اب ال�سخاء والكرم، وه� �سل�ك 
ينبغي اأن يك�ن حمم�دًا اإن كان يف وج�ه حمم�دة. والتربع اإنفاق يق�م 
الإنفاق  هذا  ويكفل  للفقراء،  الأغنياء  اأو  القادرين  لغري  القادرون  به 
دوران عجلة القت�ساد دون وق�ف، ففي ظل النكما�س حتلم احلك�مات 

حتقيقه  ي�سعب  مما  وهذا  الإنفاق،  بتحفيز  القت�ساد  عجلة  بتحريك 
لغري ع��س  التربع  بالإنفاق  املق�س�د  كان  اإذا  فكيف  دافع،  اإميان  دون 
منها  املاوردي  عدد  وقد  التربع،  بغري  اأي�سًا  ال�سلة  وتقع  مطل�ب؟. 
اأن  وبنّي  ُق�ِق،  احْلُ َوَمْنُع  نِّ  الظَّ َو�ُس�ُء  َرُه  َوال�سَّ ْر�ُس  احْلِ هي:  اأن�اع  اأربعة 
كاًل منها اإمنا جن�ح عن ال�س�اء. ويف�سر التمعن باآثار املحم�د واملذم�م 
�سل�ك القت�ساد الكلي، فبالتربع يتكافل النا�س ويتعا�سدون ويزدادون 
ق�ة جتاه ما يتعر�س�ن له من اأزمات، اأما احلر�س فيذهب بالنا�س اإىل 
ال�سره  بينما  م�ساعر،  دون  وتكدح  تكد  اآلت  وكاأنهم  اإن�سانيتهم  ن�سيان 
يح�ل النا�س اإىل م�ستهلكني �سرهني ُتخل بالت�ازن ب�سبب ازدياد الطلب 
القت�سادية،  للعالقات  فمخرب  احلق�ق  منع  اأما  طبيعي،  غري  ب�سكل 
التجارية  العالقات  عماد  ميثل  الظن  ح�سن  بينما  الظن،  ل�س�ء  و�سبب 

و�سبب ت��سعها. 
: اأََحُدُهَما َما اْبَتَداأَ ِبِه الإْن�َساُن ِمْن َغرْيِ �ُس�ؤَاٍل، َوالثَّايِن  َواْلَبْذُل َعَلى َوْجَهنْيِ
ا امْلُْبَتِدُئ ِبِه َفُهَ� اأَْطَبُعُهَما �َسَخاًء، َواأَ�ْسَرُفُهَما  اٍل. َفاأَمَّ َما َكاَن َعْن َطَلٍب َو�ُس�ؤَ
َبُب  َفال�سَّ اأَ�ْسَباٍب.  ِلِت�ْسَعِة  َيُك�ُن  َقْد  اْلَبْذِل  ِمْن  ْ�ُع  النَّ َوَهَذا   )...( َعَطاًء. 
ُن ِمْن اإَزاَلِتَها، َفاَل َيَدْعُه  َها، َوَفاَقًة َيَتَمكَّ ُل: اأَْن َيَرى َخلًَّة َيْقِدُر َعَلى �َسدِّ الأوَّ
يِف  َرْغَبًة  اِحَها،  جَنَ َوَكِفيَل  اَلِحَها،  �سَ َزِعيَم  َيُك�َن  اأَْن  اإل  َديُُّن  َوالتَّ اْلَكَرُم 
َبُب الثَّايِن: اأَْن َيَرى يِف  َم )...(. َوال�سَّ ْكِر اإْن َتَكرَّ َن َويِف ال�سُّ الأْجِر اإْن َتَديَّ
ِة  ى اْنِتَهاَز اْلُفْر�سَ اًل َعْن َحاَجِتِه، َويِف َيِدِه ِزَياَدًة َعْن ِكَفاَيِتِه، َفرَيَ َماِلِه َف�سْ
َبُب  ا. )...( َوال�سَّ ا َوَغَنًما ُم�ْسَتَجدًّ ُعَها َحْيُث َتُك�ُن َلُه ُذْخًرا ُمَعدًّ ِبَها َفَي�سَ
َعَلْيَها  ُي�ْسَتَدلُّ  َواإِ�َساَرٍة  ِلِفْطَنِتِه،  َعَلْيِه  ُه  َيَتَنبَّ ِلَتْعِري�ٍس  َيُك�َن  اأَْن  الثَّاِلُث: 
َبُب  َوال�سَّ  )...(  . َيُكفَّ اأَْن  َياُء  احْلَ َوَل  َيْغُفَل  اأَْن  اْلَكْرُم  َيَدْعُه  َفاَل  ِبَكْرِمِه، 
قِّ  ِدَيَة احْلَ ى َتاأْ ِنيَعِة، َفرَيَ اِبُع: اأَْن َيُك�َن َذِلَك ِرَعاَيًة ِلَيٍد اأَْو َجَزاًء َعَلى �سَ الرَّ
�ْسِر الْمِتَناِن َطِليًقا، َوِمْن ِرقِّ  ا �ُسْكرًا ِلَيُك�َن ِمْن اأَ مَّ ا اأََنَفًة َواإِ َعَلْيِه َطْ�ًعا اإمَّ
ِثَر الإْذَعاَن ِبَتْقِدمِيِه،  اِم�ُس: اأَْن ُي�ؤْ َبُب اخْلَ ِتِه َعِتيًقا. َوال�سَّ الإْح�َساِن َوُعُب�ِديَّ
 . ُمِكبٌّ َطَلِبَها  َوَعَلى   ، بٌّ حُمِ َلَها  ُهَ�  ِلِرَئا�َسٍة  َتْ�ِطيًدا  ِبَتْعِظيِمِه،  َوالإْقَراَر 
ِنَفاَر  ِبِه  اأَْعَداِئِه، َوَي�ْسَتْكِفَي  َيْدَفَع ِبِه �َسْطَ�َة  اأَْن  اِد�ُس:  َبُب ال�سَّ )...( َوال�سَّ
ا  �َمِة اأَْعَ�اًنا، َوَبْعَد اْلَعَداَوِة اإْخَ�اًنا، اإمَّ �سُ رُيوا َلُه َبْعَد اخْلُ َماِئِه، ِلَي�سِ ُخ�سَ
َي ِبِه  اِبُع: اأَْن ُيَربِّ َبُب ال�سَّ ٍد. )...( َوال�سَّ َرا�َسِة جَمْ ا حِلِ َياَنِة ِعْر�ٍس، َواإِمَّ ِل�سِ
َما  ُيْن�َسى  َل  َكْي  اأَ�ْسَداَها،  ِنْعَمٍة  َقِدمَي  ِبِه  َوُيَراِعَي  ْوَلَها،  اأَ ِنيَعٍة  �َساِلَف �سَ
 . الٌّ اِئٌع َوُمْهَمُل الإْح�َساِن �سَ اُع َما اأَ�ْسَداُه، َفاإِنَّ َمْقُط�َع اْلرِبِّ �سَ اأَْوَلُه اأَْو ُي�سَ
نُّ  َي�سَ َفاَل  َماِلِه  َعَلى  امْلَْحُب�ُب  ِبَها  ُي�ؤِْثُر  ُة  امْلََحبَّ الثَّاِمُن:  َبُب  َوال�سَّ  )...(
اأَْحَظى،  ِعْنَدُه  ِهَي  الَِّتي  ِة  ِللِّذَّ ْطُل�ٍب،  مِبَ َعَلْيِه  �ُس  َيَتَنفَّ َوَل  ْرُغ�ٍب،  مِبَ َعَلْيِه 
اأَ�ْسَبُق.  َيِليِه  َواإِىَل َما  اأَ�ْسَ�ُق  ُب�ِبَها  اإىَل حَمْ ْف�َس  ِلأَنَّ النَّ اأَ�ْسَهى؛  َنْف�ِسِه  َواإىَِل 
ا  َ ْن َيْفَعَل َذِلَك ِلَغرْيِ َما �َسَبٍب َواإِمنَّ َبُب التَّا�ِسُع: َوَلْي�َس ِب�َسَبٍب اأَ )...( َوال�سَّ
ُم�ْسَتِحقٍّ  َبنْيَ  ُز  يِّ مُيَ َفاَل  ِبَها،  ُطِبَع  َقْد  َو�ِسيَمٌة  َعَلْيَها،  ُفِطَر  َقْد  ٌة  ِهَي �َسِجيَّ

 ُ ُم�ٍد َوَمْذُم�ٍم. )...( َوَقْد َقاَل اهللَّ ُق َبنْيَ حَمْ ُروٍم، َوَل ُيَفرِّ َوحَمْ
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َعْل َيَدَك َمْغُل�َلًة اإىَل ُعُنِقَك َوَل َتْب�ُسْطَها ُكلَّ اْلَب�ْسِط َفَتْقُعَد  َتَعاىَل: }َوَل جَتْ
َها ُبْخاًل،  �ُس�ًرا{. َفَنَهى َعْن َب�ْسِطَها �َسَرًفا، َكَما َنَهى َعْن َقْب�سِ َمُل�ًما حَمْ

َفاِقِهَما َلْ�ًما.  ا َوَعَلى اتِّ َفَدلَّ َعَلى ا�ْسِتَ�اِء الأْمَرْيِن َذمًّ
ِمْن  ٌة  ُمْعَترَبَ َف�ُسُروُطُه  �ُس�ؤَاٍل  َعْن  َواْلَعَطاُء  اْلَبْذُل  َكاَن  اإَذا  ا  َفاأَمَّ  )...(
ا يِف  ا َما َكاَن ُمْعَترَبً اِئِل، َوالثَّايِن يِف امْلَ�ْسُئ�ِل. َفاأَمَّ : اأََحُدُهَما يِف ال�سَّ َوْجَهنْيِ
َلُب  �ؤَاُل ِل�َسَبٍب، َوالطَّ ُل: اأَْن َيُك�َن ال�سُّ ْرُط الأوَّ اِئِل َفَثاَلَثُة �ُسُروٍط: َفال�سَّ ال�سَّ
اللَّْ�ُم. )...(  َعْنُه  َو�َسَقَط  َرُج  احْلَ َعْنُه  اْرَتَفَع  ُروَرٍة  ِل�سَ َكاَن  َفاإِْن  مِلُ�ِجٍب. 
اإْرَجاِئِه،  َعْن  َماُن  الزَّ يُق  َي�سِ اأَْن  �ؤَاِل  ال�سُّ �ُسُروِط  ِمْن  الثَّايِن:  ْرُط  َوال�سَّ
َوَل  ُف�ْسَحًة،  اأِْخرِي  التَّ يِف  ِلَنْف�ِسِه  َيِجُد  َفاَل  اإْبَطاِئِه،  َعْن  اْلَ�ْقُت  َر  َوَيْق�سُ
يَن.  َطرِّ امْلُ�سْ ِعَداِد  َوَداِخاًل يِف  امْلَْعُذوِريَن  ِمْن  رُي  َفَي�سِ ُمْهَلًة،  التََّماِدي  يِف 
�ؤَاِل ُل�ؤٌْم َوُقُن�ٌط.  ا َفَتْعِجيُل ال�سُّ َتدًّ َماُن مُمْ ا اإَذا َكاَن اْلَ�ْقُت ُمتَّ�َسًعا َوالزَّ َفاأَمَّ
ُل: اأَْن َيْكَتِفَي  ْرُط الأوَّ ُة يِف امْلَ�ْسُئ�ِل َفَثاَلَثٌة. ال�سَّ ُروُط امْلُْعَترَبَ ا ال�سُّ )...( َواأَمَّ
َلِب  اِئَل َعْن ُذلِّ الطَّ �َن ال�سَّ ِريِح؛ َلَي�سُ �ؤَاِل ال�سَّ ْعِري�ِس َوَل َيْلَجاأُ اإىَل ال�سُّ ِبالتَّ
ِريِح ِباْلِعَباَرِة  اأَ اإىَل التَّ�سْ ْعِري�َس َكاٍف. )...( َفاأَجْلَ اَل َناِطَقٌة َوالتَّ َفاإِنَّ احْلَ
ْرُط الثَّايِن: اأَْن َيْلَقى  اِئِل َفَيْخَجُل َوَي�ْسَتِحي َفَيُكفُّ )...( َوال�سَّ َتْهِجيًنا ِلل�سَّ
ْقِريِب، ِلَيُك�َن َم�ْسُك�ًرا اإْن اأَْعَطى  اَلَقِة َوالتَّ ِحيِب، َوُيَقاِبَل ِبالطَّ ْ ِباْلِب�ْسِر َوالرتَّ
نِّ  ِقيُق الظَّ ِديُق الأَمِل َوحَتْ ْرُط الثَّاِلُث: َت�سْ َوَمْعُذوًرا اإْن َمَنَع. )...( َوال�سَّ
اُل  اأَْحَ�اٍل: َفاحْلَ اأَْرَبِع  َتْخُل� ِمْن  َها َل  َفاإِنَّ ِبِه ُثمَّ اْعِتَباُر َحاِلِه َوَحاِل �َساِئِلِه 
اُل  َواحْلَ  )...( ًنا.  ُمَتَمكِّ َوامْلَ�ْسُئ�ُل  ُم�ْسَتْ�ِجًبا  اِئُل  ال�سَّ َيُك�َن  اأَْن  الأوىَل: 
دِّ  ٍن. َفِفي الرَّ اِئُل َغرْيَ ُم�ْسَتْ�ِجٍب َوامْلَ�ْسُئ�ُل َغرْيُ ُمَتَمكِّ اِنَيُة: اأَْن َيُك�َن ال�سَّ الثَّ
َوُيْظِهُر   ، مَّ الذَّ َيِقيِه  ِليًنا  دِّ  الرَّ ِعْنَد  َيِلنُي  ُه  اأَنَّ َغرْيَ  ُعْذٌر.  امْلَْنِع  َويِف  ُف�ْسَحٌة 
اِئُل ُم�ْسَتْ�ِجًبا،  اِلَثُة: اأَْن َيُك�َن ال�سَّ اُل الثَّ ُعْذًرا َيْدَفُع َعْنُه اللَّْ�َم. )...( َواحْلَ
ْف�ِس َما اأَْمَكَن ِمْن َي�ِسرٍي َي�ُسدُّ  ْمِل َعَلى النَّ ٍن، َفَياأِْتي ِباحْلِ َوامْلَ�ْسُئ�ُل َغرْيَ ُمَتَمكِّ
ِنَي  ِع امْلَُتاأَملِّ اأَْعَذاِر امْلُْعِ�ِزيَن َوَتَ�جُّ ُح ِمْن  اأَْو ُيَ��سِّ ًة  ِبِه َمَذمَّ َيْدَفُع  اأَْو  ِبِه َخلًَّة، 
اِبَعُة: اأَْن  اُل الرَّ ِع َم�ْسُك�ًرا. )...( َواحْلَ َما َيْجَعُلُه يِف امْلَْنِع َمْعُذوًرا َوِبالتََّ�جُّ
ًنا، َوَعَلى اْلَبْذِل َقاِدًرا، َفَيْنُظُر  اِئُل َغرْيَ ُم�ْسَتْ�ِجٍب َوامْلَ�ْسُئ�ُل ُمَتَمكِّ َيُك�َن ال�سَّ
َمْنُدوًبا  اْلَبْذُل  �ٍس، َكاَن  ُقْبَح ِهَجاٍء مُمْ اأَْو  َقْدَح ِعْر�ٍس،  دِّ  ِبالرَّ َفاإِْن َخاَف 

َياَنًة َل ُج�ًدا )...(. �سِ
ِ َعزَّ َوَجلَّ  ِدِه اْبِتَغاَء َما ِعْنَد اهللَّ ِ َتَعاىَل َواأَْكرَثُ َق�سْ ُثمَّ ِلَيُكْن َغاِلُب َعَطاِئِه هلِلَّ
َناَء  ْكَر َوالثَّ َزاَء، َوَطَلَب ِبِه ال�سُّ ا امْلُْعِطي اإَذا اْلَتَم�َس ِبَعَطاِئِه اجْلَ )...( َواأَمَّ
َناَء، َكاَن  ْكَر َوالثَّ ُه اإْن َطَلَب ِبِه ال�سُّ َخاِء؛ ِلأَنَّ َفُهَ� َخاِرٌج ِبَعَطاِئِه َعْن ُحْكِم ال�سَّ
َخاَء. َواإِْن َطَلَب ِبِه  مِّ َما ُيَنايِف ال�سَّ اِحَب �ُسْمَعٍة َوِرَياٍء، َويِف َهَذْيِن ِمْن الذَّ �سَ

ًحا َل َي�ْسَتِحقُّ َحْمًدا َوَل َمْدًحا. بِّ َزاَء َكاَن َتاِجًرا ُمرَتَ اجْلَ
تعقيب:

اأو البذل اإىل ق�سمني فاإن كان دون طلب فه� اأكرث �سخاء  يق�سم التربع 
و�سرفًا، وم�سبباته ت�سعة، منها �سد فقر اأو �سداد ذمة وجميعها ُيعرب عن 
ال�سرف  اأن تك�ن و�سطًا دون  النف�س، ويجب  الأخالق احلميدة و�سخاء 
وف�ق البخل. واإن كان البذل ب�س�ؤال وطلب فاإن لذلك �سروطا يف ال�سائل 

وامل�س�ؤول. والباذل يك�ن تاجرًا رابحًا اإن ق�سد بفعله الأجر من اهلل. 
وهنا يت�سح معنى الإلفة التي اأ�سار اإليها املاوردي لك�سب ر�سى اهلل ثم 
من  الأجر  طالبًا  مقابل  دون  للنا�س  تربعه  قدم  اإن  فه�  النا�س،  ر�سى 

اهلل، فاإنه �سيك�سب وّد النا�س وحمبتهم كما �سيك�سب ر�سى اهلل تعاىل. 
: َقْ�ًل َوَعَماًل.  ا َنْ�َعنْيِ ُع اأَْي�سً ْ�ُع الثَّايِن ِمْن اْلرِبِّ َفُهَ� امْلَْعُروُف، َوَيَتَن�َّ ا النَّ َواأَمَّ
ُد ِبَجِميِل اْلَقْ�ِل. َوَهَذا  َ�دُّ ا اْلَقْ�ُل َفُهَ� ِطيُب اْلَكاَلِم َوُح�ْسُن اْلِب�ْسِر َوالتَّ َفاأَمَّ
َخاِء  ُدوًدا َكال�سَّ ْبِع. َوَيِجُب اأَْن َيُك�َن حَمْ ُة الطَّ ُلِق َوِرقَّ َيْبَعُث َعَلْيِه ُح�ْسُن اخْلُ
َكاَن  ِفيِه  َد  َواْقَت�سَ َط  َتَ��سَّ َواإِْن  َمْذُم�ًما،  َمِلًقا  َكاَن  ِفيِه  اأَ�ْسَرَف  اإْن  ُه  َفاإِنَّ
ِبيِّ �سلى  ُم�ًدا. )...( َرَوى �َسِعيٌد َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َعْن النَّ ا حَمْ َمْعُروًفا َوِبرًّ
َفْلَي�َسْعُهْم  ِباأَْمَ�اِلُكْم  ا�َس  النَّ َت�َسُع�ا  َلْن  ُكْم  }اإنَّ َقاَل:  ُه  اأَنَّ و�سلم  عليه  اهلل 
اِه  َبْذُل اجْلَ َفُهَ�  اْلَعَمُل  ا  مَّ َواأَ ُلِق{. )...(  َوُح�ْسُن اخْلُ اْلُ�ُج�ِه  َب�ْسُط  ِمْنُكْم 
رْيِ  اخْلَ ُحبُّ  َعَلْيِه  َيْبَعُث  َوَهَذا  اِئَبِة.  النَّ يِف  َوامْلَُع�َنُة  ْف�ِس  ِبالنَّ َوالإ�ْسَعاُد 
 ، اَلِح َلُهْم، َوَلْي�َس يِف َهِذِه الأُم�ِر �َسَرٌف، َوَل ِلَغاَيِتَها َحدٌّ ا�ِس َواإِيَثاُر ال�سَّ ِللنَّ
: َنْفٌع  ْت َفِهَي اأَْفَعاُل َخرْيٍ َتُع�ُد ِبَنْفَعنْيِ َها َواإِْن َكرُثَ ِل؛ ِلأَنَّ ْ�ِع الأوَّ ِبِخاَلِف النَّ
يِف  ِبَها  امْلَُعاِن  َعَلى  َوَنْفٌع  ْكِر،  الذِّ َوَجِميِل  الأْجِر  اْكِت�َساِب  يِف  َفاِعِلَها  َعَلى 
ِبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم  التَّْخِفيِف َعْنُه َوامْلُ�َساَعَدِة َلُه. )...( ُرِوَي َعْن النَّ
َحُق الأْجَر.  ْكَر، َومَيْ ُه ُيْبِطُل ال�سُّ اُكْم َوالْمِتَناَن ِبامْلَْعُروِف َفاإِنَّ ُه َقاَل: }اإيَّ اأَنَّ
َدَقاِتُكْم ِبامْلَنِّ َوالأَذى{)...( َوَهَذا اآِخُر َما َيَتَعلَُّق  ُثمَّ َتاَل: }َل ُتْبِطُل�ا �سَ

اِمَعِة. اِنَيِة ِمْن اأَ�ْسَباِب الإْلَفِة اجْلَ ِباْلَقاِعَدِة الثَّ
تعقيب: 

ل اأح�سب اأين قراأت يف حياتي األطف من هذا الكالم ول اأج�د منه.. لقد 
ق�سم املاوردي املعروف اإىل ن�عني، معروف ق�يل ل ينبغي اجلن�ح فيه 
الت��سط فيه منعًا لت�س�يهه، ومعروف فعلي مقرون بالعمل  بل لبد من 

وهذا تركه غري حمدود لأن فيه حب اخلري واإيثار الغري. 
بل  حققتها،  وقلما  ال��سعية،  النظم  كل  اإليها  �سعت  غاية  امل�ساواة  اإن 
هي مل حتققها اأبدًا، فاأنظمة الرق والعب�دية والإقطاع والراأ�سمالية هي 
اأنظمة جانحة، حاولت ال�سي�عية وال�سرتاكية ت�سحيح جن�حها ف�قعت 
امل�ساواة  وبقيت  اأخط�ؤوه،  كما  التقدير  فاأخطاأت  معاك�س،  جن�ح  يف 
حلم غري متحقق. اأما النظام الذي ر�سمه الإ�سالم فقد جتاوز حتقيق 
امل�ساواة اإىل حتقيق الإيثار، بل و�سع لذلك ق�اعد و�س�ابط تبدو ترفًا 
اأمام عجز الأنظمة ال��سعية عن حتقيق ما دونه، وقد اأفا�س املاوردي 

يف التف�سيل كما �سبق بيانه.      
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م�سروع كتاب االقت�ساد االإ�سالمي االلكرتوين املجاين
ملن  نت�جه  عليه  وبناء  اللكرتونية جمانا.  الكتب  ن�سر  اإىل  يهدف  املجاين(،  اللكرتوين  الإ�سالمي  القت�ساد  )كتاب  م�سروع 

يرغب امل�ساهمة بامل�سروع باأمرين: 

تقدمي كتاب األفه يف جمال القت�ساد الإ�سالمي، حيث �سيتم اإخراجه الكرتونيا با�سمه كم�ؤلف وتبقى حق�ق التاأليف . 1
حمف�ظة له، مع ال�سماح بالقتبا�س ح�سب الأ�س�ل العلمية كما ُي�سمح بن�سره جمانا دون مقابل.

تقدمي تربع لتبني تكلفة اإخراج كتاب الكرتوين، علما اأننا متعاقدون مع �سركة ن�سر الكرتوين ت�ستلم الكتاب ب�سيغة . 2
)وورد( وتعيده لنا جاهزا للن�سر على �سكل كتاب الكرتوين ح�سب الأ�س�ل العلمية بحيث يك�ن �ساحلا للن�سر املجاين 

عرب م�اقع الن�سر اللكرتوين دون ح�سرية مب�قع دون اآخر.

اإن م�سروعنا الآنف الذكر قدمي قد مّر مبراحل عديدة عرب ع�سر �سن�ات خلت، اأ�سا�س فكرته ن�سر عل�م القت�ساد الإ�سالمي 
www. جمانا. والذي اأن�ساأنا خلدمته )جمانا( ومنذ عام 2006 م�قعًا الكرتونيًا با�سم مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية
kantakji.com وه� بحمد اهلل يكاد اأن يك�ن امل�قع رقم واحد يف العامل، وه� يتابع وير�سد كل ما ي�سدر ))تقريبا(( يف هذا 

املجال ويقدمه للباحثني جمانا، وترتيبه ح�سب alexa.com كما ه� م��سح اأ�سفل �سفحته الرئي�سة 266000 من اأ�سل ماليني 
امل�اقع.

www.kantakji.net ويهدف لإن�ساء م��س�عة مفت�حة امل�سدر  ثم ن�سرنا م�قعا اآخر ه� ويكي م��س�عة القت�ساد الإ�سالمي 
جمانا يف جمال القت�ساد الإ�سالمي وهي متاحة لأي حمرر يجد يف نف�سه الكفاءة.

كما ن�سرنا مرة كتبا مطب�عة من خالل تربعات بع�س اأهل الف�سل جمانا بكتابة ا�سمه كمنفق ومتربع، لكن حمدودية اأثر تلك 
الكتب ب�سبب عددها املحدود وت�زيعها املت�ا�سع جعلتنا ل ن�ستمر بها كثريا.

ثم �سرعنا باإ�سدار جملة القت�ساد الإ�سالمي العاملية www.giem.info والتي ت�زع جمانا، وظهرت هذه الفكرة بف�سل اهلل ثم 
.www.cibafi.org بف�سل مباحثات متت مع املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

القت�ساد  جمال  يف  املجاين  اللكرتوين  الكتاب  ن�سر  فكرة  تط�ير  معنا  ي�ساهم  اأن  اأراد  من  بع�ن  ثم  اهلل  وبع�ن  قررنا  وقد 
يتحملها  لن  لل�سفحة وهذه  اأمريكي  �سنت  تكلفة بحدود 50  اتفقنا معها على  قد  اللكرتوين  الن�سر  دار  اأن  الإ�سالمي. علما 
�ساحب امل�ؤلف بل �سن�سعى لتدبر اأمرها مبا اأعاننا اهلل تعاىل. و�س�ف نطبع على وجه الغالف باأنه مت طبع هذا الكتاب على نفقة 
)املح�سن كذا( اأو )�سركة كذا( عرفانا مبا تف�سل به، وهذا ترويج لتلك اجلهة الداعمة وحتفيزًا لغريها، وكلنا يعلم اأن من �سن 
�سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عملها فاأرج� اجلميع التقدم ل�سن هكذا �سنة ح�سنة، فكتاب عدد �سفحاته 200 �سفحة �ستك�ن 

تكلفته املطل�ب التربع بها ل تتجاوز ال 100 دولرًا.
لذلك...

لنا . 1 ير�سل�ا  اأن  ملا ذكرت  لأ�سباب م�سابهة  نتاجهم  ين�سروا  الذين مل  العليا  الدرا�سات  امل�ؤلفني وطالب  نت�جه جلميع 
نتاجهم العلمي واأن ير�سل تعهدا باأن النتاج العلمي يع�د له ح�سريا اأو اأن ير�سل ما يثبت ذلك كثب�تيات املناق�سة العلمية 

من اجلامعة املجيزة للعمل مثاًل.
نت�جه جلميع املح�سنني من م�ؤ�س�سات واأفراد بتقدمي الدعم املايل.. 2
واأخريًا نت�جه لغري الفئتني ال�سابقتني بالدعاء لنجاح هذا امل�سروع.. 3
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فقه املعامالت الريا�سي
تاأليف: د. �سامر مظهر قنطقجي

م��س�عة حماة امل�س�رة
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

XBRL لغة الإف�ساح املايل واملحا�سبي
تاأليف: د. �سامر مظهر قنطقجي

اخلدمة يف البي�ت اأحكامها و�س�ابطها ال�سرعية
تاأليف: اإبراهيم حمم�د العثمان اآغا

ال�سياحة الأثرية يف ريف حماة
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

متحف حماة القدمي
تاأليف: د. م�سطفى ح�سن مغم�مة

http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm   لتحميل الكتاب الضغط على هذا الرابط

فقه امل�ارد العامة لبيت املال
تاأليف عامر جلع�ط
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اأخبار املجل�ص

املجل�ص العام يوقع اتفاقية اعتماد وكيل يف ليبيا مع اجلمعية 
الليبية للمالية الإ�صالمية

وقع الأمني العام للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الدكت�ر 
الأ�ستاذ  الإ�سالمية  للمالية  الليبية  للجمعية  التنفيذي  املدير  و  حافظ  عمر 
وكيال  اجلمعية  اعتماد  مب�جبها  يتم  وكيل  اعتماد  اتفاقية  القم�دي  �سامل 
للتدريب  الدويل  املركز  عن  ال�سادرة  املهنية  والربامج  ال�سهادات  لتقدمي 

املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام داخل ليبيا.
وت�سمل التفاقية ت�كيال لتقدمي برنامج املاج�ستري املهني وبرامج ال�سهادات 
ال�سناعة  جمالت  خمتلف  تغطي  التي  الأخرى  التخ�س�سية  املهنية 
باملالية  النه��س  يف  العام  املجل�س  لر�سالة  تعزيزا  وذلك  الإ�سالمية،  املالية 
الإ�سالمية يف جميع ج�انبها ومنها خلق وت�فري م�ارد ب�سرية م�ؤهلة ومدربة 
حتمي ال�سناعة املالية الإ�سالمية من الأنزلق يف الخطاء، والرتقاء مب�ست�ى 

اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية. 
ح�سر الت�قيع كل من املدير التنفيذي للمركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي 
ال�سيد حممد بن ي��سف وال�سيد حممد ابراهيم حماد مدير املنطقة ال�سرقية 

يف اجلمعية الليبية للمالية الإ�سالمية.
وينتمي املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اإىل منظمة التعاون 
 16 �سادر يف  رقم )23(  اأمريي  ملر�س�م  وفقا  �سنة 2001  تاأ�س�س  الإ�سالمي 
ماي� 2001 مبملكة البحرين. وه� م�ؤ�س�سة داعمة لل�سناعة املالية الإ�سالمية.

تت�افق  التي  املالية  امل�ؤ�س�سات  لكافة  الر�سمية  املظلة  العام  املجل�س  وميثل 
خدماتها ومنتجاتها مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، ويهدف املجل�س العام اإىل 
تط�ير ال�سناعة املالية الإ�سالمية وحمايتها يف خمتلف املجالت مثل تط�ير 
امل�ارد الب�سرية، واملعل�مات والتحاليل املالية، والر�سد والت�ا�سل، والإعالم 

والت�عية. 
تاأ�س�س  العام.  املجل�س  اإىل  الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  ويتبع 
على  العمل  اأجل  من  العام  للمجل�س  العم�مية  اجلمعية  من  قرار  مب�جب 
رفع امل�ست�ى املهني للعاملني يف ال�سناعة املالية الإ�سالمية، وو�سع الق�اعد 
املنظمة خلدمات التدريب والإ�سراف على اإ�سدار �سهادات اعتماد للم�ؤ�س�سات 
مهنية  �سهادات  اإ�سدار  وكذلك  التدريبية،  واحلقائب  واملدربني  التدريبية 

متن�عة اأهمها �سهادة امل�سريف الإ�سالمي املعتمد. 
ليبيا  يف  املركز  لدى  املعتمد  الثاين  ال�كيل  هي  اجلمعية  اأن  بالذكر  ويجدر 
ربحية  غري  حملية  م�ؤ�س�سة  وهي   .2010 �سنة  الليبي  املال  �س�ق  اعتماد  بعد 
تاأ�س�ست م�اكبة لتط�ر احلركة العلمية والعملية الن�سطة يف جمال اخلدمات 
واخلربة،  املعرفة  تراكم  يف  وت�سهم  املعا�سرة  الإ�سالمية  املالية  واملعامالت 
واأعراف  واأح�ال  متطلبات  تراعي  وعملية  علمية  حل�ل  اقرتاح  على  وتعمل 
املجتمع. كما تهدف اإىل تفعيل دور املالية الإ�سالمية يف النه��س بامل�ؤ�س�سات 

املالية والقت�سادية العاملة وامل�ساهمة يف تنمية مك�نات القت�ساد الليبي.
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البنك الأهلي ع�صوًا يف املجل�ص العام للبنوك 
واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س  تاأييد  على  الأهلي  البنك  ح�سل 
الإ�سالمية لين�سم يف ع�س�ية املجل�س بعد اجتماعه الأخري يف مدينة جدة، 
الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  للمجل�س  العام  الأمني  وقال 
الدكت�ر عمر زهري حافظ اأن "اجلمعية العم�مية للمجل�س العام قد ر�ّسحت 

البنك الأهلي التجاري ليك�ن ع�س�ًا يف جمل�س اإدارته".
ُي�سار اإىل اأن البنك الأهلي ُيعترب واحدًا من اأبرز امل�ؤ�س�سات املالية يف املنطقة، 
�ساهم يف من�  قد  البنك  بها  قام  التي  الإجراءات  وتط�ير  املنتجات  اأن  كما 

امل�سرفية الإ�سالمية.
وت�سهم ع�س�ية البنك يف املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 
وذلك من خالل  متكامل،  اإ�سالمي م�سريف  ككيان  املجل�س  اأعمال  اإثراء  يف 
اإىل  وا�ستناده  الإ�سالمية  املالية  واخلدمات  الربامج  من  للعديد  ابتكاره 
امل�سرفية  القيم  ن�سر  ي�ساعد يف  الإ�سالمية، مما  امل�سرفية  املعامالت  اأهم 

واملفاهيم املتعلقة باخلدمات املالية الإ�سالمية.
مالية  م�ؤ�س�سة  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س  وُيعترب 
من  والعديد  الإ�سالمي  التنمية  بنك  تاأ�سي�سها  على  قام  اإذ  للربح،  تهدف  ل 
الرخ�سة  على  املجل�س  ح�سل  وقد  الأخرى،  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات 
اخلا�سة به بناء على مر�س�م اأمريي �سادر يف مملكة البحرين يف �سهر ماي� 

2001،حيث يقع املركز الرئي�سي للمجل�س العام يف مملكة البحرين.
املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س  يف  الأهلي  البنك  ع�س�ية  وتاأتي 
الإ�سالمية،  وامل�سرفية  املالية  ال�سناعة  يف  التنم�ية  جه�ده  اإثر  الإ�سالمية 
احلايل  العام  كف�زه  والدولية  الإقليمية  اجل�ائز  من  العديد  ح�سد  حيث 
فاينان�س،  بروجكت  اإ�سالمي" من جملة  �سفقتي مت�يل  "كاأف�سل  بجائزتني 
كما ح�سل م�ؤخرًا على جائزة "اأف�سل مت�يل اإ�سالمي للم�ساريع" من جملة 
اآ�سيت املتخ�س�سة يف ال�س�ؤون املالية وامل�سرفية، بالإ�سافة اإىل ف�زه بجائزة 
ال�س�ؤون  يف  املتخ�س�سة  اآ�ِسيت  جملة  من  اإ�سالمي"  مت�يل  �سفقة  "اأف�سل 
لعام  اإ�سالمي  بنك  "اأف�سل  بلقب  فاز  كما  لعام2011،  وامل�سرفية  املالية 
2011" خالل حفل ت�زيع ج�ائز التم�يل الإ�سالمي العاملية GIFA. فيما 
"امل�سريف  لقب  اأب�الن�سر  عبدالكرمي  الأهلي  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  ُمنح 
مت  حيث  الإ�سالمية  للم�سرفية  العاملي  امل�ؤمتر  من   "2010 لعام  الإ�سالمي 
تر�سيحه من قبل �سخ�سيات قيادية يف �سناعة اخلدمات املالية وامل�سرفية 

الإ�سالمية.

وكالة اأنباء االمارات – 3 دي�صمرب 2012 

البنك الإ�صالمي للتنمية يقدم م�صاعدات 
طبية اإىل ال�صومال

اأو�سح البنك الإ�سالمي للتنمية اأن بعثة تابعة له قامت بت�سليم اأجهزة ومعدات 
اأربعة م�ست�سفيات يف  طبية مقدمة من البنك للم�ساهمة يف حتديث وتط�ير 
عالوة  دولر  /األف   300 قدرها/  اإجمالية  بتكلفة  خمتلفة  �س�مالية  مناطق 
على ت�سليم اأجهزة ومعدات طبية مقدمة من فاعل خري ل�سالح م�ست�سفيني 

�س�ماليني اآخرين بتكلفة قدرها/ 75 /األف دولر لكل م�ست�سفى.
اأن  الأ�سيمع  ع��س  الدكت�ر  بالبنك  اخلا�سة  املع�نات  اإدارة  مدير  واأو�سح 
عددا من البعثات التابعة للبنك قامت بداية من �سهر ي�ني� 2011 وحتى الآن 
املناطق  �سكان  على  اأخرى  غذائية  وم�اد  الأطفال  حليب  من  كميات  بت�زيع 
اإجمايل  مببلغ  الر�سع  والأطفال  لالأمهات  خا�سة  ال�س�مال  يف  ع�زا  الأكرث 
قدره/ 750 /األف دولر وذلك بالتن�سيق والتعاون مع هيئة املجتمع ال�س�مالية 

لالإغاثة والتنمية. 
وقال الأ�سيمع ان بعثات البنك قدمت منحة مببلغ/ 450 / األف دولر حلفر 
كيل�مرتات  �ستة  نح�  بط�ل  تنفيذها  على  حاليا  البنك  ي�سرف  قن�ات  ثالث 
لكل قناة بهدف احلد من اجلفاف وزيادة الإنتاج الزراعي يف مناطق هريان 
و�سبيلي ال��سطى و�سبيلي ال�سفلى .. و�سي�ستفيد من هذه القن�ات نح�/ 5ر2 
الأمن  املذك�رة من خالل حتقيق قدر من  املناطق  ن�سمة من �سكان  /ملي�ن 
القليلة  الأ�سهر  خالل  �سيق�م  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأن  واأكد  الغذائي.. 

القادمة باإعادة تاأهيل نح� 16 قناة اأخرى يف املناطق ال�س�مالية 

جريدة الريا�ص – 2 دي�صمرب 2012 

الأهلي كابيتال تعتزم تد�صني �صناديق ا�صتثمار 
اإ�صالمية من اأيرلندا

ال�سركة  اإن  بال�سع�دية  اأكرب مدير لالأ�س�ل  كابيتال  الأهلي  قال م�س�ؤولن يف 
قاعدة  لت��سيع  اأيرلندا  من  اإ�سالمية  ا�ستثمار  �سناديق  تد�سني  تعتزم 

م�ستثمريها واجتذاب م�ستثمري الأ�س�اق النا�سئة.
دولر  مليار   12.1 قيمتها  اأ�س�ل  وتدير  جدة  مقرها  التي  ال�سركة  واأطلقت 
�سندوقي ا�ستثمار يف الأ�سهم ال�سع�دية واخلليجية وت�سعى لتد�سني �سناديق 

اأخرى اأحدها لال�ستثمار يف ال�سندات الإ�سالمية )ال�سك�ك(.
ل�كالة   - بال�سركة  الأ�س�ل  واإدارة  ال�ستثمار  مدير   - بدران  في�سل  وقال 
رويرتز "نحن حري�س�ن جدا على فتح نافذة للعمل يف املنطقة. ناأمل اأن يك�ن 

لدينا قاعدة م�ستثمرين وا�سعة." 
واأ�ساف بدارن اإن اإطالق جمم�عة من ال�سناديق يحتاج اإىل من 10 اإىل 18 
�سهرا، م�سريا اإىل اأنهم ب�سدد اإطالق �سندوق لل�سك�ك يف تلك املدة، من�ها 

على اأن الظروف احلالية م�اتية ذلك.
والأهلي كابيتال تابعة للبنك الأهلي التجاري ال�سع�دي اأكرب بنك يف ال�سع�دية 
من حيث الأ�س�ل، وه� غري مدرج، وي�ستهدف كل �سندوق من �سناديق  اأ�س�ل 

بقيمة ترتاوح بني 50 اإىل 100 ملي�ن دولر.
لديهم  ال�سركة   - كابيتال  لالأهلي  التنفيذي  الرئي�س   - احللبي  وقال ج�دت 
خارج  ال�ستثمارية،  حمافظهم  تن�يع  يف  يرغب�ن  م�ستثمرين  جلذب  ت�سعى 

الأ�س�اق النا�سئة.
مبا�صر للمعلومات – 6 دي�صمرب 2012 



55   www.giem.info  

الأخبار

البنك الإ�صالمي و�صندوق ال�صتثمارات 
يطلقان �صركة متخ�ص�صة بالرهون العقارية

الإ�سالمية  امل�ؤ�س�سة  يف  ممثلة  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  جمم�عة  �سارعت 
لتنمية القطاع اخلا�س اخلطي لتاأ�سي�س �سركة متخ�س�سة بالرهن العقاري 
وا�ست�سافت امل�ؤ�س�سة م�ؤخرًا اجتماعًا �سم امل�ساهمني امللتزمني باإطالق �سركة 
وطنية جديدة متخ�س�سة بالتم�يل العقاري حتت م�سمى »بداية«، حيث متت 
مناق�سة تاأ�سي�س ال�سركة والتفاق على اخلط�ات املقبلة التي متهد لإطالقها 
اإ�سدار  اإن  العب�دي  خالد  للم�ؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  وقال  ر�سمي.  ب�سكل 
الت�سريعات مينحان  م�ؤخرًا عن جملة من  والإعالن  العقاري،  الرهن  قان�ن 

هذا القطاع ال��س�ح والت�جه اللذان حتتاجهما. 
واأ�ساف: امل�ؤ�س�سة و�سندوق ال�ستثمارات العامة يجتمعان الآن مبجم�عة من 

امل�ستثمرين ومنهم عدد من ال�سركات اخلا�سة والعائلية املرم�قة.
»بداية«  �سركة  مل�سروع  الكبري  الجتماعي  الأثر  امل�ستثمرون  ه�ؤلء  يدرك 
حان  قد  ال�قت  اأن  ويرون  اململكة،  اأنحاء  مبختلف  املنازل  متلك  ت�سهيل  يف 

ل�ستحداث من�سة من هذا القبيل.
"  ليك�ن  وقال: اتفقنا خالل الجتماع على ت�سريع التح�سريات مل�سروع " بداية
الل�ائح  من  النتهاء  مع  يتزامن  الذي  املنا�سب  ال�قت  يف  لالإطالق  جاهزًا 

التنظيمية التي تنظم الرهن العقاري بال�س�ق ال�سع�دي«. 
ملجم�عة  »بداية«  �سركة  مب�سروع  اخلا�سة  املن�سة  اإعداد  مهام  واأوكلت 
خربات  ومتلك  الإدارة  يف  متخ�س�سة  عاملية  �سركة  وهي  الدولية،  كابيتا�س 
يف اإن�ساء واإطالق من�سات الرهن العقاري املت�افقة مع ال�سريعة الإ�سالمية 
والتم�يل العقاري. واأو�سح نفيد �سديقي، الرئي�س التنفيذي ل�سركة كابيتا�س: 
نتطلع للم�سي قدمًا يف هذا امل�سروع ال�سرتاتيجي الهام ويركز فريقنا على 
حتقيق اجلاهزية الت�سغيلية الكاملة، وقد دخلنا حاليًا يف املرحلة الأخرية من 
ت�سميم املن�سة، حيث �سنق�م باختبار الأنظمة اخلا�سة بها، وتعيني امل�ظفني 
الأ�سا�سيني، وحتديد امل�قع املنا�سب لإن�ساء مقرها« وا�ستمرت عملية تاأ�سي�س 
تاأخري  عن  �سابقًا  جنم  الذي  اليقني  عدم  من  الرغم  على  »بداية«  �سركة 

اإ�سدار قان�ن الرهن العقاري. 
وكراٍع م�ؤ�س�ٍس للم�سروع منذ 2010، ظلت امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع 
اخلا�س ملتزمة بامل�سروع، ومن املت�ّقع اأن تك�ن"بداية" جاهزة لتقدمي طلب 
الرهن  لقان�ن  التنفيذية  الالئحة  اإقرار  احل�س�ل على ترخي�س ر�سمي ف�ر 

العقاري من قبل م�ؤ�س�سة النقد. 
القطاع اخلا�س  القطاع اخلا�س، ذراع  لتنمية  الإ�سالمية  امل�ؤ�س�سة  اأن  ُيذكر 
ملجم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية، م�ستثمرًا يف املبادرات ذات ال�سلة بقطاع 
تط�ر  التي  لالإ�سكان  العاملية  اإي�ان  ل�سركة  الرئي�سي  الراعي  وهي  الإ�سكان، 

العديد من امل�ساريع ال�سكنية يف جدة والريا�س.
كما تعمل امل�ؤ�س�سة على ت��سيع خيارات التم�يل العقاري املت�افق مع ال�سريعة 
الإ�سالمية يف العديد من الدول الأع�ساء مبنظمة التعاون الإ�سالمي بالتعاون 
اأي�سًا  امل�ؤ�س�سة  تعد  اململكة،  الإ�سكان يف  قطاع  اإىل  وبالإ�سافة  كابيتا�س.  مع 
يبلغ  والذي  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ل�سندوق  الرئي�سيني  الرعاة  اأحد 
راأ�س ماله مليار ريال وي�ستثمر فيه البنك ال�سع�دي للت�سليف والدخار كذلك.

اأرقام – 5 نوفمرب 2012 

اإرن�صت ويونغ ت�صارك يف املوؤمتر »امل�صريف 
واملايل الإ�صالمي«

قالت اإرن�ست وي�نغ يف بيان لها اأم�س اإنها �ساركت يف امل�ؤمتر امل�سريف واملايل 
والبنك  الإ�سالمية  املالية  للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  لهيئة  ال�سن�ي 
الدويل، وذلك بح�س�ر ما يزيد عن 300 �سخ�سية من رواد القطاع امل�سريف 
من اأكرث من 30 بلدًا التق�ا لر�سم معامل م�ستقبل التم�يل الإ�سالمي. وحتدث 
يف امل�ؤمتر العديد من امل�ساركني املخت�سني الذين ناق�س�ا التحديات احلالية 

التي ت�اجه القطاع امل�سريف واملايل الإ�سالمي.
قال ال�سريك التنفيذي لإرن�ست وي�نغ البحرين، عي�سى اجل�در: »�سهد القطاع 
العاملية  املالية  الأزمة  من  بالرغم  ملح�ظًا  من�ًا  الإ�سالمي  واملايل  امل�سريف 
اأعقبت ذلك، وقد عزز هذا نظرة التفاوؤل والإقبال لدى  وحالة الرك�د التي 
الإ�سالمي؛  واملايل  امل�سريف  القطاع  املعنيني يف  امل�سالح  واأ�سحاب  العمالء 
فخالل ال�سنة املا�سية، �سهدنا اإ�سدار �سك�ك عديدة من م�ؤ�س�سات اإ�سالمية 

مما ي�ؤكد على الإمكانات الكبرية التي �سي�فرها قطاع التم�يل الإ�سالمي«.
تراأ�س  الذي  اإبراهيم،  امتياز  البحرين،  وي�نغ  اإرن�ست  لدى  اأول  مدير  وقال 
»اإن  الإ�سالمي:  للتم�يل  املحا�سبية  املعايري  الأخرية يف  التط�رات  جل�سة عن 
الإ�سالمي واعد ومب�سر.  واملايل  للقطاع امل�سريف  وامل�ستقبلي  ال�اقع احلايل 
لذلك نرى اأن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تعر�س تن�عًا يف منتجات ال�دائع 
مع  املتفق  للدخل  م�ث�قًا  م�سدرًا  تعد  التي  وامل�ساربة  ال�كالة  اأ�سا�س  على 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وي�فر ال�سي�لة امل�ستمرة لهذه امل�ؤ�س�سات«.
ورّكز مدير تنفيذي لدى اإرن�ست وي�نغ البحرين، �سهيب عمر، على املخاطر 
العمل  مبخاطر  واملتمثلة  الإ�سالمي  املايل  القطاع  ت�اجه  التي  الرئي�سة 
امتثال  يف  اجلمه�ر  ثقة  فقدان  خطر  »اإن  قال:  حيث  ال�سريعة،  اأحكام  وفق 
امل�سارف الإ�سالمية لأحكام ال�سريعة قد ي�سكل تهديدًا رئي�سيًا حمتماًل على 

هذا القطاع، وبالتايل يتعني عدم اإغفاله من قبل املعنيني يف هذا ال�ساأن«.
امل�صدر: جريدة ُعمان

البنك الإ�صالمي الفل�صطيني يعقد اجتماعا 
مو�صعا لإدارته التنفيذية

 دعا جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي الفل�سطيني اإدارة البنك التنفيذية ومدراء 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  ملناق�سة  ومط�ل  خا�س  اجتماع  اإىل  والدوائر  الفروع 

وق�سايا تهدف اإىل تط�ير العمل يف امل�سرف.
وقال رئي�س جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي الفل�سطيني الدكت�ر حممد زكارنه 
الربامج  تخطيط  يف  البنك  م�ظفي  واإ�سراك  اإىل  "يهدف  اللقاء  هذا  اأن 
باأن  الكامل  الإدارة  جمل�س  اإميان  اإىل  بالبنك" م�سريا  املتعلقة  وال�سيا�سات 
امل�ظفني هم �سركاء حقيقيني يف العمل ولي�س�ا منفذين فقط للخطط التي 
الي�م  فعاليته  بداأت  الذي  اللقاء  اأن  زكارنه  واأ�سار  الإدارة.  جمل�س  ي�سعها 
الأربعاء 2012/12/19 يف دولة الأردن ال�سقيق �سي�ستمر لثالثة اأيام مت�ا�سلة 
للبنك  ال�سرتاتيجية  وال�سيا�سة  املقدمة  العمل  خطط  مناق�سة  اإىل  تهدف 
بتط�ير  واملعنيني  ال�سي�ف  بع�س  ح�س�ر  اإىل  ون�ه  القادمة  �سن�ات  للخم�س 
كافة  من  زكارنه  وت�قع  الأفكار.  اإثراء  بهدف  الجتماع  هذا  البنك  عمل 
امل�ظفني التعاون من اأجل اإجناح عمل البنك وتقدمي خدمة م�سرفية مميزة 

دنيا الوطن – 20 دي�صمرب 2012 للعمالء.
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يف الكلمة التي األقاها يف افتتاح املنتدى الإ�صالمي القت�صادي العاملي 
الثامن مباليزيا

رئي�ص البنك الإ�صالمي للتنمية يدع ولت�صجيع 
البتكار والإبداع يف الدول الإ�صالمية

دعا رئي�س البنك الإ�سالمي للتنمية يف الكلمة التي األقاها 
العاملي  القت�سادي  الإ�سالمي  املنتدى  اأعمال  افتتاح  يف 
جنيب  �سريي  دات�   / ال�سيد  دولة  افتتحه  والذي  الثامن 
مدينة ج�ه�ر  ماليزيا يف  وزراء  رئي�س  عبدالرزاق،  ت�ن 

جدةيف: 1434/1/24هـ

الدول  يف  والإبداع  البتكار  لت�سجيع  دعا  ملاليزيا،  اجلن�بية  الب�ابة  بحرو، 
الإ�سالمية واإطالق �سراكات اإقليمية يف هذا املجال لتعزيز التنمية يف الدول 

الأع�ساء.
لتمكني  البنك  جمم�عة  ا�ستعداد  للتنمية  ال�سالمي  البنك  رئي�س  اأكد  وقد 
التنمية  جمال  يف  املاليزية  التجربة  ونقل  ال�ستفادة  من  ال�سالمية  الدول 
مبديا  اخلرباء  تبادل  و  العمل  وور�س  الندوات  عقد  خالل  من  القت�سادية 
اإعجابه بالتجربة املاليزية والتي ح�لت القت�ساد املاليزي يف ظرف �سن�ات 
قليلة من اقت�ساد نام اإىل اقت�ساد عايل الدخل، واأ�ساد بامل�سروع ال�ستثماري 
الكبري الطم�ح " ا�سكندر ماليزيا" الذي �ست�سبح مب�جبه املنطقة اجلن�بية 
ال�سريعة وفر�س  التنمية القت�سادية  الأكرث تط�را من حيث  البالد هي  من 

ال�ستثمار والبيئة النظيفة.
1434هـ )2013م(  عام  اإعالن  قرر  قد  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأن  واأعلن 
وكذلك  الأع�ساء،  الدول  يف  التنمية  لتعزيز  والإبداع  البتكار  لت�سجيع  عاما 
وذلك �سمن   ) التنمية  اأجل  الإبداع من   ( ندوة ح�ل  تنظيم  البنك  اعتزام 
الفعاليات امل�ساحبة لالجتماع ال�سن�ي القادم ملجل�س حمافظي البنك املقرر 
عقده مب�سيئة اهلل خالل الفرتة من 18-22 ماي� 2013م، يف مدينة دو�سينبه، 

عا�سمة جمه�رية طاجيك�ستان .
اإ�سافة اإل ذلك، فقد �سارك اأي�سا يف حفل الفتتاح دولة ال�سيد / دات� �سريي 
جنيب ت�ن عبدالرزاق، رئي�س وزراء ماليزيا و فخامة الرئي�س اإكليل� دوينني، 
ثارمان �سارم�غارامتان،  ال�سيد/  القمر الحتادية، ومعايل  رئي�س جمه�رية 
الدكت�ر  ومعايل  �سنغاف�رة،  جمه�رية  يف  املالية  وزير  ال�زراء  رئي�س  نائب 
اإبراهيم،  املمثل اخلا�س لرئي�س وزراء قطر واحلاج مراد  العبداهلل،  ح�سني 
دات�  ال�سيد/  ومعايل  الفلبني،  بجن�ب  الإ�سالمية  م�رو  حترير  جبهة  رئي�س 
اإىل  بالإ�سافة  املاليزية،  ج�ه�ر  ولية  يف  ال�زراء  كبري  عثمان،  الغني  عبد 
العديد من كبار امل�س�ؤولني املاليزيني ووف�د من اأكرث من )60( دولة و نخبة 

من ال�سخ�سيات القت�سادية العاملية والإ�سالمية الهامة،
واجلدير بالذكر اأن املنتدى القت�سادي الإ�سالمي العاملي )WIEF( وه� على 
غرار منتدى داف��س العاملي، عبارة عن جتمع لرجال الأعمال وامل�ستثمرين يف 
العامل الإ�سالمي ، وت�سرف على املنتدى م�ؤ�س�سة م�ستقلة، مقرها ك�الملب�ر ، 
تاأ�س�ست يف عام 2005م ، بهدف تعزيز اأوا�سر التعاون والتن�سيق بني رجال 
الأعمال يف الدول الأع�ساء مبنظمة التعاون الإ�سالمي والعمل يف ال�قت ذاته 
من اأجل تعزيز اأوجه التفاهم واحل�ار بني العامل الإ�سالمي وبقية دول العامل. 
وقد عقد املنتدى الإ�سالمي القت�سادي العاملي ال�سابع العام املا�سي يف مدينة 
�سلطان  ن�ر  الرئي�س  فخامة  وافتتحه   ، قازاق�ستان  عا�سمة جمه�رية  اأ�ستانا 

نزارباييف، رئي�س اجلمه�رية.

البنك الإ�صالمي الأردين يكرم الفائزين 
 مب�صابقات جمعية يوم القد�ص 

اأقيم حتت رعاية ال�سيد م��سى �سحادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام  
للبنك الإ�سالمي الأردين وح�سره نيابة عنه الدكت�ر ح�سني �سعيد نائب املدير 
ي�م  جمعية  نظمته  الذي  التكرميي  احلفل  الأردين  الإ�سالمي  للبنك  العام 
اأربعمائة  البنك حل�ايل  لت�زيع ج�ائز نقدية وميداليات مقدمة من  القد�س 
الفائزين  الأردن  يف  واخلا�سة  احلك�مية  املدار�س  طلبة  من  وطالبة  طالب 
مب�سابقات جمعية القد�س  للق�سة الق�سرية بعن�ان "اأنا يف القد�س" وم�سابقة 
"  وذك ي�م الثالثاء  الر�سم ال�سن�ية بعن�ان "القد�س يف عي�ن قادة امل�ستقبل 

امل�افق 2012/12/11 يف  قاعة املدار�س النم�ذجية العربية .
بدعم  الأردين  الإ�سالمي  البنك  م�ساركة  اإن  �سعيد   ح�سني  الدكت�ر  وقال 
هذه امل�سابقات  ياأتي تعزيزًا ملكانة م�سرفنا وحتمله مل�س�ؤولياته الجتماعية  
والدينية  جتاه مدينة القد�س اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني ودعم  
جميع اجله�د والن�ساطات التي تق�م بها م�ؤ�س�سات املجتمع الر�سمي واملدين 
التي  امل�سابقات  �سمنها  ومن  بالقد�س  والتعريف  ال�عي  ن�سر  على  للحفاظ 
للتاأكيد  ال�سعي  امل�ستمرة يف  التي نعتز بجه�دها  القد�س  تنظمها جمعية ي�م 

على ه�ية القد�س العربية والإ�سالمية مبختلف ن�ساطاتها وعلى مدار العام .
من جهته ثمن  الدكت�ر �سبحي غ��سه رئي�س جمعية ي�م القد�س دور البنك 
الإ�سالمي الأردين امل�ؤ�س�سة امل�سرفية الإ�سالمية العريقة ال�سباقة دائمًا وعلى 
�سن�ات ط�يلة بدعم معظم ن�ساطات جمعية ي�م القد�س ومنذ تاأ�سي�سها  لإلقاء 
وتتعر�س  الحتالل  حتت  ترزخ  التي  القد�س  اأهمية  على  وبا�ستمرار  ال�س�ء 

ي�ميًا اإىل الته�يد الإ�سرائيلي ويعاين اأهلها من �سع�بات كثرية .
هذه  ن�ساطاتها  من  رئي�سي  وكجزء  القد�س  ي�م  جمعية  " تعقد  غ��سة  وقال 
عن  امل�ستقبل  اأمل  طالبنا   بني  الت�عية  لبث  املدار�س  طلبة  بني  امل�سابقات 
ر�س�ماتهم  خالل  من  واحل�سارية  والدينية  الثقافية  واأهميتها  القد�س  واقع 
وق�س�سهم التي  جت�سد ال�اقع وتبعث الأمل يف التحرير ويف م�ستقبل م�سرق 

اإن �ساء اهلل كما هي و�سيلة لإظهار م�اهبهم وتنميتها وحتفيزها ".
تقديرهم  عن  واحل�س�ر  باجل�ائز  الفائزين  الطلبة  اأعرب  اأخرى  جهة  من 
القد�س  ي�م   وجمعية  الأردين  الإ�سالمي  البنك  اإدارة  ملبادرة  و�سكرهم 

م�سيدين بدورهم يف الت�عية باأهمية املدينة املقد�سة .
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البيان االقت�صادي – 20 دي�صمرب 2012 

م�صرف الهالل ي�صارك يف املوؤمتر العاملي 
للخدمات امل�صرفية

يف  الإمارات،  دولة  يف  الرائد  الإ�سالمي  امل�سرف  الهالل،  م�سرف  �سارك 
امل�ؤمتر العاملي للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية، الذي عقد م�ؤخرًا يف مملكة 
اخلدمات  وم�ستقبل  واقع  ح�ل  دولية  نقا�سات  اإىل  اإن�سم  حيث  البحرين، 

امل�سرفية الإ�سالمية.
ومت متثيل اأكرث من 50 دولة يف هذا احلدث، الذي ح�سره ما يزيد عن 1،200 
ا�سرتاتيجي  �سريك   65 اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمي،  امل�سريف  العمل  رواد  من 
ح�ل  العاملية  والروؤى  الآراء  من  جمم�عة  لتقدمي  اجتمع�ا  وراٍع  وعار�س 

خدمات ال�سريفة والتم�يل الإ�سالمي.
العاملي  للم�ؤمتر  البالتيني  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  الهالل،  م�سرف  و�سارك 
للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية-اأكرب ملتقى لقادة اخلدمات املالية الإ�سالمية 
يف العامل- بن�ساط يف املحادثات التي تطرقت اإىل النم� الكبري لقطاع التم�يل 
الإ�سالمي العاملي والذي تقدر قيمته باأكرث من تريلي�ن دولر اأمريكي. وميتد 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  خارج  اإىل  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع 
وتعترب  دولة.   75 عن  يزيد  ما  يف  اإ�سالمي  م�سرف   300 من  اأكرث  لي�سمل 
اأن ينم� قطاع  املت�قع  اأهمية خا�سة، حيث من  الأو�سط منطقة ذات  ال�سرق 
اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية فيها باأكرث من ال�سعف لي�سل اإىل 990 مليار 

دولر اأمريكي بحل�ل العام 2015.
وباعتباره م�سرفًا اإ�سالميًا رائدًا، يعتمد م�سرف الهالل على الإبتكار لتعزيز 
يعمل  كما  والإقليمي.  املحلي  امل�ست�يني  على  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات 
العامة  الإ�سالمية  امل�سرفية  الأ�س�س  وتط�ير  ت�سميم  اإعادة  على  امل�سرف 
خالل  ومن  املبتكرة.  التم�يل  بحل�ل  يتعلق  فيما  العمالء  متطلبات  يلبي  مبا 
العامل  القبلة يف  ائتمان حتدد اجتاه  اأول بطاقة  طرحه ملبادرات فريدة مثل 
واأول حمطة نق�د على م�ست�ى ال�سرق الأو�سط، بالإ�سافة اإىل "اإقرب"، اأول 
م�سرف متنقل يعمل بالطاقة الكهربائية 100% على م�ست�ى العامل، يذهب 

م�سرف الهالل باخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية اإىل اآفاق اأبعد واأو�سع.
"�سن�ستفيد  الهالل:  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  برو،  جميل  حممد  وقال 
كثريًا من اخلربات والتجارب التي تعلمناها خالل امل�ؤمتر العاملي للخدمات 
امل�سرفية يف تط�ير منتجاتنا وخدماتنا ب�سكل اأكرب وطرح مزيد من العرو�س 
املبتكرة التي ت�فر الإمكانات الكاملة للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية. ونحن 
اإىل دعمه يف  امل�ؤمتر ونتطلع قدمًا  نتائج �سراكتنا مع هذا  را�س�ن جدًا عن 

امل�ستقبل".
وتاأ�س�س م�سرف الهالل يف العام 2008 من قبل جمل�س اأب�ظبي لال�ستثمار، 
من  حاليًا  خدماته  امل�سرف  ويقدم  اأب�ظبي.  حلك�مة  ال�ستثماري  الذراع 
اأنحاء  خمتلف  يف  منت�سرة  اآيل  �سراف   115 عن  يزيد  وما  فرعًا   22 خالل 

الإمارات، بالإ�سافة اإىل ثالثة فروع اأخرى يف كازخ�ستان.

متويل عقاري مبعدل ربح ثابت لعامني من بنك 
نور الإ�صالمي

ثابت  ربح  مبعدل  العقاري  للتم�يل  فريدة  الإ�سالمي" باقة  ن�ر  "بنك  اأطلق 
ملدة عامني، ما يجنب العمالء اأي تذبذب يف اأ�سعار "الإيب�ر" )معدل الربح 
على التعامالت املالية يف ما بني امل�سارف العاملة يف دولة الإمارات( خالل 

الفرتة املذك�رة.
وت�فر باقة التم�يل العقاري من بنك ن�ر الإ�سالمي، املتاحة للم�سلمني وغري 
امل�سلمني، مت�ياًل يغطي ما ي�سل اإىل 85% من قيمة العقار لغاية 10 ماليني 
من  تبداأ  ربح  ومبعدلت  عامًا،   30 حتى  متتد  �سداد  ولفرتة  اإماراتي  درهم 

4.75% جلميع اأن�اع التعامالت.
لالأفراد  امل�سرفية  ق�سم اخلدمات  رئي�س  ت�سانغ،  قال ج�ن  املنا�سبة،  وبهذه 
يف بنك ن�ر الإ�سالمي: "�سمم هذا املنتج خ�سي�سًا لتلبية احتياجات التم�يل 
العقاري لعمالئنا الكرام، حيث ي�فر لهم جمم�عة وا�سعة وجذابة من املزايا. 
املتقدم  يك�ن  اأن  العقاري اجلديدة  التم�يل  باقة  ي�سرتط لال�ستفادة من  ول 
�سركة  لدى  م�ظفًا  يك�ن  اأن  اأو  الإ�سالمي  ن�ر  لبنك  احلاليني  العمالء  اأحد 

معتمدة لدى امل�سرف".
هذه  مثل  ت�فر  متكاملة  عقاري  مت�يل  باقة  اإيجاد  ال�سعب  "من  واأ�ساف: 
حر�س  مدى  جيدًا  ندرك  ونحن  اجلذابة.  املزايا  من  ال�ا�سعة  املجم�عة 
امل�سروطة،  واملزايا  املغرية  الرتويجية  الربح  معدلت  جتنب  على  العمالء 
ومن هنا جاء اإطالق بنك ن�ر الإ�سالمي لهذه الباقة التم�يلية ال�ساملة التي 

�سممت خ�سي�سًا لتلبي احتياجات جمم�عة متن�عة من �سرائح العمالء".
املرنة،  الر�س�م  الإ�سالمي  ن�ر  بنك  العقاري من  التم�يل  باقة  وت�سمل مزايا 
مبا يف ذلك خيار الإعفاء من الر�س�م الإدارية، والإعفاء من ر�س�م الت�س�ية 
ب�سداد  يق�م�ن  الذين  للعمالء  اأع�ام  ثالثة  بعد  لالأق�ساط  املبكر  )ال�سداد( 
الدفعات امل�ستحقة من م�اردهم املالية الذاتية قبل م�عد ال�ستحقاق املحدد.
التاأمني  منتجات  من  متن�عة  جمم�عة  امل�سرف  ي�فر  ذلك،  جانب  اإىل 
العقاري املت�افقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، مبا يف ذلك تاأمني املنازل واملباين 
وحمت�ياتها، وتاأمني املمتلكات، والتاأمني على قيمة التم�يل من خالل �سركة 

ال�ستثمارية. ن�ر  ملجم�عة  التابعة  الإ�سالمي  التاأمني  ذراع  للتكافل"،  "ن�ر 
�سهرة   ،2008 عام  يف  اأعماله  تد�سني  منذ  الإ�سالمي  ن�ر  بنك  اكت�سب  وقد 
البنك  وي�ا�سل  و�سمعة جيدة يف طرح منتجات وخدمات م�سرفية مبتكرة. 
جمم�عة  ت�فري  عرب  لالفراد  امل�سرفية  العمليات  جمال  يف  بتف�قه  القيام 
للهاتف  م�سرفية  خدمة  اأول  ذلك  يف  مبا  امل�سرفية،  احلل�ل  من  متكاملة 
املتحرك عرب الإنرتنت باللغة العربية. كما كان اأول بنك اإ�سالمي يقدم خدمة 

فتح ح�ساب بنكي عرب الإنرتنت.
اإمكانية  الإمارات  للمقيمني يف  ال�ستخدام  وال�سهلة  وتتيح اخلدمة اجلديدة 
مغادرة  اإىل  احلاجة  دون  وادخار  جارية  اأو  ادخار،  اأو  جاٍرية  ح�سابات  فتح 
املنزل اأو املكتب لزيارة اأحد فروع البنك، علمًا اأنه يتم اإ�سدار امل�افقة على 
فتح احل�ساب خالل فرتة ل تتجاوز 48 �ساعة. وميكن للعمالء الذين يعي�س�ن 
خارج دولة الإمارات العربية املتحدة ويرغب�ن يف فتح ح�ساب لدى بنك ن�ر يف 
الإمارات، التقدم لفتح ح�ساب ت�فري من خالل امل�قع الإلكرتوين للبنك على 

�سبكة الإنرتنت.
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اخلياط: اندماج كامل لثالثة بنوك اإ�صالمية 
يف البحرين خالل اأ�صبوعني

البحرين،   - الك�يتي  التم�يل  لبيت  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�س�  قال 
ناجت  جديد  م�سرف  ولدة  �ستتم  اأ�سب�عني  خالل  اإنه  اخلياط  عبداحلكيم 
يف  تعمل  اإ�سالمية  ا�ستثمارية  م�سارف  لثالثة  ونهائي«  »كامل  اندماج  عن 

البحرين، و�سيبلغ راأ�س املال 350 ملي�ن دولر.
الإ�سالمية  ال�سريفة  ب�ساأن  م�ؤمتر  هام�س  على  ال�سحافيني  اخلياط  واأبلغ 
و�سيك�ن  الأعمال  كل  من  �سننتهي  اأ�سب�عني  »خالل  الدبل�مات  بفندق  عقد 
اندماجًا ر�سميًا ونهائيًا. �سيتم اإعالن ا�سم البنك، والآن يتم التدار�س يف هذه 

اللحظات لتخاذ ا�سم جديد«.
ر�سميا،  و�سيعلن  كاملة،  الندماج  اأعمال  �ستتم  اأ�سب�عني،  »خالل  واأ�ساف 
الندماج.  اأعمال  اإمتام  مع  �سينتهي  البحرين   - الك�يتي  التم�يل  بيت  ودور 
نحن الذين جلبنا هذه الفر�سة للبن�ك الثالثة، ودورنا �سينتهي مع الإعالن 

الر�سمي«.
وقد وافقت البن�ك الثالثة وهي بيت اإدارة املال وبنك كابيف�ست وبنك اإيالف، 
بعد  الندماج  على  البحرين،  يف  تعمل  اإ�سالمية  ا�ستثمارية  بن�ك  وجميعها 
على  الثالثة  البن�ك  يف  للم�ساهمني  العادية  غري  العامة  اجلمعية  م�سادقة 

العملية والتي عقدت يف �سهر ي�ني�/ حزيران العام 2012.
امل�افقة  على  احل�س�ل  بعد  نافذًا  املقرتح  الندماج  ي�سبح  اأن  املقرر  ومن 
النهائية من م�سرف البحرين املركزي، امل�سئ�ل عن امل�سارف وامل�ؤ�س�سات 

املالية و�سركات التاأمني يف اململكة، وكذلك وزارة ال�سناعة والتجارة.
بنك  هما  اإ�سالميني  م�سرفني  ف�سل  بعد  ياأتي  الثالثة  امل�سارف  واندماج 
وم�سرف  اململكة،  يف  يقام  اإ�سالمي  م�سرف  اأول  وه�  الإ�سالمي،  البحرين 
ال�سالم - البحرين على الندماج ب�سبب ما ذكر اأنه عدم التفاق على ت�زيع 

ح�س�س ملكية للم�ساهمني يف امل�سرفني.
الندماج ل�سالح  البحرين كم�ست�سار ل�سفقة  الك�يتي -  التم�يل  بيت  وعمل 
قان�ين  كم�ست�سار  وهاملني  تراورز  م�ؤ�س�سة  عملت  حني  يف  الثالثة،  البن�ك 
وديل�يت كمقّيم م�ستقل. وعند اكتمالها، �ست�سكل اأول عملية اندماج بني ثالثة 

اأطراف يف البحرين، وهي مركز م�سريف ومايل رئي�س يف املنطقة.
ويعمل يف اململكة اأكرث من 100 م�سرف وم�ؤ�س�سة مالية يبلغ جمم�ع امل�ج�دات 
فيها اأكرث من 200 مليار دولر، من �سمنها نح� 27 م�سرفًا وم�ؤ�س�سة مالية 

اإ�سالمية يف اأكرب جتمع لهذه الكيانات يف املنطقة.
ميلك  البحرين   - الك�يتي  التم�يل  بيت  اأن  اخلياط  فبنّي  �س�ؤال  على  ورد 
ح�س�سًا يف امل�سارف الثالثة »ولكن هذا لي�س له عالقة بدورنا كم�ست�سار يف 

البحرين )...( اإجمايل راأ�س املال �سيك�ن 350 ملي�ن دولر«.
مبا�صر للمعلومات – 4 دي�صمرب 2012 

القائمة  امل�ؤ�س�سات  لبع�س  واقرتاحات  اأفكار  »لديه  م�سرفه  اأن  اأو�سح  كما 
لالندماج، ولكن هذا ما �سيف�سح عنه امل�ستقبل ومدى تعاون هذه امل�ؤ�س�سات 
اأف�سل  و�سعها  يك�ن  رمبا  التي  امل�ؤ�س�سات  من  هناك عدد  الدمج.  اأفكار  مع 
ت�سريح  وتناغم  التفا�سيل.  يعط مزيدًا من  لكن اخلياط مل  الندماج«.  مع 
البحرين  م�سرف  يف  امل�سرفية  للرقابة  التنفيذي  املدير  ت�قع  مع  اخلياط 
املركزي، خالد حمد، مزيدًا من الندماجات بني امل�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية 
مت�سّبعة  البحرين  �س�ق  اإن  وقال  املقبلني،  العامني  يف  البحرين  يف  العاملة 

»ولي�س هناك جمال لإعطاء رخ�س لبن�ك جتارية«.
�سابقًا،  اأعلن  الذي  من  اأكرث  بن�ك  بني  حمادثات  »هناك  حمد  واأ�ساف 
التجزئة  بن�ك قطاع  الت�افق، بني  اإذا مت  اندماجات،  العام 2013  و�سي�سهد 
اإعالنها،  يتم  ولكن مل  نقا�سات  هناك  وتقليدية.  اإ�سالمية   - اجلملة  وقطاع 
ومن ال�سعب الك�سف عنها قبل التفاق، ولكن نتمنى )اأن تتم( خالل العام 

2013 و2014«.
اإ�سالمي،  الإثمار )Ithmar Bank(، وه� بنك جتزئة  وكان م�ساهم� بنك 
الندماج  على  وافق�ا  قد   )First Leasing Bank( الأول  الإجارة  وبنك 
خالل جل�ستني منف�سلتني غري عاديتني متت يف فندق كي )The K( ال�سهر 

املا�سي، منهني بذلك عملية خما�س دامت عامني.
ومب�جب م�سّ�دة التفاق فاإن بنك الإثمار �سي�سم بنك الإجارة اإليه مقابل اأن 
اأ�سهم عن كل �سهم واحد ميلكه م�ساهم� بنك الإجارة الأول، الذي  يقدم 4 
عانى خالل العامني املا�سيني من تدين اأعماله، وتعّر�سه اإىل خ�سائر ب�سبب 
الأو�ساع القت�سادية. وميلك »اإثمار« 43 يف املئة من بنك الإجارة، يف حني 

ميلك احل�سة الباقية نح� 30 م�ستثمرًا.
عددها  يبلغ  والتي  الدول  خمتلف  يف  املنت�سرة  الإ�سالمية  امل�سارف  ومعظم 
نح� 450 م�سرفًا، ل يتجاوز راأ�س مال امل�سرف ال�احد منها 25 ملي�ن دولر 
ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  من  الهائل  الكم  وهذا  الأخرية،  الإح�ساءات  بح�سب 
اأن مملكة  وذكر م�سرفي�ن  الإ�سالمية.  ال�سريفة  ي�ساعد على من� قطاع  ل 
البحرين، التي يبلغ عدد �سكانها نح� 1.2 ملي�ن ن�سمة، ل تتحّمل هذا الكم 
الهائل من امل�سارف، اإذا ق�رن بعدد امل�سارف التي تعمل يف اململكة العربية 

ال�سع�دية، وهي اأكرب اقت�ساد يف املنطقة، والبالغ عددها 14 م�سرفًا فقط.
يف  م�سرفه  ا�ستثمارات  ب�ساأن  �س�ؤال  على  اخلياط  اأجاب  اأخرى  جهة  من 
لي�س  البحرين.  جناح  ه�  وجناحنا  البحرين  يف  »نحن  فاأو�سح  البحرين 
لدينا مكان اآخر �س�ى املنطقة املجاورة يف اململكة العربية ال�سع�دية واملناطق 

القريبة، لكن البحرين هي املرتكز الرئي�سي«.
واأفاد باأن امل�سرف مقبل »على ا�ستثمارات يف البحرين، وكما فعلنا يف املا�سي، 
�سنفعل يف امل�ستقبل، يف خمتلف املجالت. ا�ستثماراتنا يف البحرين كثرية، اإذ 
اإن حجم امل�ازنة 4 مليارات دولر وكلها تقريبًا م�ستثمرة يف البحرين، ولي�س 

لدينا ا�ستثمارات يف اخلارج، �س�ى م�ساريع قليلة جدًا«.
جن�ب  اأق�سى  يف  ال�سخم  وال�سياحي  ال�سكني  امل�سروع  عن  حتدث  كما 
�سياحية  م�ساريع  على  مقبلة  البحرين«  »دّرة  باأن  اخلياط  فذكر  البحرين 
ولكنه عّرج  اإي�ساحات،  اأية  يعط  املنطقة.ومل  بهدف خدمة  وجتارية جديدة 
قريبًا  �ستتم  الثانية  املرحلة  اأن  فبنّي  املحرق«،  »ديار  ال�سكني  امل�سروع  على 
و�سيتم  خمتلفة،  م�ساريع  على  و�سنقدم  الأم�ر  بع�س  انتهاء  ننتظر  »ونحن 

الك�سف عنها بعد ت�قيع العق�د«.
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البحرين ت�صت�صيف املوؤمتر العاملي للم�صارف يف 9 -11 دي�صمرب

العاملية  الإ�سالمية  للم�سارف  التناف�سية  القدرات  تقرير  اإطالق  املقرر  من 
العاملية  ال�ست�سارات  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اإعداده  مت  الذي   2013  /2012
»اإرن�ستاآند ي�نغ« ر�سميًا يف 10 دي�سمرب 2012 خالل فعاليات امل�ؤمتر العاملي 
الدويل  الإ�سالمية 2012 يف مركز اخلليج  للم�سارف  التا�سع ع�سر  ال�سن�ي 

للم�ؤمترات.
ومن املقرر اأن يتناول تقرير القدرات التناف�سية للم�سارف الإ�سالمية العاملية 
على  التعرف  اإىل  تهدف  ل  رائدة  مبادرة  وه�  التا�سعة،  ال�سن�ية  ن�سخته  يف 
التم�يل  الأداء يف �سناعة  ال�سرتاتيجية وحت�سني  والقيادة  التناف�سي  التف�ق 
الإ�سالمي العاملي فح�سب، بل تهدف اإىل رفع م�ست�ى كل ذلك اأي�سًا، وحتليل 
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  على  ينبغي  التي  الأ�سا�سية  ال�سرتاتيجيات 
النم�  تباط�ؤ  حتديات  ظل  يف  ال�ستقرار  ا�ستمرار  ل�سمان  تطبيقها  الرائدة 

وانخفا�س الربحية.
وعلى هام�س فعاليات اإطالق التقرير، �سّرح ديفيد ماكلني، الرئي�س التنفيذي 
البيئة  هذه  من  الرغم  »على  قائاًل:  الإ�سالمية  للم�سارف  العاملي  للم�ؤمتر 
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  العاملية، متكنت  القت�سادية  بالتحديات  املليئة 
انت�سارها  ظل  يف   - ال�سناعة  تزال  ول  من�ها.  طم�حات  على  احلفاظ  من 
يف  املناف�سة،  على  وقدرتها  مرونتها  اإثبات  على  قادرة   - املتزايد  العاملي 
ال�قت الذي يتم فيه حت�سني جمم�عة من املنتجات واخلدمات املت�افقة مع 
وُي�سّلط  ملح�ظ.  ب�سكل  وزيادتها  عامليًا  املتاحة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام 
النم� ال�سريع وزيادة تدويل هذه ال�سناعة ال�س�ء على الطبيعة الديناميكية 
املالية  امل�ؤ�س�سات  تبذلها  التي  املتزايدة  اجله�د  على  وي�ؤكد  ال�سناعة  لهذه 

الإ�سالمية لتلبية الطلب املتزايد من القت�ساد العاملي على هذه ال�سناعة«.
واأ�ساف »ومع ذلك، و�سعيًا نح� دعم النم� على املدى الط�يل، ثمة حاجة اإىل 
التي  ال�سليمة  العمل  واأطر  والتنظيمية احلكيمة  القان�نية  ال�سيا�سات  تطبيق 

من �ساأنها زيادة تعزيز قدرات وجناح القطاع املايل الإ�سالمي«.
للم�سارف  التناف�سية  القدرات  تقرير  اإطالق  عن  الإعالن  ومبنا�سبة 
ي�نغ، عّلق  اإرن�ستاآند  م�ؤ�س�سة  ال�سادر عن  العاملية 2012/ 2013  الإ�سالمية 
الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  متيز  مركز  ورئي�س  ال�سريك  ناظم،  اأ�سعر 
اأن  اإرن�ستاآند ي�نغ قائاًل: »مت تقدمي النتائج ن�سف ال�سن�ية، ويبدو  مب�ؤ�س�سة 
اآخر مليئًا بالتحديات املتعلقة بالربحية للم�سارف  عام 2012 �سيك�ن عامًا 
الإ�سالمية.وياأتي هذا يف ال�قت الذي تخ�سع فيه كربيات امل�سارف التقليدية 
لعملية تدقيق تنظيمي غري م�سب�ق مع ت�جه العديد من البن�ك الأوروبية اإىل 
تقلي�س دي�نها واحلد من عملياتها يف الأ�س�اق النا�سئة. وقد بات من ال�ا�سح 

الآن باأنه على امل�سارف الإ�سالمية الراغبة يف حتقيق اأعمال ي�سل حجمها 
اإىل تريلي�ين دولر تقدمي قيمة ا�ستثنائية للعمالء؛ الأمر الذي يتطلب بدوره 
ي�ساعد على حتقيق مكا�سب يف �س�ق  اأعمال  لبناء هيكل  تقليدية  قيادة غري 

التم�يل لالأفراد«.
الإ�سالمية  للم�سارف  التناف�سية  القدرات  تقرير  »يتناول  قائاًل:  واأو�سح 
العاملية 2012/ 2013 ال�سادر عن م�ؤ�س�سة اإرن�ستاآند ي�نغ اجله�د التي تبذلها 
امل�سارف الإ�سالمية للتغلغل اإىل قطاع عمالء التجزئة الرئي�سيني، وي�ستك�سف 
التقرير اأي�سًا خارطة الطريق التي تتبناها امل�سارف الإ�سالمية للتح�ل اإىل 
من�ذج اأعمال مزدوج يق�م على حتقيق التميز يف العمليات امل�سرفية وتقدمي 

املنتجات واخلدمات ال�ستثنائية املت�افقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية«.
ومن املقرر اأن يتم اإطالق التقرير الذي ينتظره اجلميع بفارغ ال�سرب، والذي 
تط�ر على مدار ال�سن�ات الت�سع املا�سية اإىل اأداة ومرجع ل ميكن ال�ستغناء 
الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  جمال  يف  الرئي�سيني  القرار  ل�سناع  عنه 
العاملية وال�سناعة املالية، ح�سريًا يف جل�سة عامة ا�ستثنائية بامل�ؤمتر العاملي 

للم�سارف الإ�سالمية 2012.
و�سيتم تقدمي التقرير الذي ياأتي حتت عن�ان »اآفاق النم�: مق�مات التح�ل 
للخدمات  التميز  مركز  ورئي�س  ال�سريك  الع�سار،  ناظم  قبل  من  الناجح« 
اأول  مدير  قري�سي،  و�سعيب  ي�نغ،  اإرن�ستاآند  مب�ؤ�س�سة  الإ�سالمية  امل�سرفية 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  ق�سم 

مب�ؤ�س�سة اإرن�ستاآند ي�نغ.
ومن املقرر اأن ُيعقد امل�ؤمتر العاملي ال�سن�ي التا�سع ع�سر للم�سارف الإ�سالمية 
 11 اإىل   9 من  الفرتة  خالل  املركزي،  البحرين  م�سرف  من  وبدعم   2012
دي�سمرب 2012 يف مركز اخلليج الدويل للم�ؤمترات بفندق اخلليج يف مملكة 

البحرين.
و�سي�سهد امل�ؤمتر العاملي للم�سارف الإ�سالمية، الذي حقق مكانة متميزة على 
مدار 19 عامًا باعتباره اأكرب واأهم جتمع �سن�ي لقادة التم�يل الإ�سالمي يف 
العامل، ح�س�ر اأكرث من 1200 من قادة ال�سناعة من اأكرث من 50 بلدًا لإجراء 
عن  الإ�سالمي  التم�يل  ل�سناعة  متينة  اأ�س�س  لبناء  �ست�سعى  التي  املناق�سات 
طريق التكيف مع الديناميكيات اجلديدة للتم�يل العاملي وزيادة دعم النم� 

العاملي ل�سناعة اخلدمات امل�سرفية والتم�يل الإ�سالمي.
�سيحظى  الإ�سالمية 2012  للم�سارف  العاملي  امل�ؤمتر  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اأي�سًا بدعم برنامج »متكني« املتخ�س�س يف دعم ح�س�ر امل�ؤمترات.
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كيف نربي أبناءنا على مفاهيم االقتصاد اإلسالمي؟
حممد ال�سرقاوي

مقتب�س من م�قع اإ�سالم ويب : 2012/09/23

من  �س�اء  متعددة،  ج�انب  ومن  اقت�ساديا  تاأثريا  الفرد  على  الرتبية  ت�ؤثر 
حيث ك�نه ذا �سخ�سية متميزة لها اهتماماتها القت�سادية، اأو من حيث ك�نه 
م�اطنا وع�س�ا يف جمتمع معني وله عالقاته القت�سادية مع الآخرين، اأو ك�نه 

عامال ي�سرتك يف الإنتاج القت�سادي باملجتمع.
الفرد  على  الطيبة  ثمارها  وت�ؤتى  �سليمة  القت�سادية  الرتبية  تك�ن  وحتى 
اأن ت�ؤ�س�س على عقيدة �سليمة وقيم وعادات اقت�سادية  واملجتمع، فاإنها لبد 

تنبع من تلك العقيدة، وه� ما ت�ؤكده العقيدة الإ�سالمية .
اأ�س�ل  اأ�ستاذ  القا�سي  �سعيد  الدكت�ر  اأعدها  درا�سة  ذكرت  الإطار،  هذا  يف 
"الرتبية  عن�ان:  حتت  امل�سرية  ال�ادي  جن�ب  بجامعة  امل�ساعد  الرتبية 
القت�سادية الإ�سالمية لالأبناء يف البيت واملدر�سة" اأن الأ�سرة تعد امل�ؤ�س�سة 
الرتب�ية الأوىل التي تق�م بدور اأ�سا�سي يف تربية الأبناء الرتبية القت�سادية 
الإ�سالمية من خالل عدة ج�انب، اأهمها الرتبية البدنية للمرتبي مبال حالل 
وغذاء طيب امتثال لق�ل اهلل تعاىل: )وكل�ا مما رزقكم اهلل حالل طيبًا)، 
قال  كما  به  اأوىل  فالنار  ال�سحت  من  ينبت  ما  لأن  احلرام  اأكل  عن  والبعد 

الر�س�ل عليه ال�سالم.
واجلانب الثاين التنمية العقلية من خالل تعريف املرتبي باحلالل واحلرام 
الك�سب والتعامالت القت�سادية، وتنميته وجدانيا بتك�ين اجتاهات نح�  يف 

احلالل وحبه ونح� احلرام وبغ�سه.
والثالث تربيته دينيا على مراقبة اهلل تعاىل يف الك�سب والإنفاق فال يعتدى 
على اأم�ال الآخرين وممتلكاتهم، ول ينفق م�سروفه ال�سخ�سي فيما يغ�سب 
اهلل. والرابع تربيته اأخالقيا على القيم القت�سادية الإ�سالمية تربية عملية 
واملجتمع  والآخرين  الأ�سرة  وممتلكات  اخلا�سة  ممتلكاته  على  كاملحافظة 

وعلى الرت�سيد وعدم التبذير والأمانة والبعد عن ال�سرقة.

وت�سمل هذه اجل�انب اأي�سا تربية الأبناء نف�سيا واإراديا على حب العمل وحتمل 
م�سئ�لياته، وتربيته اجتماعيا على التكافل الجتماعي وم�ساعدة املحتاجني.

واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن املدر�سة تق�م من جانبها بدور ترب�ي كبري يف الرتبية 
الطالب  �سخ�سية  ج�انب  خمتلف  تنمية  خالل  من  الإ�سالمية  القت�سادية 
بالعل�م واملعارف التي تربيه تربية اقت�سادية اإ�سالمية، وتدريبه العملي على 
وتر�سيد  املمتلكات  على  كاملحافظة  الإ�سالمي  القت�سادي  والتعامل  ال�سل�ك 

ال�ستهالك وم�ساعدة الزمالء.
اأ�ساليب ترب�ية

واأو�سحت الدرا�سة اأن هناك العديد من الأ�ساليب الرتب�ية التي ميكن لالأ�سرة 
واملدر�سة اإتباعها يف تربية الأبناء الرتبية القت�سادية الإ�سالمية وهي:

• اأ�سل�ب امل�عظة: من خالل تقدمي الآباء لالأبناء والإخ�ة لإخ�انهم 	
واملعلمني لطالبهم امل�اعظ والن�سائح التي تعرفهم احلالل واحلرام 
والك�سب الطيب من الك�سب احلرام، والإنفاق احلالل واملندوب من 
الإنفاق احلرام واملكروه، وين�سح�نهم ملا فيه احلفاظ على الأم�ال 

واملمتلكات العامة واخلا�سة يف البيت واملدر�سة واملجتمع.
• اأ�سل�ب القدوة: والذي يعد من اأكرث الأ�ساليب تاأثريا واأ�سرعها وقعا 	

ت�فري  على  الإ�سالمية  الرتبية  حر�ست  وقد  املرتبي،  �سخ�سية  يف 
القدوة ال�ساحلة، فالطفل الذي يرى والده اأو معلمه يكذب ل ميكنه 
اأن يتعلم ال�سدق، والطفل الذي تغ�س اأمه اأباه، اأو يرى اخليانة ماثلة 

اأمامه ل ميكن اأن يتعلم الأمانة.
• اأ�سل�ب املمار�سة العملية: ويعد من اأهم اأ�ساليب الرتبية القت�سادية 	

يف  امل�ساركة  على  الأبناء  واملدر�سة  الأ�سرة  تربي  حيث  الإ�سالمية، 
اأعمال البيت وخدمة اأنف�سهم والآخرين ومتابعتهم عمليا ليحافظ�ا 
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على ممتلكاتهم اخلا�سة وممتلكات الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع، مع 
تع�يدهم على اكت�ساب خربات عملية يف البيع وال�سراء والتعامل مع 

الآخرين يف ال�سئ�ن القت�سادية.
• واملدر�سة 	 اأبناءها  الأ�سرة  وتربى  والرتهيب:  الرتغيب  اأ�سل�ب 

اأو  �سل�ك  كل  برتغيبهم يف  الإ�سالمية  القت�سادية  الرتبية  طالبها 
تعاىل  اهلل  والث�اب من  الأجر  عليه  لينال�ا  اقت�سادي ح�سن  تعامل 
والقب�ل وال�سكر من النا�س، ويحقق لهم ال�سعادة والف�ز يف الدنيا 
يبغ�سه  اقت�سادي  تعامل  اأو  �سل�ك  كل  من  وبرتهيبهم  والآخرة.. 
اهلل تعاىل ويحرمه، ويرف�سه النا�س وميقت�نه كال�سرقة والتطفيف 
يف الكيل وامليزان، واأكل اأم�ال النا�س بالباطل والتبذير والتقتري اأو 

عدم اإخراج حق الأم�ال من زكاة اأو �سدقة.
• يحتاج 	 حيث  ويكمله،  ب�سابقه  ويرتبط  والعقاب:  الث�اب  اأ�سل�ب 

الإن�سان بعد ترغيبه يف ال�سل�ك احل�سن وقيامه به اإىل الإثابة على 
الفرد  �سلك  اإذا  العقاب  الرتب�ي  امل�قف  يتطلب  كما  ال�سل�ك،  هذا 
ذلك  الأ�سرة  وت�ستخدم  منه.  وترهيبه  حتذيره  رغم  �سيئا  �سل�كا 
الأ�سل�ب يف الرتبية القت�سادية الإ�سالمية باملدح والثناء مرة على 
ومنع  مرة  والعتاب  وبالل�م  احل�سن،  القت�سادي  والتعامل  ال�سل�ك 

املكافاأة اأو العقاب مرة على الت�سرف ال�سيئ.
• كاإحدى 	 الق�سة  الكرمي  القراآن  ا�ستخدم  فقد  الق�سة:  اأ�سل�ب 

تربي  التي  والق�س�س  والتفكري،  والعربة  والتذكري  الهداية  و�سائل 
كثرية  الإ�سالمية  القت�سادية  الرتبية  الأبناء  واملدر�سة  الأ�سرة  بها 
منهاـ  كما جاء يف �س�رتي الق�س�س والعنكب�تـ  ق�سة قارون واأم�اله 
وكن�زه وخزائنه التي ي�سعب حمل مفاتيحها من كرثتها حتى على 
اأويل الق�ة، وكيف اأن اهلل دمر هذه الأم�ال لأن قارون بغى وا�ستكرب 
يف الأر�س، ون�سي اخلالق الرزاق. وق�سة �ساحب اجلنتني املثمرتني 
كما جاء يف �س�رة الكهف الذي قال ل�ساحبه متطاول عليه مباله، 
وباأنه اأكرث منه مال واأعز نفرا، وظن اأن جنتيه لن تبيد اأبدا، ومت�سك 
وخالف  اجلنتني  وخلق  خلقه  بالذي  وكفر  الرزاق،  ون�سي  بالرزق 

اأمره، فكان البالء والهالك جلنتيه.
• اأ�سل�ب الأمثال: وقد ا�ستخدم القراآن الكرمي هذا الأ�سل�ب الرتب�ي 	

ف�سرب العديد من الأمثال للتذكر والتفكر وال�عظ والعتبار، كما 

م�اقف  يف  الرتب�ي  الأ�سل�ب  هذا  ال�سالم  عليه  الر�س�ل  ا�ستخدم 
التي  الأمثال  ومن  امل�سلمني،  الرتبية  علماء  وا�ستخدمه  كثرية، 
ـ وميكن  الدرا�سة  ـ ح�سب  الإ�سالمية  القت�سادية  القيم  تدور ح�ل 
لالأ�سرة واملدر�سة ا�ستخدامها يف تربية الأبناء الرتبية القت�سادية 

الإ�سالمية، من جد وجد ومن زرع ح�سد..
اليد  الغد..  اإىل  الي�م  عمل  ت�ؤخر  ل  ف�سة..  ول  ذهبا  متطر  ل  ال�سماء  واأن 
داووا مر�ساكم  النتا�س ما يعال�س..  بيت  والبطالة جن�سة..  العمالة طاهرة 

بال�سدقات.. اليد العليا خري من اليد ال�سفلى .
اأ�سل�ب الأحداث اجلارية: وتربي الأ�سرة الأبناء الرتبية القت�سادية ال�سليمة 
و�سائل  خالل  من  وامل�سم�عة  وامل�ساهدة  احلية  اجلارية  الأحداث  با�ستغالل 
عن  والتلفاز  الإذاعة  اأو  واملجالت  ال�سحف  تطالعنا  ما  فكثريا  الإعالم، 
�سفقات جتارية وتعامالت اقت�سادية يف الداخل واخلارج منها الرابح ومنها 
ن�سمع عن اختال�سات و�سرقات وتهريب لالأم�ال و�سط�  اخلا�سر، وكثريا ما 
الأ�سرة  ت�ستغل  ذلك  كل  ويف  فا�سدة..  غذائية  �سحنات  ودخ�ل  البن�ك  على 

واملدر�سة الأحداث مبا يربي الأفراد الرتبية القت�سادية الإ�سالمية.
ت��سيات

يرب�ن  اأعينهم يف كل ما  ي�سع�ا ن�سب  اأن  واملعلمني  الآباء  الدرا�سة  واأو�ست 
القت�ساد وغري  تعاىل يف جمال  العب�دية اخلال�سة هلل  الأبناء حتقيق  عليه 
وتربية  واملدر�سة،  البيت  الأخالقية يف  القيم  على  الأبناء  وتربية  القت�ساد، 
واأي�سا  مل�ساحلهم  مراعاتهم  بجانب  الآخرين  م�سالح  مراعاة  على  الأبناء 

مراعاة م�سالح الأمة الإ�سالمية والعامل باأ�سره.
واأو�ست الدرا�سة اأي�سا بتنمية الأ�سرة ل�سخ�سية اأبنائها التنمية القت�سادية 
من خالل تنميتهم بدنيا مبال حالل وغذاء طيب، وعقليا مبعل�مات ومعارف 
بتك�ين  والتعامالت القت�سادية، ووجدانيا  الك�سب  عن احلالل واحلرام يف 
الك�سب  يف  اهلل  مبراقبة  ودينيا  احلرام،  وبغ�س  احلالل  حب  نح�  اجتاهات 
والإنفاق، واأخالقيا على القيم القت�سادية الإ�سالمية واجتماعيا على التكافل 

الجتماعي وم�ساعدة الآخرين اإىل غري ذلك من ج�انب ال�سخ�سية.
والقت�ساد من خالل  الدين  بعلماء  ال�ستعانة  اإىل �سرورة  الدرا�سة  وانتهت 
دور العبادة وو�سائل الإعالم لت�عية الآباء واملعلمني ليك�ن�ا على بينة من اأمر 

تربية اأبنائهم الرتبية القت�سادية ال�سليمة.



 

ال�سخ�سية  اأن يزودونا ب�س�رتهم  للن�سر مقالتهم،  والذين �سري�سل�ن  ن�سرنا لهم  الذين  الباحثني،  ال�سادة  نرج� 
و�سريتهم الذاتية، حيث اأن جملتنا �سرعت ببناء قاعدة بيانات خا�سة بالباحثني املخت�سني بالقت�ساد الإ�سالمي، 
و�ستك�ن البيانات متاحة لل�س�ق العاملي بغية حتقيق الت�ا�سل بينهم وبينها. ومبجرد ال�سغط على ا�سم الكاتب بعد 
عر�س مقاله يتم احل�س�ل على �سريته الذاتية. مت اإ�سافة خيًار ل�ستعرا�س الباحثني ف�سال عن ا�ستخدام تقنية 

البحث لل��س�ل اإليهم.

التحتية ومن  ُبناه  و�سعيًا ل�ستكمال  الإ�سالمي وعامليته،  واإميانًا منا ب�سالحية من�ذج القت�ساد  تالية،  وكمرحلة 
خالل وظيفتنا ودورنا الإعالمي فاإننا �سنت�جه اإىل عر�س قائمة بال�سركات الإنتاجية واخلدمية �سمن امل�قع حتت 
عن�ان )�سركات اإ�سالمية( و�سنذكر النقية منها واملختلطة ون�ستبعد غري ذلك �سعيًا للرتويج لهذه ال�سركات وخدمة 

لها بعد حتليل ق�ائمها حتليال �سرعيًا. 
عاملية  �سارت  التي  )حالل(  اأي  العالمة  هذه  لرتويج  �سعيًا  احلالل(  )املنتجات  هي  اأخرى  خدمة  اإ�سافة  ومت 

فانت�سرت و�سار لها اأ�س�اقها ومعار�سها يف �ستى اأ�سقاع الأر�س.

كما نعلن عن ا�ستعداد م�قعنا لالإعالن عن ب�ر�سة ال�سك�ك وعر�سها على �سفحته الرئي�سية ترويجًا لها لتك�ن 
من�سة حقيقة لكل ما يخدم ال�س�ق الإ�سالمية واقت�سادها. 

تنويه



هدية العدد

فقه املوارد العامة لبيت املال
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activities – for example with the involvement of women 
in the banking industry. It is only the product of culture 
and background of history that hinder women in some 
countries to work outside their homes. 

In the Gulf Arab region, Islamic finance female scholars 
are non-existent as they have yet to discover opportunity 
in the male-dominated industry. All the 132 scholars who 
are presently active in the Middle East are men. And, due 
to the limited number of male scholars available, this to a 
certain extent have led the male scholars to sit on various 
Shari’ah boards at the same time – some scholars have to 
sit on more than 100 Shari’ah boards concurrently, which 
may create negative impediments, like conflict of interest 
and independency )Kay, El Baltaji and Omar, 2011(. In 
the case of Malaysia, with the establishment of the new 
ruling that a Shari’ah scholar of a bank can only sit on the 
Shari’ah board of only one bank, along only with another 
one non-bank entity has created the demand for new fresh 
faces to enter into the industry. This will create more bright 
prospects for women to be developed, trained and involved 
as Shari’ah scholars in the banking industry because 
eventually, necessity will undermine the gender prejudices. 
Malaysia is one of the best in representing this action, 
apparent by the present of two female Shari’ah scholars 
sitting on the Malaysia’s Shari’ah Advisory Council Board, 
along with nine other male Shari’ah scholars. Moreover 
the two most significant financial services regulators in 
Malaysia are both women. They are Tan Sri Dr. Zeti Akhtar 
Aziz, the Governor of the Central Bank of Malaysia and 
Dato’ Zarinah Anwar, the Chairperson of the Securities 
Commission of Malaysia. Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz 
who has won the FT’s ‘Central Banker of the Year’ award a 
few years ago and frequently deemed as the most powerful 
woman in International finance is also highly regarded for 
her substantial and valuable contribution to the promotion 
of Islamic financial services industry )Parker, 2008(. This is 
clearly evident with her being the winner of the IDB Prize 
in Islamic banking and finance for the year 2012 )1433H( 
)World Federation of Development Financing Institutions(. 
Indonesia on the other hand has six women on its panel of 
thirty-five Shari’ah scholars that are presently sitting on the 
Indonesia National Shari’ah Council Board. 
Whilst the involvement of women in the field of Islamic 
finance is clearly escalating in the South East Asian region, 
similar sentiment is not being shared in the Gulf Arab 
region, as has been stated above. Whereas in the case of 
London, even though the government’s Islamic finance 
policy is administered by a female former Labour Party 
politician and a British economist named Kitty Usher, 
the six Islamic banks approved by the Financial Services 
Authority )FSA( are all led by only men )Parker, 2008(. 
This proves that many aspiring women Islamic bankers 
in various parts of the world are still at a considerable 
disadvantage in comparison to their male counterparts. In 
addition the women bankers and Shari’ah scholars are still 
not able to operate in a level playing field with the latter so 
as to further comprehend their full potential. 

Conclusion – The Way Forward
With a constant increment in the number of educated 
women, especially in the region where gender segregation 
policies have created a hindrance on women entering 
the job market and a distinct lack of talent in the Islamic 
finance industry, thus this creates a platform for women to 
play a more active and dominant role in the Islamic finance 
market. For example, 93% of Arab women in Saudi Arabia 
have completed college or university. Moreover with the 
presence of women playing a more dynamic role in the 
industry will eventually help to develop the industry more 
rapidly. As reiterated by Associate Professor Dr. Engku 
Rabiah Adawiah Engku Ali who was among the first female 
Islamic finance scholar and is currently sitting on the 
board of the Malaysia Shari’ah Advisory Council, that she 
wanted to see more women in the Islamic finance industry 
not due to the lacking of male experts, but there are certain 
aspect of things which tend to be more appreciated by 
female scholars. Also with the current continuous progress 
and demand of modern day Islamic banking and finance, 
this also led to the establishment of women-only bank 
branches. In this situation, women are especially needed 
to fill in the place. This further enhances the fact that 
despite the difficulties in breaking into the male-dominated 
industry, women are slowly having its presence further felt 
through all the various techniques mentioned above. 

The views and opinions expressed in this article are those 
of the author and do not necessarily reflect the official 
policy or position of ISRA and should not be attributed to 
it.
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An Introduction
The development of modern day Islamic banking and 
finance, though recent, has witnessed very impressive 
developments. The $1 trillion industry is increasing at an 
approximate average rate of 15% a year, thus requiring at 
least 50,000 professionals globally over the next five to 
seven years so as to meet the escalating demand. Currently 
market experience continuous lack of experts particularly 
women scholars and professionals in the field. This situation 
may avowed the opinion prompted by the outside world of 
Islam that the Muslim women are oppressed and treated 
as second-class citizens, with few choices or opportunities 
in life )Khorshid, 2011(. But this myth is completely not 
in accordance to the teachings of Islam where honouring 
and respecting women are a main criterion, and a man has 
to also live with her in both kindness and honour. This is 
evident with Prophet Muhammad )PBUH( himself,being 
a great exemple towards honouring and serving justice to 
women. In addition, one of the chapters of the Holy Qur’an 
is named al-Nisa’ )the woman(, where it is also one of the 
seventh longest chapter in the Holy Qur’an further proving 
the importance of women in the religion. One of the verses 
from the chapter as stated below further exemplifies how 
Islam honours women and acknowledges their standing 
by conceding them their complete unabridged rights. The 
verse is as stated below.

”O you who believe! You are forbidden to inherit women 
against their will, and you should not treat them with 
harshness, that you may take away part of the mahr )money 
given by the husband to the wife for the marriage contract( 
you have given them, unless they commit open illegal 
sexual intercourse. And live with them honourably. If you 
dislike them, it may be that you dislike a thing and Allah 
brings through it a great deal of good“ )Surah An-Nisa, 
4:19(.

Thus to further evaluate the real effect of Islam on the 
status of women, especially towards the positive role 
that women can play on the development of modern day 
Islamic banking and finance, the article will first briefly 
discuss on the history of women in Islamic trade and 
finance, followed by a more extensive discussion on the 
presence of women in the modern day Islamic banking and 
finance. In conclusion, the article provides a way forward 
on how with the present of more women playing a more 
active role in the industry, it will help to give the industry 
with a more positive insight.

Early Historical Background of Women in Islamic Trade 
and Finance
Even though the story of the early Muslim women practicing 
Islamic trade and finance is rather scarce, the article will 
briefly touch on some of the early prominent female 
personalities that were hugely involved in contributing 
towards the economy during the era of the Prophet 
)PBUH(. Khadijah )ra( renowned as the first Muslim 
on earth and identified as one of the Prophet )PBUH( 
greatest emotional and spiritual supporter was a successful 
businesswoman who employed the young Muhammad and 
finally married him. At a time when newborn girls were 
buried alive, Khadijah )ra( ability to establish herself as a 
rich businesswoman dealing with import – export business 
activities was beyond imagination. On the other hand, 
Shifa’ who taught the Prophet )PBUH( wife Hafsa to read 
and write was engaged by Caliph Umar )ra( as a market 
inspector whereby she had to establish rules in regard to 
weights, measures and business activities. Caliph Umar 
)ra( who was known for only choosing the most capable 
candidates for governmental positions further reiterates 
the capability and competent level of Shifa’ and the 
modernity and acceptance of women holding key positions 
in government posts during that time. Whereas Ijliya who 
was an astrolabe builder was obviously successful as she 
was employed at the court of Saif ad-Dawla in Northern 
Syria )944-967 C.E.(. An astrolabe is identified as an 
instrument that was formerly used to make astronomical 
measurements, before the advancement of the sextant. 
These historical evidences proved that women played an 
active role in the realm of trade and finance. However, 
despite the proven women’s significant status in Islam 
in general, the modern day Islamic banking and finance 
industry which is premised on the principles of Shari’ah 
law has failed to give women its  importance role. Further 
explanation will be found in the following section of this 
article.  

Women in Modern Day Islamic Banking and Finance
Even though the $1 trillion industry is increasing at an 
approximate average rate of 15% a year, thus requiring at 
least 50,000 professionals globally over the next five to 
seven years so as to meet the escalating demand, there are 
still lacking of women filling up the positions of CEOs and 
Shari’ah scholars. The flexibility of Islamic teachings does 
not restrict in anyway women to be active in the economic 
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اأ�صعار ال�صرتاكات يف العدد الدوري املطبوع
 من جملة القت�صاد الإ�صالمي العاملية

�صعر ال�صرتاكنوعية ال�صرتاك�صعر العدد الواحد عدد الن�صخ
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200 دولر

50 دولر

100 دولر

5 اأعداد

10 اأعداد

5 اأعداد

10 اأعداد

�صنوي )4 اأعداد(

ن�صف �صنوي )عددين(

5 دولر

الطفل االقتصادي

البنك اإلسالمي األردني 
)قصة نجاح(

الالت المحاسبية في ضوء  الدِّ
النصوص القرآنية

هدية العدد
دعوة من 

اقتصاديين لفرنسا وألمانيا 
لخروج سلمي من اليورو 

ا�صتجابة لنداء وطني
ا�صتقالة الأمني العام للمجل�ص العام 

الطفل االقتصادي

البنك اإلسالمي األردني 
)قصة نجاح(

الالت المحاسبية في ضوء  الدِّ
النصوص القرآنية

هدية العدد
دعوة من 

اقتصاديين لفرنسا وألمانيا 
لخروج سلمي من اليورو 

ا�صتجابة لنداء وطني
ا�صتقالة الأمني العام للمجل�ص العام 

العدد )1( - يونيو 2012 - شعبان 1433 هــ

هدية العدد

مبادرة ناجحة لأ�سخا�ص يتبنون القر�ص احل�سن

العدد )2( - يوليو 2012 - رمضان 1433 هــ

اأدوات ال�سيا�سة النقدية واملالية املالئمة 
لرت�سيد دور ال�سريفة الإ�سالمية

دور الوقف يف متويل متطلبات 
التنمية الب�سرية

للت املحا�سبية يف  الدِّ
�سوء الن�سو�ص القراآنية

العدد )4( - سبتمبر 2012 - ذو القعدة 1433 هــ

جملة �سهرية )اإلكرتونية( ف�سلية )مطب�عة( ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

تعيني الدكتور عمر زهري حافظ اأمينًا عامًا 
للمجل�ص العام للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية

هدية العدد

امل�سطلح الإ�سالمي لوزارة املالية 
اأو اخلزانة )بيت املال(

ما املبادئ الأ�سا�سية للتمويل الإ�سالمي؟ 

اأهمية واأبعاد اجلودة يف البنوك

نظريات القيادة النظرية الروحية الإلهامية 
التحفيزية

الريادة يف العمل اخلريي وربطه 
بالتنمية: الزكاة والأوقاف منوذجا
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ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املجل�س
• �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

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

-  املالية الإ�سالمية
- التدقيق ال�سرعي

• برامج املاج�ستري:	
- امليني ما�سرت يف املالية الإ�سالمية

- املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية

نهتم بدعم ال�شناعة املالية من خالل :
• املعلومات املالية والإدارية	
• البحوث والتقارير املالية	
• خدمات اعتماد التدريب وال�سهادات	
• مركز الأخبار	
• املكتبة الإلكرتونية	
• الفتاوى	
• اخلدمات الإ�ست�سارية	

األزمة المالية العالمية
مـلـفـــــات
مـلـفـــــات

مزيد من األخــبــار

المـركــز اإلعـالمـي

الدخــول الـســريـع لألقـسـام
مركز أخبار الصناعة المالية اإلسالمية

مركز المعلومات والتحليل المالي
المركز الدولي للتدريب المالي اإلسالمية

المكتبة
الفتاوى الشرعية

ملفات خاصة
المركز اإلعالمي

search here English     الرئيسية     عن المجلس     العضوية     المركز اإلعالمي     مكتبة المجلس     الفتاوى الشرعية     دليل المواقع

تلـقـى أخبــارنـا تـابـعـنــا

مـقــاالتمؤتمراتتـقــــاريـر

آخـر األخــبــار

فـيـديـو بـرامــــج تحميل مشاركة
وسط إقبال متزايد على عروض المؤسسات المالية

3 تريليونات دوالر قيمة االستثمارات اإلسالمية المتوقعة في 2016

النشرة الشهريةالبنك اإلسالمي للتنمية يعتمد تمويالت جديدة بقيمة 511 مليون دوالر

األرشـيـف

اإلصــدارات

GCC Directory 2009 GCC Directory 2009 GCC Directory 2009

أخـبــار أخـرى

مـركــز المـعـلـومـات والتحـلـيــل المــالي اإلســالمي

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

الصكوك الوطنية تعلن عن شراكة استراتيجية مع مطارات دبي 

إقبال جيد على شراء الصكوك الوطنية االدخارية أول أيام الطرح

أداء أسواق األوراق المالية العربية خالل الربع الرابع من العام 2010

الصكوك  خاص:  تقرير 
اإلسالمية ما لها وما عليها

تحديات  و  اإلسالمية  الصيرفة 
األزمة المالية العالمية

دور الهندسة المالية في تطوير 
الصيرفة اإلسالمية

نتائج  العالمي  اإلئتمان  أزمة 
وتوصيات

المـركــز الدولي للـتدريب المـالـي اإلســالمـي

المكتبة
مختارات األسبوع          جديد المكتبة      تصنيفات المكتبة            البحث

دور شهادة المصرفي االسالمي 
في الصعوة باالقتصاد الخليجي

دليل المواقع
األعلى تقييمًاأكثر زيارةجديد

الفتاوى الشرعية
بـحــوثفـتـاوى

البحث

تصـفـح الفـتـاوى الشـرعـية

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان..
الدكتور عجيل النشمي

االعتمادات المستندية وخطابات الضمان..
الدكتور عجيل النشمي

شهادة  يصدر  العام  المجلس 
التنفيذي  اإلسالمي  المصرفي 

المعتمد باللغة اإلنجليزية

شركة خبراء المال تختتم برنامج 
اإلسالمي  المصرفي  شهادة 

المعتمد

تدريبية  دورة  ينفذ  العام  المجلس 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  لموظفي 

شملت 23 موظفا

تدريبية  دورة  ينفذ  العام  المجلس 
تونس  في  البركة  بنك  لموظفي 

والجزائر

مؤتمر دبياجتماع الجمعية العمومية الثامن 2008الحملة اإلعالمية الدولية 2002/2003تأسيس المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة و التحكيم

توقعت دراسة مشتركة بين بنك (كريدي سويس) السويسري وجامعة زيوريخ وصول االستثمارات التي تعتمد 
على االقتصاد اإلسالمي الى ثالثة تريليونات دوالر بحلول عام 2016 اي ثالثة اضعاف ما هي عليه اآلن.

السياسة االقتصادية
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

تطور علم االقتصاد اإلسالمي
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

رؤية اقتصادية شرعية
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

االقتصاد اإلسالمي
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

المسلم في عالم االقتصاد 
د. محمد بن عبدهللا الغانمي

المـزيـد

13,555,975 بنك البركة اإلسالمي 

9,595,670 بيت التمويل الخليجي 

8,556,765 اي بي سي اإلسالمي 

5,505,976 بنك البحرين اإلسالمي 

3,589,378 بنك السالم  

1,575,974 بنك الخليج التجاري 

8,556,765 اي بي سي اإلسالمي 

9,595,670 بيت التمويل الخليجي 

1,575,974 بنك الخليج التجاري 

2009الـبـحــــريـن

المـزيـد

CIBAFI

المـجـلـــس الـعـــام لـلـبـــنـــوك
والمؤسـسات المالـية اإلسـالمـية
 GENERAL COUNCIL FOR ISLAMIC
BANKS AND FINANCE INSTITUTIONS

األخـبـــار  | آلـبـوم الصـور  | جـدول الـفـعــالـيـات  | الـنـشــرة اإللكـتـرونـيـة

الفعاليات القادمة
المؤتمر العام للمجلس       14 مايو 2011
ورشة: االقتصاد المعرفي       14 مايو 2011
المؤتمر العام للمجلس       14 مايو 2011
ورشة: االقتصاد المعرفي       14 مايو 2011
المؤتمر السنوي العام للمجلس       14 مايو 2011

المـزيـد

المـزيـد

المـزيـد

المـزيـد

المـزيـد

تقــويـم بــرامــج الـتــدريـب
بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي

14 مايو 2011 03
مــايـــو

بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي
14 مايو 2011 22

مــايـــو

بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي
14 مايو 2011 10

يـولـيـو

بدأ التسجيل لشهادة المصرفي اإلسالمي
14 مايو 2011 30

يـولـيـو

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 2011حول الموقع | فريق العمل | سياسة الخصوصية | اتفاقية استخدام الموقع | خارطة الموقع | أعلن معنا | وظائف | إتصل بنا
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