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هذا ه� العدد الثامن ملجلة  القت�ساد الإ�سالمي العاملية، والذي يقدم املزيد واملفيد يف جمالت متعددة، 
واملالية  املناحي القت�سادية  لكل  �سامل  الإ�سالمي نظام  اأن القت�ساد  الرباهني على  وتقدم  الفكر  ترثي 
بداية  مع  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  مقدمة  الإ�سالمية  امل�سارف  حركة  مثلت  وقد  والجتماعية. 
ال�سبعينات يف القرن املا�سي، ومثلت اأمال للم�سلمني يخل�سهم من التظامل واحلرب ويحقق لهم ال�ستقرار. 
وبعد اأن ات�سع نطاق اأعمالها، دخلت �ساحة ال�س�ق البن�ك الأخرى غري الإ�سالمية مناف�سة هذه امل�سارف 

ال�ليدة، ومن�ساأة ن�افذ اإ�سالمية، اأو فروعا اأو �سناديق ا�ستثمارية.
ووقفت بع�س البن�ك املركزية �سد هذا الت�جه، ومنعتها من اقتحام اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية، لكن 
البع�س الآخر �سمح لها بالعمل، فما كان منها اإل اأن فكرت وقدرت، كي تقدم لل�س�ق منتجات مالية قريبة 
من املنتجات الرب�ية، ومل تعدم من يجيز لها ذلك، اجتهادا خاطئا وقفت �سده املجامع الفقهية، حتى 
تل�سق بها ال�سفة الإ�سالمية. واأ�سهر ما ميثل هذا الت�جه ما يعرف بالت�رق املنظم الذي اكت�سح �ساحة 

العمل امل�سريف الإ�سالمي، واأ�سبح ميثل الن�سبة الغالبة من التم�يالت يف امل�سارف الإ�سالمية.
وهذا ما اأ�سار اإليه بحث الت�رق املنظم يف هذا العدد حيث جاء فيه:

 "اإن الت�رق امل�سريف يكر�س هيمنة امل�سارف الرب�ية، كما يكر�س هيمنة القت�ساد الغربي على القت�ساد 
الإ�سالمي، ذلك اأن الت�رق امل�سريف ي�ؤول اإىل الطعن يف م�س�غ قيام هذه امل�سارف الإ�سالمية ما دامت هذه 
امل�سارف تق�م بنف�س عمل امل�سارف الرب�ية، لكن حتت م�سميات خمتلفة والعربة بالأ�سماء ل بامل�سميات. 
ثم ه� يف املعك��س اأن يك�ن امل�سرف الإ�سالمي ه� املت�رق يخ�سع لهيمنة امل�سارف الرب�ية الغربية اإما من 
خالل ح�س�ل البنك الرب�ي على ال�سي�لة يف حالة اإيداع امل�سرف الإ�سالمي اأم�اله لغر�س الت�رق، واإما 
من خالل ح�س�ل البنك الرب�ي على فائدة من خالل عقد املرابحة وال�كالة. وه� بعد هذا يكر�س هيمنة 
القت�ساد الغربي على القت�ساد الإ�سالمي، حيث ي�فر لهذا القت�ساد ف�ائد مباليني الدولرات من خالل 
عمليات �سكلية تدر لل�سركات الغربية وال�سما�سرة )الغربيني يف الغالب( اأم�ال طائلة مبجرد اإر�سال عق�د 
�س�رية، ويحرم املتعاملني املحليني من ا�ستثمار هذه الأم�ال يف م�ساريع تنم�ية". ويف املقالت تف�سيالت 

هامة يح�سن الرج�ع اإليها.
وي��سح مقال اآخر يف هذا العدد، عن املقا�سد ال�سرعية يف العق�د التم�يلية، كيف اأن هذا الن�ع من العق�د 
ل يحقق املقا�سد ال�سرعية التي جاء الإ�سالم لتحقيقها يف احلياة املالية للمجتمع الإن�ساين، ومنها الرواج 

والثبات والعدل. 
ويف تقديري اأن فيما اأ�سدره جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي و�سقيقه املجمع الدويل، 
غنية وكفاية تاأكيد على عدم ج�از الت�رق املنظم الذي جتريه البن�ك الإ�سالمية الي�م. ويف تقديري اأي�سا 
اأن البن�ك الإ�سالمية وال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية ككل متر مبنعطف خطري بعد مرور اأكرث من ثالثني 
�سنة على بدايتها، وينذر مب�ستقبل غري مطمئن، اإذا ما ا�ستمر نهجها يف غالبه معتمدا على عمليات الت�رق 

امل�سريف املنظم، مما يبعدها عن حتقيق املقا�سد ال�سرعية.
ولي�س الق�سد مما اأق�ل الطعن يف ه�يتها اأو الياأ�س من فالحها و�سالحها، لكنه الأمل اأن تر�سد البن�ك 
الإ�سالمية من م�سريتها لتك�ن فعال قناة جناة وفالح و�سالح لأح�ال الأمة القت�سادية، واهلل تعاىل جعل 
لكل اأمة �سرعة ومنهاجا، وه� امل�س�ؤول �سبحانه اأن يحقق اآمال الأمة يف النتقال اإىل ما ي�سلح حالها وماآلها، 

وبه �سبحانه الت�فيق.
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ل نبالغ اأبدًا يف ق�لنا باأن الإن�سان ه� اأهم �سكان الأر�س، ول �سك يف اأن املبادرات الفردية )التي يق�م بها 
اأبدًا، بل يدعمها لأنها  الأعمال اجلماعية  ُينق�س دور  الأعمال جناحًا. وهذا ل  اأكرث  الإن�سان( تعترب ق�ام 

مزيج من الأعمال الفردية املن�سجمة معًا.
اإن الروؤى الإ�سرتاتيجية الناجمة عن قراءة ما ح�سل وما يح�سل وما �سيح�سل من قبل اإن�سان مدرك ملا يفعل 

وملا ي�ؤمن به هي  ر اأ�س النجاح ال�سامل املرتكز على عنا�سر م��س�عية.
اإن )�س�رو�س، وبافيت( هما من اأغنى اأغنياء العامل وع�ا اأزمة ثالثينيات القرن املا�سي وفهم�ا ق�اعد لعبة 
وهما  وخداع.  وتدلي�س  وكذب  غ�س  من  مباح  فيها  �سيء  كل  حيث  وحتديات  فر�س  غابة  ب��سفها  الأ�س�اق 
قيادة  بطل  اأمن�ذج  فكان  )ف�لكر(  ثالثهم  اأما  الأزمة،  من  جنت  اقت�سادية  مناذج  من  اأمن�ذجًا  ميثالن 
القت�ساد الأمريكي الكلي ب�سيا�ساته التي �سيطرت على وح�س الت�سخم ف�ساهم يف حت�سني �س�رة القت�ساد 

الأمريكي حينًا من الدهر. 
فقد راأى )�س�رو�س( اأن درا�سة ال�سل�ك الب�سري وردود الفعل النعكا�سية عند الب�سر تبني اأن الأ�س�اق غري 
امل�ستقرة جاهزة ونا�سجة مبا فيه الكفاية ل�سنع فقاعة جديدة. فدورة الزدهار والك�ساد غالبا ما حتمل يف 
طياتها الئتمان وغالبًا ل تقف هذه الدورة يف ظل غياب الت�س�رات الأ�سا�سية اخلاطئة املتعلقة بالئتمان.. 
لالأ�س�ل،  امل�ستقبلية  القيمة  اإدراك  يف  اأو  للمقرت�سني  الئتمانية  اجلدارة  حتديد  يف  يخطئ�ن  فاملقر�س�ن 
بنجاحهم  ويجتذب�ن  فاأكرث،  اأكرث  الإقرا�س  يف  فيزيدون  الأ�س�ل  هذه  اأ�سعار  ترتفع  الإقرا�س  وبازدياد 

مقر�سني جدد، وهكذا حتى تكتمل دورة الزدهار والك�ساد. 
َيجمع ه�ؤلء الثالثة ت�سّيدهم للفر�س ول� اأطاح ذلك بغريهم �س�اء اأكان املت�سرر اأفرادًا اأم دوًل، فقد اأطاح 
)�س�رو�س( مثال باقت�ساد بريطانيا العظمى مبا فعله باجلنيه الإ�سرتليني على الرغم من ك�ن اجلنيه عملة 
رابع اأق�ى اقت�ساد بلد يف العامل، متجاوزًا بذلك هيبة ذلك البلد الذي ل تغيب عنه ال�سم�س، بل وهيبة علمائه 

وخربائه. 
وراأى )بافيت( اأن امل�ستقات اأ�سلحة وذخرية دمار �سامل لكنه اقتن�س ما ا�ستطاع قن�سه وترك غريه يغرق 

يف وحلها. 
الت�سعينيات.  اأواخر  يف  ال�سخامة  يف  بالغة  كبرية  فقاعة  جتمع  من  حّذر  )�س�رو�س(  اأن  من  الرغم  وعلى 
واأن )بافيت( اأطلق جر�س الإنذار الذي يحذر من الإفراط يف الهند�سة املالية بعد عدة �سن�ات من حتذير 

)�س�رو�س(.. فاإن )ف�لكر( بداأت خماوفه قبل ذلك بكثري، لكنه مل ين�سرها على املالأ !! 
انهيار الرموز

ورم�ز  دعائم  اأهم  اأحد  النقدية  �سيكاغ�  ومدر�سة  عامًا،  �سبع�ن  املادية  ال�سي�عية  انهيار  ا�ستغرق  لقد 
فقد  باملمار�سة.  يتعلم�ن  وكاأنهم  الجتماعية،  التجارب  �ساأن  ه�  وهذا  عامًا.  ثمان�ن  اجل�سعة  الراأ�سمالية 
الناجم عن  والت�سخم  والئتمان،  املال  وث�رة  بريت�ن وودز،  اتفاقية  �سهدت مراحل حياة )ف�لكر( انحالل 

فقاعة امل�سارف. 

د. �سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

حكماء النهيار..؟ اأم حكماء الأزمات..؟ اأم حكماء الهاوية..؟
اأي حكمة تلك؟ واأي حكماء اأولئك؟



د. �سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير 

حماة )حماها اهلل( بتاريخ ٢٠١٣/٠١/١٣

انتهاء منهج مدر�شة �شيكاغو النقدية: 
لقد فهم احلكماء الثالثة درو�س الأزمات وا�ست�عب�ها وعلم�ا مدى انحراف مدر�سة �سيكاغ� 
النقدية التي قادها اأكادميي�ن مهرة كـ )ملت�ن فريدمان( حيث �سكلت ج�سرًا بني الأزمتني 
املاليتني العمالقتني انهيار ١9٢9 واأزمة ٢٠٠8 وخال�ستهما اأن لالأ�س�اق قدرتها الفعالة على 

حتقيق الت�ازن، عك�س ما انتهجه )الكينزي�ن( يف التدخل. 
ت�ساءل )�س�رو�س(، اإذا كانت الأ�س�اق بهذه الكفاءة فلماذا تنهار؟ لقد راأى اأن العالقة بني 
ال�سلطة املالية والأ�س�اق املالية هي عملية ردود اأفعال انعكا�سية م�ستمرة لأن كليهما يت�سرف 

وفقًا ملعرفة منق��سة!.

انحالل اتفاقية )بريتون وودز(:
وبقية  اأمريكا  بني  الكبري  التفاوت  ل�ستمرار  ال�سمني  افرتا�سها  ه�  التفاقية  هذه  خلل  اإن 
العامل من حيث الرثوة والقدرة الإنتاجية. فا�ستغلت ال�سركات الأمريكية فرق ال�سعر ب�سبب 
تقييم الدولر، وقامت ب�سراء ال�سركات الأوربية حتى اأن ذلك اأثار حنق )الرئي�س الفرن�سي 

ال�سهري �سارل ديغ�ل( عليها.
العمالت،  الذهبي( جتار  والحتياطي  املطروحة  الدولر  كميات  الت�افق بني  واأغرى )عدم 
وتلك  الفائدة،  اأ�سعار  لرفع  اأدى  الذهب  لأون�سة  اأمريكي  دولر   ٣5 بـ  الأمريكي  فاللتزام 

بدورها اأدت لتباط�ؤ النم� الأمريكي.
ويعتقد )�س�رو�س( اأن نظام العمالت اإمنا ه� عبارة عن مناجم غنية لردود الفعل النعكا�سية 
الالزمة للتعامل بالأ�س�اق لأنها ُتن�سئ مناف�سات بني التجار امل�ستثمرين واحلك�مة كٌل ح�سب 
اإدراكه و�سع�ره وتنب�ؤاته باأح�ال ال�س�ق، وحتاول معظم احلك�مات اإدارة �سعر ال�سرف ملنع 
التذبذب يف اأ�سعار ال�سلع املتاجر بها يف الأ�س�اق، لكن حاملا َيثبت �سعر ال�سرف، يك�ن هدفًا 

طبيعيًا للم�ساربني الذين يتحرون القرارات احلك�مية.
الفروع  اإىل  الأم�ال  روؤو�س  هروب  اإىل  اأدى  الذي  ال�سرائب  فر�س  بّلة  الطني  زاد  ومما 

اخلارجية للبن�ك الأمريكية حيث ا�ستثمرت يف اأوروبا دون عناء ال�سريبة.
اإن ال�سيا�ستني ال�سابقتني، اأي )�سعر الفائدة( و)فر�س ال�سرائب( قد اأ�سهمتا باإيجاد ت�سخم 
م�ستمر م�ؤداه عجز ميزانية دائم. ولالأ�سف تعاي�ست كل الدول مع هذا العجز الذي اأ�سحى 
ُي�ؤ�سله وُيدّر�سه وُيدافع عنه. بل �سار حديث الأوروبيني والأمريكيني  ظاهرة طبيعية له من 
خا�سة  الي�رو  ومنطقة  عامة،  القت�سادي  الأداء  م�ستقبل  لأن  الإنقاذ  برامج  على  من�سٌب 

�سعيف، واجلميع يت�قع ا�ستمرار اأزمة الدين وعجز امليزاينات.
اإين اأن�سح كل اأكادميي، وباحث، وممار�س �س�اء اأكان وزيرًا اأم حاكمًا مل�سرف مركزي اأم 
مدير خزينة، اأن يقراأ باإمعاٍن واأن ي�ست�عب الدرو�س، وذلك باإعمال احلكمة والدراية ولي�س 
النبهار الأخاذ الذي ي�سم الآذان ويعمي الأب�سار مبا يجعله اإمعة م�سدقًا ملا يراه دون فهم 

ما وراءه، ولالأ�سف فهذه �سفة الفئة الغالبة من الغالبية املتحكمة ومن ي�سري على خطاها. 
)�س�رو�س  غلب  فقد  نعم،  ه�:  اجل�اب  اأن  يبدو  لالأ�سف  حقًا؟  الفار�س  املمار�س  غلب  فهل 
وبافيت( واأمثالهم )ممن اأطلق عليهم احلكماء( غريهم بدرايتهم لل�س�ق واأحكامه واألعابه 

ففازوا )بح�سب معتقدهم ومقايي�س بع�سهم(، وغريهم مل يفعل!.
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الفقر يف الوطن العربي وندرة اخلدمات امل�شرفية املقدمة للفقراء:-
 يئن عدد لي�س بالقليل من �سكان ال�طن العربي من لدغات الفقر حيث و�سل عدد الفقراء اإىل ٣9 ملي�ن عربي منهم 6.8 
ملي�ن عربي يعي�س�ن بدخل اأقل من ١.٢5 دولر ي�ميا ح�سب ما جاء به تقرير التنمية الب�سرية العاملي ٢٠١١ لالأمم املتحدة 

الذي كان حتت عن�ان الرثوة احلقيقية لالأمم: م�سارات اإىل التنمية الب�سرية.

كما ك�سفت درا�سة م�سحية جديدة للبنك الدويل اأن ثالثة اأرباع فقراء العامل ل ميلك�ن ح�سابات بنكية، ول يرجع ال�سبب يف 
ذلك اإىل فقرهم فح�سب، بل اأي�سا اإىل ارتفاع التكلفة وُبعد امل�سافة والأعمال الإدارية التي يتطلبها فتح احل�ساب ووفقًا لهذه 
الدرا�سة امل�سحية التي اأجراها البنك الدويل عام ٢٠١١ �سملت نح� ١5٠ األف �سخ�س يف ١48 بلدا، فاإن ح�ايل ٢5 يف املائة 
من البالغني الذين يك�سب�ن اأقل من دولرين يف الي�م للفرد قد اأودع�ا مدخرات يف اإحدى امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية. واأكدت 
الدرا�سة اأن ظاهرة عدم التعامل مع البن�ك ترتبط بانعدام امل�ساواة يف الدخل: فاأغنى ٢٠ يف املائة من البالغني يف البلدان 
النامية تزيد فر�ستهم يف فتح ح�ساب بنكي ر�سمي عن �سعفي الفر�س املتاحة لأفقر ٢٠ يف املائة من ال�سكان، وذلك ح�سب 
البيانات التي جمعتها م�ؤ�س�سة غال�ب ل�سالح قاعدة بيانات امل�ؤ�سر العاملي لال�ستمال املايل للبنك الدويل. ومن اأبرز املالمح 
القطرية التي ت�سمنها الدرا�سة امل�سحية عن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا: يقل تعامل اأ�سحاب احل�سابات البنكية يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مع ح�ساباتهم البنكية عن نظرائهم يف املناطق الأخرى: يفيد ١7 يف املائة من البالغني 
ممن لديهم ح�سابات بنكية ر�سمية اأنهم مل ي�دع�ا اأي اأم�ال اأو يجروا اأي عمليات �سحب خالل �سهر وذلك باملقارنة بنح� 8 

يف املائة على م�ست�ى العامل.

�رشكة لتقدمي خدمات التمويل االأ�صغر ومتناهي 
ال�صغر االإ�صالمية

ح�سن اإبراهيم
كاتب وحماور يف جمال التم�يل الأ�سغر
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ي��سح ال�سكل ال�سابق ن�سبة املتعاملني من الفقراء مع البن�ك )امل�سدر البنك الدويل(



و�شع �شناعة التمويل الأ�شغر يف الوطن العربي:- 
اأ�سدرته �سبكة التم�يل الأ�سغر للبلدان العربية �سنابل بلغ النت�سار الإجمايل مل�ؤ�س�سات  ح�سب ما جاء بالتقرير الإقليمي والذي 
بلي�ن  بلغت 59.١  اإجمالية  اأول  ٢٠٠9مبحفظة قرو�س  املنطقة ٣،٠67،964 مقرت�س حتى دي�سمرب/كان�ن  الأ�سغر يف  التم�يل 
دولرًا اأمريكيًا ول تزال منتجات التم�يل الأ�سغر املتاحة يف املنطقة العربية حمدودة، حيث ت�سكل قرو�س امل�سروعات ال�سغرية 

)التجارية( ن�سبة 9٠% من التم�يل الأ�سغر.

ملخ�ص النتائج الرئي�شية بالتقرير:-
اأول . ١ دي�سمرب/كان�ن  حتى  مقرت�س   ٣،٠67،964 املنطقة  يف  الأ�سغر  التم�يل  مل�ؤ�س�سات  الإجمايل  النت�سار  بلغ 

٢٠٠9 مبحفظة قرو�س اإجمالية بلغت ١.59 بلي�ن دولرًا اأمريكيًا.
 حافظ الطلب على ارتفاعه يف املنطقة العربية، حيث ت�سري التقديرات املتحفظة اإىل وج�د فج�ة انت�سار مقدارها . ٢

١9  ملي�ن �سخ�سًا م�ؤهلني للح�س�ل على خدمات التم�يل الأ�سغر وي�سع�ن لل��س�ل اإليه.
�سجلت املنطقة العربية اأعلى و�سيط ح�سابي اإقليمي للعائد على الأ�س�ل ٣.4% مقارنًة مع املناطق الأخرى يف . ٣

العامل، اإل اأن و�سيط العائد على امللكية ١٠.٢% ي�سري اإىل اقرتان انخفا�س قاعدة حق�ق امللكية بارتفاع هام�س 
الربح اإىل ١8%.

ت�ا�سل ج�دة حمفظة القرو�س حت�سنا، حيث �سجلت ن�سبة التاأخري يف ال�سداد اأكرث من ٣٠ ي�مًا ٢.8% وهي اأقل . 4
من املقيا�س العاملي لالأداء املقارن بن�سبة 8.١%.

 ت�سري مقايي�س الأداء املقارن لعام ٢٠٠9 اأن البن�ك املحلية يف الدول العربية تلعب دورًا مهمًا يف قطاع التم�يل . 5
الت��سع يف حمافظ  دون  يح�ل  عائقًا  التم�يل  نق�س  زال  ما  ومع ذلك  اأن�سطته.  الأ�سغر، حيث مت�ل 7٠% من 
القرو�س بامل�ؤ�س�سات، خا�سة امل�ؤ�س�سات املت��سطة وال�سغرية. ومن املت�قع اأن يلعب الت��سع يف م�سادر التم�يل 

باإ�سافة الدي�ن �سبه التجارية دورًا حا�سمًا يف امل�ستقبل.
على الرغم من تقل�س النت�سار يف املغرب، فاإنه ما زال النت�سار يرتكز تركيزًا كبريًا يف م�سر واملغرب، حيث . 6

مثلت الدولتان 76% من اإجمايل املقرت�سني و6١% من اإجمايل حمفظة القرو�س حتى دي�سمرب/كان�ن اأول  .٢٠٠9
 ل تزال منتجات التم�يل الأ�سغر املتاحة يف املنطقة العربية حمدودة، حيث ت�سكل قرو�س امل�سروعات ال�سغرية . 7

)التجارية( ن�سبة 9٠% من التم�يل الأ�سغر.
التم�يل . 8 م�ؤ�س�سات  غالبية  متثل  احلك�مية  غري  املنظمات  تزال  ل  لعام٢٠٠9،  املقارن  الأداء  مقايي�س  �س�ء  يف 

الأ�سغر يف املنطقة 7٣% تليها امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية ١8%.
اإدخال التعديالت على الأُطر القان�نية والتنظيمية ل تزال تعزز الأ�س�اق، حيث اأ�سبح وج�د بن�ك وم�ؤ�س�سات . 9

مالية متخ�س�سة يف التم�يل الأ�سغر يف �س�رية واليمن اأمرًا ممكنًا، وقد مت الت�سديق على قان�ن جديد لتنظيم 
ال�سغر  متناهي  الإقرا�س  �سركات  ميثاق عمل  فل�سطني، كما طرحت م�سر م�سروع  الأ�سغر يف  التم�يل  قطاع 

للنقا�س والت�ساور مع الأطراف املعنية لإبداء الراأي.

فجوة التغطية لل�شناعة على م�شتوي الوطن العربي:-
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املناطق  من  وقرنائها  العربية  املنطقة  يف  النت�سار  ال�سابق  ال�سكل  ي��سح 
و�سنابل  تقرير حتليل ميك�س  العامل )امل�سدر  انت�سارًا يف  الأقل  الأخرى وه� 

عن ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ٢٠١١(

واإقليم  دولة   ٢٠ من  الدويل  البنك  لتعريف  وفقًا  العربية،  املنطقة  تتاألف 
من  اأقل  على  يعي�س�ن  تقريبًا  ملي�ناأً   95 منهم  ملي�نًا،   ٣7٠ �سكان  مبجم�ع 
ما  الطلب  حتليل  ت�سمنها  التي  دولة  ع�سر  الثنتي  حتت�سن  ي�ميًا.  دولرين 
يقرب من ٢5٠  ملي�نًا ( %67من �سكان املنطقة( واإجمايل طلب على التم�يل 
الأ�سغر يبلغ ٢٢ ملي�ن مقرت�س، طبقًا للتقديرات املتحفظة. ووفقًا للتقديرات 
تاأتي ن�سبة 4٠% من اإجمايل الناجت املحلي من القطاع غري الر�سمي، اأي من 
ال�سرائب  قان�ن  نطاق  خارج  تعمل  التي  وال�سغرى  ال�سغرية  امل�سروعات 
واأنظمة الت�سجيل. تعتمد الغالبية العظمى من امل�سروعات ال�سغرية امل�سجلة 
على م�اردها الذاتية اأو القرتا�س اخلا�س لتاأ�سي�س اأعمالها وتنميتها، بينما 
ت�ستهدف البن�ك ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية. وت�سري البيانات ال�اردة يف 
من  للغاية  حمدودة  ن�سبة  اأن  اإىل   ٢٠٠9 لعام   الأعمال(  ممار�سة  )تقرير 
واأن  العربية،  املنطقة  ال�سركات يح�سل�ن على قرو�س ر�سمية يف  اأو  الأفراد 
ثم  ومن  اليمن،  �سكان  من  باملائة  واحد  من  اأقل  اإىل  تنخف�س  الن�سبة  هذه 

يعتمد ال�سكان على م�سادر داخلية لتم�يل اأعمالهم.

ت�جد   ،٢٠٠9 لعام  الأ�سغر  التم�يل  انت�سار  عن  �سنابل  بيانات  اإىل  ا�ستنادًا 
 ١7 �سخ  ي�ستلزم  مما  تقريبًا،  مقرت�س  ملي�ن   ١9 قيمتها  التغطية  يف  فج�ة 
خالل  من  يظهر  كما  الإجمالية،  القرو�س  حمفظة  يف  اأمريكي  دولر  مليار 

نطاق وا�سع من معدلت التغلغل عرب القطاع.

مت�يل  م�ؤ�س�سة   / للفقراء  جديدًا  بنكا   ٢١٣ اإىل  العربي  ال�طن  يحتاج  لذا 
يف  التغطية  فج�ة  اأن  حيث  العربي  الأ�سغر  التم�يل  �س�ق  لإ�سباع  اأ�سغر 
�سناعة التم�يل الأ�سغر العربية تقدر بح�ايل ١9 ملي�ن عميل حمتمل قادر 
على احل�س�ل على خدمات التم�يل الأ�سغر وغري خمدوم مما ي�ستلزم �سخ 
١6.6 مليار دولر اأمريكي يف حمفظة القرو�س الإجمالية، وبح�سب تقديرات 
املقرت�سني  عدد  مت��سط  فاإن  الأ�سغر  للتم�يل  الإقليمي  العربي  التقرير 
عميل  األف   89 ه�   ٢٠٠9 لعام  العربي  ال�طن  يف  اإنت�سارًا  الأكرث  للمن�ساآت 
امل�ؤ�س�سات  انت�سار  نف�س  حتقق  �س�ف  اجلديدة  الفقر  بن�ك  اأن  )وبافرتا�س 
الأكرث انت�سارًا على امل�ست�ى العربي فاإننا نحتاج يف م�سر اإىل 54 بنك جديد 
للفقراء/ م�ؤ�س�سة مت�يل اأ�سغر حيث اأن فج�ة التغطية يف م�سر تقدر بح�ايل 
4.8 ملي�ن عميل ونحتاج يف ال�س�دان اإىل 47 بنكا جديدا للفقراء حيث اأن 
فج�ة التغطية يف ال�س�دان تقدر بح�ايل 4.٢ ملي�ن عميل ونحتاج يف اليمن 
٢7 بنك جديد للفقراء جديد حيث ان فج�ة التغطية يف اليمن تقدر بح�ايل 
٢.4 ملي�ن عميل ونحتاج يف ال�طن العربي ككل ايل٢١٣ بنك جديد للفقراء.

ملاذا يجب اأن ن�شتثمر يف �شناعة التمويل الأ�شغر؟

ي��سح ال�سكل ال�سابق العائد على الأ�س�ل ل�سناعة التم�يل الأ�سغر يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط ونظرائها )امل�سدر تقرير حتليل ميك�س و�سنابل عن ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا ٢٠١١(
مبقارنة الأداء املايل للمنطقة العربية بباقي اأقاليم العامل، جند اأن املنطقة 
العربية �سجلت اأعلى اكتفاء ذاتي ت�سغيلي واكتفاء ذاتي مايل يف العامل بن�سبة 
١٢4% و١٢١% على الت�ايل، تليها منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ بن�سبة ١١5% 
و١١٢% على الت�ايل.  ويف املنطقة العربية نف�سها حققت م�سر اأعلى م�ست�يات 
التكاليف  جميع  تغطية  يت�سمن  الذاتي  الكتفاء  اأن  ومبا  الذاتي.  الكتفاء 
املنطقة  يف  الربحية  لتحقيق  اأي�سًا  م�ؤ�سرًا  يعطي  فاإنه  واملالية  الت�سغيلية 

العربية يف ٢٠٠9.
اإن الإ�ستثمار يف جمال التم�يل الأ�سغر ه� اإ�ستثمار مزدوج الهدف حيث يعمل 
اإىل حتقيق الع�ائد  على حتقيق ع�ائد اجتماعية يف ال�قت الذي ي�سعى فيه 
املالية وبالن�سبة للع�ائد املالية لل�سناعة يف العامل العربي فاإنها حتقق عائدًا 
ي�سل  ربح  وبهام�س   %٢5 اإىل  ي�سل  القرو�س  حمفظة  اإجمايل  على  حقيقيًا 
اإىل ١8% كما اأن �سناعة التم�يل الأ�سغر العربية تتمتع مبحفظة قرو�س ذات 
ج�دة عالية مما يعزز مركزها املايل، كما اأنها تتمتع ب�ج�د خربات ب�سرية 
اإقليمية  �سبكات  ت�جد  حيث  بها  باأ�س  ل  داعمة  فنية  وبنية  ممتازة  عربية 
متخ�س�سة يف التم�يل الأ�سغر يف ال�طن العربي يف كل من اليمن وفل�سطني 
 – الأ�سغر  للتم�يل  العربية  البلدان  �سبكة  اإىل  بالإ�سافة  وم�سر  والعراق 
العربية ما  التغلغل لل�سناعة يف املنطقة  �سنابل عالوة على ذلك فاإن معدل 
زال منخف�سا ويقدر بح�ايل ١٣.9٢% مما �سبق فيمكن للم�ستثمر اأن يحقق 
ع�ائد مالية م�ستقرة على مدى دورة راأ�س املال وبالتعر�س لأقل املخاطر يف 
فقدان الأ�س�ل، هذا بالإ�سافة اإىل الع�ائد الجتماعية التي ميكن اأن يح�سل 

عليها امل�ستثمر يف �سناعة التم�يل الأ�سغر العربية.
اأن  رغم  العربية  املنطقة  يف  لل�سناعة  الت�سغيلي  الأداء  ت��سيح  ميكن  كما 
نفقات الت�سغيل اإىل حمفظة القرو�س �سجلت ٢١.4% وهي اأعلى من مناطق 
اأن  الن�سبة، حيث  لتح�سني هذه  يزال هناك جمال  ل  لكن  العامل،  اأخرى يف 
تكاليفها  جميع  فاإن  وبالتايل  من�ها  مرحلة  يف  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سات 
  86 تكلفة  املنطقة  �سجلت  وقد  اأ�سغر.  اأ�س�ل  حجم  اإىل  تن�ّسب  الت�سغيلية 
�سنتًا اأمريكيًا للمقرت�س، وميكن اأن تعزى هذه الزيادة اإىل ارتفاع التكلفة يف 
فل�سطني وال�س�دان، نظرًا لأن الأخرية حتى الآن يف مرحلة النم� التي ترتفع 

فيها التكلفة/املقرت�س، قبل اأن تتحقق فعالية التكلفة مع زيادة احلجم.
كما بلغ مت��سط املعدل الإقليمي للقرو�س لكل م�ظف يف املنطقة العربية ١١5 
قر�س لكل م�ظف يف٢٠٠9، مع جناح امل�ؤ�س�سات الأقدم يف جتاوز املت��سط 
يتطلب  العايل  الإنتاجية  معدل  فاإن  ذلك  من  بالرغم  كبري.  بفا�سل  العاملي 
�سيا�سات واإجراءات اأق�ى ل�سمان اأنها لن ت�ؤدي اإىل ممار�سات مت�ساهلة يف 

الإقرا�س وارتفاع معدل خماطر حمافظ القرو�س.
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ي�م   ٣٠ < خطر  يف  املحفظة  ون�سبة  املحفظة  ج�دة  ال�سابق  ال�سكل  ي��سح 
بالن�سبة  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  املنطقة  يف  الدي�ن  �سطب  ومعدل 
لنظرائها يف املناطق الأخرى يف العامل )امل�سدر تقرير حتليل ميك�س و�سنابل 

عن ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ٢٠١١(.

و�شع ال�شناعة يف ال�شعودية:-
ح�سب التقرير الإقليمي واملعد من ال�سبكة العربية للتم�يل ال�سغر يف البلدان 
اململكة  يف  لل�سناعة  املحتملني  للمقرت�سني  التقديري  العدد  فاإن  العربية 
العربية ال�سع�دية يقدر باأكرث من ملي�ن مقرت�س حمتمل مت خدمة ما يقارب 
من الع�سرة اآلف مقرت�س منهم ح�سب اإح�سائيات عام ٢٠٠9 مبعدل تغلغل 
ل يتعدى ٠.7١% وبذلك ت�سبح فج�ة التغطية تقارب من ملي�ن عميل حمتمل 
دولر  مليار  تتعدي  الأ�سغر  التم�يل  �س�ق �سناعة  مبحفظة ميكن �سخها يف 

اأمريكي.

و�شع ال�شناعة يف م�شر:-
عن   ٢٠١٠ ابريل  يف  امل�سدر  املالية  الرقابة  هيئة  تقرير  به  جاء  ما  ح�سب   
�سناعة التم�يل الأ�سغر يف م�سر ي�جد اأكرث من 4٠٠ م�ؤ�س�سة مت�يل اأ�سغر 
يف م�سر باإجمايل حمفظة ن�سطة ١.4 ملي�ن عميل بقيمة ٢.٢ مليار جنيه 
م�سري بتاريخ ٣١ دي�سمرب ٢٠٠9 وي�جد �سمن تلك امل�ؤ�س�سات �ستة م�ؤ�س�سات 
احتفل  والذي  بالإ�سكندرية  الأعمال  رجال  جمعية  امل�ؤ�س�سات  تلك  كبرية 
بالأم�س القريب باإ�سداره قرو�س جتاوزت الثالث مليارات جنيه منذ بداية 
ن�ساطه منذ اأكرث من ع�سرين عاما ومتتلك الآن حمفظة ن�سطة تقدر بح�ايل 
الأعمال  رجال  وجمعية  م�سري  جنيه  ملي�ن   ٢8٠ بقيمة  عميل  األف   ١75
مليار  ون�سف  املليار  يقارب  ما  باإ�سدار  قام  والذي  بالدقهلية  وامل�ستثمرين 
ومتتلك  عاما  ع�سرة  ثالثة  من  اأكرث  منذ  الن�ساط  بداية  منذ  م�سري  جنيه 
الآن حمفظة ن�سطة تقارب ١٠6 األف عميل بقيمة ١5٠ ملي�ن جنيه وجمعية 
رجال الأعمال باأ�سي�ط والذي يتجاوز عدد عمالئه الن�سطني ٣٠٠ األف عميل 
اأي�سًا م�ؤ�س�ستي  ن�سطة قيمتها تقارب من ٣5٠ ملي�ن جنيه وي�جد  مبحفظة 

الليد والت�سامن للتم�يل الأ�سغر.

�شناعة التمويل الأ�شغر الإ�شالمي يف الوطن العربي:-
لي�سبح  ملح�ظا  من�ا  املا�سية  عام  الثالثني  خالل  الإ�سالمي  التم�يل  منا 
�سناعة عاملية مت�سي جنبًا اإىل جنب مع اأن�اع التم�يل التقليدية الآخرى حيث 
املختلفة  الإ�سالمي  التم�يل  تقدمي خدمات  نح�  التقليدية  امل�سارف  اجتهت 
ويرى اأحد الباحثني اأن التم�يل الإ�سالمي ه� تقدمي مت�يل عيني اأو معن�ي اإىل 
الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام ومبادئ  تتفق مع  التي  بال�سيغ  املختلفة  املن�ساآت 
التنمية  فعال يف حتقيق  بدور  لت�ساهم  وفنية  �سرعية  و�س�ابط  ووفق معايري 
تديرها  التي  الأم�ال  اأن حجم  والجتماعية. من اجلدير ذكره  القت�سادية 
امل�سارف الإ�سالمية الي�م بلغ ما يزيد على 4٠٠ مليار دولر م�زعة على ما 

يقارب ٢7٠ م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية.

الإ�سالمية  امل�سارف  يف  امل�ستخدمة  التم�يلية  ال�سيغ  من  العديد  وهناك 
وامل�ساربة،  وامل�ساركة،  )املرابحة،  ومنها  ال�سريعة  اأحكام  مع  املت�افقة 
والبيع  بال�كالة،  والبيع  بالتق�سيط،  والبيع  والإجارة،  وال�سلم،  وال�ست�سناع، 
ال�سيغ  عن  تختلف  طبيعة  ال�سيغ  تلك  من  �سيغة  ولكل  وغريها(  بالعم�لة، 
تلك  التزام  �سريطة  جديدة  �سيغ  وج�د  يف  البتكار  ال�سرع  ويتيح  الأخرى 

ال�سيغ مببادئ ال�سريعة الإ�سالمية ووفق معايري و�س�ابط �سرعية وهي:-

• املدخرات 	 اأو  القرو�س  على  التقليدية  الرب�ية  الفائدة  حترمي 
التعر�س  يف  امل�ساركة  دون  من  حمددا  اأو  ثابتا  عائدا  ب��سفها 

للمخاطرة ومن ثم فاإنها ممار�سة غري عادلة. 
• عدم ج�از ح�س�ل امل�سلم على اأية اأرباح نا�سئة من اأن�سطة فا�سدة 	

وغري اأخالقية. فعلى �سبيل املثال، ل يج�ز للم�سلم �سرعًا ال�ستثمار 
يف املالهي امل�ب�ءة وكازين�هات لعب القمار، اأو الأن�سطة الإباحية، 

اأو اأ�سلحة الدمار ال�سامل. 
• عدم ج�از قيام امل�سلم ببيع ما ل ميلكـ  ولهذا فاإنه ل يج�ز للم�سلم 	

الت�سليم  ب�سرط  البيع  وكذا  املدين  )البيع  املك�س�ف  على  البيع 
الآجل( لأنه من املحرمات ال�سرعية. 

• وج�ب اأن تك�ن املُنتجات اأو اخلدمات يف عق�د البيع وا�سحة متاما 	
يف ظل انتفاء اجلهالة والغرر بالن�سبة للطرفني املتعاقدين. 

ومما �سبق يت�سح اأن التم�يل الإ�سالمي والتم�يل الأ�سغر يتفقان يف ج�هرهما 
فكالهما يعنيه يف املقام الأول اخلدمة الجتماعية وتقدمي الع�ن للفئات الأكرث 
احتياجا ويتفقان اأي�سا بعدم ا�ستغالل احلاجة عند النا�س والرتبح منها بل 
للتقارب بني  الفقراء  الجتماعي واحلث على م�ساعدة  التكافل  اإىل  يدع�ان 

طبقات املجتمع ال�احد وعدم ات�ساع الفج�ات بني طبقات نف�س املجتمع.

اليمن  مثل  عربية  دول  عدة  يف  تنفيذه  يتم  الإ�سالمي  الأ�سغر  التم�يل  اإن 
عمالء  احتياجات  باإ�سباع  يفي  ه�  هل  ولكن  وال�س�دان،  وفل�سطني  والأردن 
التم�يل الأ�سغر؟ هذا ه� ال�س�ؤال الذي يحتاج اإىل اإجابة فعند �س�ؤال الأ�ستاذة 
رانيا عبد الباقي املدير التنفيذي ل�سبكة البلدان العربية للتم�يل الأ�سغر عن 
التم�يل  م�قع  مع  لها  العربية حل�ار  املنطقة  الإ�سالمي يف  ال�سغري  التم�يل 
حاجة  هناك  املنطقة،  بلدان  بع�س  )يف  اأجابت:  الرتكيز  ب�ؤرة  يف  الأ�سغر 
اإىل املنتجات املت�افقة مع ال�سريعة الإ�سالمية لل��س�ل اإىل ال�سكان الذين ل 
َعت بع�س املنتجات املت�افقة مع مبادئ ال�سريعة  ت�سملهم اخلدمات، وقد و�سِ
الإ�سالمية يف فل�سطني، والأردن، ولبنان، واليمن، اأما اآلية التم�يل الإ�سالمي 
اآلية الإقرا�س املهيمنة، ومع ذلك، ل ي�جد من�ذج لأف�سل  يف ال�س�دان فهي 
ي�سمن  والذي  املنطقة  يف  الإ�سالمي  الأ�سغر  التم�يل  جمال  يف  املمار�سات 
ال�سريعة  لق�اعد  الدقيق  المتثال  مع  الأ�سغر  التم�يل  م�ؤ�س�سات  ا�ستدامة 
الإ�سالمية، وتعمل �سنابل حالًيا على حتديد التدريب املنا�سب، واأن�سطة بناء 
القدرات يف جمال التم�يل الأ�سغر الإ�سالمي للم�ساهمة يف بناء املعرفة يف 

هذا املجال داخل املنطقة(.
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يف  الأمل  لبنك  التنفيذي  املدير  الالعي  حممد  الأ�ستاذ  �س�ؤال  عن  واأي�سا 
اأجاب: )منا  التقليدي؟  للتم�يل  الإ�سالمي وهل ه� بديل  التم�يل  اليمن عن 
التم�يل الإ�سالمي ب�س�رة ملح�ظة لي�سبح �سناعة عاملية جنبًا اإىل جنب مع 
اأن�اع التم�يل التقليدية الأخرى. وقد تبنت العديد من البن�ك التقليدية مبداأ 
التم�يل الإ�سالمي كبديل اأ�سا�سي وذلك ب�سبب اأنه اأكرث تقبال يف املجتمعات 
اإل  العربية وخا�سة عند الفئات امل�ستهدفة من قبل �سناعة التم�يل الأ�سغر 
اأن هناك عدد كبريا من املع�قات ت�ساحب عملية تقدمي التم�يل الإ�سالمي 
تظهر  التي  ال�سع�بة  ف�ساًل عن  الإ�سالمي  للتم�يل  العالية  الكلفة  اأهمها يف 
اأحيانًا يف �سراء ما يحتاج اإليه العميل من احتياجات كما اأن اقت�سار التم�يل 
وعدم  )مرابحة(  وحيد  منتج  على  الأ�سغر  التم�يل  �سناعة  يف  الإ�سالمي 
تن�ع املنتجات املقدمة �ساهم وب�سكل كبري على عدم انت�سار التم�يل الأ�سغر 

الإ�سالمي يف العديد من البلدان العربية(.

اإن التم�يل الأ�سغر الإ�سالمي يف البلدان العربية مازال ل يغني من ج�ع يف 
مقابلة الحتياج اإىل �سيغه مت�يلية تقابل احتياجات الفئات الأكرث احتياجا 
ا�ستعمال  ه�  واخل�ف  التقليدي  بالتم�يل  باملقارنة  التكاليف  مرتفع  اأنه  كما 
كلمة التم�يل الإ�سالمي ملجرد الراحة النف�سية للعمالء واإقبالهم على التم�يل 
وا�ستغالل املي�ل الطبيعية مل�ساعرهم جتاه الدين في�سبح كلمة مت�يل اإ�سالمي 

مرادف لكلمة ا�ستغالل.

ما ينق�ص التمويل الأ�شغر الإ�شالمي يف الوطن العربي:-
اإن �سناعة التم�يل الأ�سغر �سناعة م�ست�ردة قام بن�سرها يف ال�طن العربي 
على  كبريا  اعتمادا  تعتمد  ال�سناعة  تلك  ومازالت  املانحة،  اجلهات  بع�س 
بال�سناعة  املتعلقة  الدرا�سات  وعمل  التدريب  نفقات  لت�فري  اجلهات  تلك 
التم�يل  �سناعة  وعمر  التم�يل،  م�سادر  من  جدا  مهم  م�سدر  اأي�سا  وهي 
عمر  اأن  ال�سخ�سي  تقديري  ويف  ن�سبيًا  �سغري  العربي  ال�طن  يف  الأ�سغر 
ال�سناعة احلقيقي ميكن احت�سابه مع بداية انطالق �سبكة التم�يل الأ�سغر 
للبلدان العربية، �سحيح اأن بع�س املنظمات بداأت ن�ساطها قبل ع�سرين عاما 
مثل منظمة اأندا ال�طن العربي يف ت�ن�س ولكن تط�ر حجم املحفظة يف اأندا 
واأ�سبحت  جدا  تط�رت  الأخرية  القليلة  ال�سن�ات  يف  ال�سناعة  اأن  على  يدل 
التم�يل ففي عام ٢٠٠٣ كان حجم  به من قطاعات  ي�ستهان  فعال قطاعا ل 
حمفظة منظمة اأندا ١6 األف عميل ويف عام ٢٠٠5 و�سل اإىل ٢5 األف عميل 
ويف عام ٢٠٠8 و�سل اإىل ١٠٠ األف عميل لي�سبح الآن ١6٠ األف عميل. اأريد 
العربي  ال�طن  يف  الأ�سغر  التم�يل  �سناعة  اأن  ال�سابق  العر�س  من  اأق�ل  اأن 
الق�اعد  ولكنها قامت على  الأخرية  القليلة  ال�سن�ات  ب�سكل �سحيح يف  منت 
املبنية  التقليدي  الأ�سغر  التم�يل  ق�اعد  وهي  املانحة  اجلهات  اأر�ستها  التي 
على �سقي الإقرا�س اجلماعي والفردي بطريقة التم�يل التقليدي وال�سناعة 
يف وقتنا هذا مازالت غري قادرة على التحرر من تلك ال�س�رة التقليدية يف 
الإقرا�س فهي يف ط�ر النم� الناجح الذي اأعتقد اأنه �س�ف يعقبه ط�ر التط�ير 
ولكن متى؟ فاإجابة هذا ال�س�ؤال تت�قف على رغبات القائمني على ال�سناعة 
يف �سرعة التط�ير يف تقديري ال�سخ�سي اأن اأهم اأ�سباب عدم اإنت�سار التم�يل 
للم�ؤ�س�سات  اجلدية  الرغبة  عدم  ه�  العربي  ال�طن  يف  الإ�سالمي  الأ�سغر 
يتعدى  ول  الأ�سغر  التم�يل  �سناعة  يف  العاملة  الأ�سا�سية  الكبرية  العربية 
عددهم ١5 م�ؤ�س�سة تقريبا والتي متثل حمافظهم اأكرث من 75% من حمفظة 
التقليدي  املنتج  مع  اأ�سا�سي  كمنتج  املنتج  هذا  لتقدمي  كله  العربي  ال�طن 
اكت�سفت  ال�سناعة  على  القائمني  بع�س  مع  باحلديث  اأنني  كما  الناجح، 

منهم  كثري  ووجه  املطبقة  الإ�سالمي  الأ�سغر  التم�يل  ب�سيغ  اقتناعهم  عدم 
انتقادات لذعة ل�سيغ التم�يل الأ�سغر الإ�سالمي املطبقة يف ال�طن العربي 
فنحن يف ال�طن العربي نفتقد اأ�سا�سا اإىل تلك ال�سيغة املنا�سبة التي ميكن 
اأن يطبق بها التم�يل الأ�سغر الإ�سالمي فما زلنا نبحث عن تلك ال�سيغة يف 
حقيقة الأمر اإن التم�يل الأ�سغر الإ�سالمي يف ال�طن العربي يظل غري وا�سح 
املعامل واأرقامه هزيلة واعتقد اأن ما ينق�س اإنت�سار التم�يل الأ�سغر الإ�سالمي 
ه� ايجاد �سيغة منا�سبة يقتنع بها القائم�ن على ال�سناعة مما يجعلهم اأكرث 

اإقدامًا وت�سميمًا على تطبيقها.

امل�شوؤولية الجتماعية ل�شركات التمويل الأ�شغر ومتناهي ال�شغر:-
امل�ساهمة يف ت�فري الحتياجات الأ�سا�سية للمجتمع، وحماربة الفقر والبطالة 
العمل  فر�س  تخلق  التي  الإنتاجية  احلقيقية  امل�سروعات  مت�يل  خالل  من 
اأم  �سغرية  اأم  كبرية  امل�سروعات  هذه  اأكانت  �س�اء  م�سافة،  قيمة  وحتقق 
والجتماعية،  ال�سحية  الرعاية  م�سروعات  مت�يل  يف  وامل�ساهمة  مت��سطة. 
اإىل  ال��س�ل  اأفراد املجتمع، من خالل �سه�لة  ال�عي الدخاري لدى  وزيادة 
الأوعية والأدوات الدخارية، خا�سة ل�سغار املدخرين، وامل�ساهمة يف التاأهيل 

العلمي والق�ساء على الأمية، وزيادة ال�عي امل�سريف لأبناء املجتمع.

و�شوف نعر�ص جتربة بنك جرامني كاأحد املوؤ�ش�شات التي قامت يف 
الأ�شا�ص لتحقيق الأهداف الجتماعية:-

البنك  يقدمها  التي  اخلدمات  تط�ر  ومع   ١976 عام  يف  البنك  اإن�ساء  مت 
للفقراء قام باإن�ساء عدة م�ؤ�س�سات تنم�يه تابعة له لي�ستطيع تقدمي خدمات 
متكاملة للفقراء، ومن تلك امل�ؤ�س�سات م�ؤ�س�سة جرامني كري�سي وتهدف اإىل 
اأدوج التي تهتم باملن�س�جات اليدوية  حت�سني نظام الري، وم�ؤ�س�سة جرامني 
واأ�س�س البنك بالتعاون مع الي�ن�سك� يف اإطار مبادرة التعليم للجميع م�ؤ�س�سة 
وهي  كاليان  جرامني  م�ؤ�س�سة  باإن�ساء  اأي�سا  البنك  وقام  للتعليم  جرامني 
م�ؤ�س�سة للرفاهية الريفية وم�ؤ�س�سة جرامني �سام�جرى التي تهتم باملنتجات 
الريفية وم�ؤ�س�سة جرامني تيليك�م املتخ�س�سة يف و�سائل نقل املعل�مات اإىل 
الفقراء الريفيني، وكذلك م�ؤ�س�سة جرامني �ساكتي التي تعمل يف جمال ت�فري 
الطاقة املتجددة يف القرى املحرومة من الكهرباء وم�ؤ�س�سة جرامني تر�ست 
التي تعمل على تقدمي الدعم املايل من خالل املانحني اإىل م�ؤ�س�سات التم�يل 
دان�ن  م�ؤ�س�سة جرامني  بتاأ�سي�س  قام  واأي�سا  الأخرى  العامل  الأ�سغر يف دول 
في�ليا  وم�ؤ�س�سة جرامني  للفقراء  ي�مي  تقدمي غذاء �سحي  بهدف  لالأغذية 
القرى  ل�سكان  متاحة  والآمنة  النظيفة  املياه  جعل  اأجل  من  للمياه  املحدودة 
وم�ؤ�س�سة با�سف جرامني وتهدف اإىل حت�سني �سحة الفقراء من خالل حت�سني 
م�ست�ى التغذية ومن خالل احلماية من الأمرا�س الناجتة عن احل�سرات وقد 

بلغ عدد امل�ؤ�س�سات امللحقة بالبنك اأكرث من ٢٠ م�ؤ�س�سة.
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لي�س الغر�س من ممار�سة التم�يل الأ�سغر منح وحت�سيل النق�د ولكن الغر�س 
من ممار�سة التم�يل الأ�سغر ه� العمل على تنمية الفقراء فمثال م�ؤ�س�سة مثل 
جمعية الأمانة لإنعا�س املقاولت ال�سغرى املغربية وهي تخدم اأكرث من ٣6٠ 
اأن الأ�سرة ال�احدة ل يح�سل فيها اأكرث من فردين  األف عميل )وبافرتا�س 
على قرو�س( فاإنها تخدم اأكرث من ١8٠ األف اأ�سرة ت�ستطيع م�ؤ�س�سة الأمانة 
الإقرا�س  لهم خدمات  تقدم  كما  املختلفة  التنم�ية  لهم اخلدمات  تقدم  اأن 
التنم�ية  اخلدمات  لتقدمي  والتنظيمية  الب�سرية  الق�ة  متتلك  ل  كانت  واإذا 
املتكاملة الآن فهل كانت متتلك تلك الكفاءة والهيكل الإداري املتكامل لتقدمي 
عام؟  ع�سرين  قبل  العمالء  من  االكبرية  الأعداد  لتلك  الإقرا�س  خدمات 
بالتخطيط والعمل  ال�قت ولكنها قامت  بالطبع مل تكن متتلك هذا يف ذلك 

على حتقيق ذلك وبالفعل حازت ما خططت اإليه.

الأهداف التي �شوف ت�شعى ال�شركة اإىل حتقيقها:-
ومت��سط  ق�سري  ال�سغر  املتناهي  التم�يل  تقدمي  يف  ال�سركة  اأهداف  تتمثل 
الفنية  املع�نة  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  وامل�ؤ�س�سات  واجلماعات  لالأفراد  الأجل 
وذلك فيما يتعلق بدرا�سات اجلدوى والتدريب على بدء م�سروعات متناهية 
فر�سة  تقدمي  على  للربح  الهادفة  غري  املنظمات  تدريب  وكذلك  ال�سغر 
لالأفراد حمدودي الدخل بهدف الرتكيز على تعزيز قدرات حمدودي الدخل 
وزيادة اأ�س�لهم والعائد منها وحت�سني الظروف الجتماعية والقت�سادية لهم 

من خالل:-

تفعيل اآلية الإقرا�س متناهي ال�سغر الإ�سالمي باعتبارها اأكرث . ١
الناجحة لدعم الأ�سر حمدودة الدخل ومتكينهم من  ال��سائل 

اإقامة اأن�سطة مدرة للدخل. 
مالية . ٢ خدمات  على  للح�س�ل  الدخل  ملحدودي  الفر�سة  اإتاحة 

مي�سرة لرفع م�ست�ى معي�ستهم.
تهيئة املناخ املنا�سب لقيام املبادرات املعنية مبحدودي الدخل . ٣

اخلريية  ال�سناديق  مبادرات  دعم  وت�سجيعها.  وتنميتها 
واجلمعيات الأهلية امل�ساندة ملحدودي الدخل.

كما ميكن لل�سركة ان تق�م برعاية التم�يل الأ�سغر يف ال�طن العربي كمرحلة 
هذا  يف  وي�جد  الإ�سالمية  حلته  يف  ن�سره  على  وتعمل  الإن�ساء  لعملية  تالية 

امل�سمار �سركتني راعيتني للتم�يل الأ�سغر يف ال�طن العربي وهما:-

برنامج اخلليج العربي للتنمية )اأجفند( منظمة اإقليمية تنم�ية مانحة، تدير 
اأعمالها من مدينة الريا�س يف اململكة العربية ال�سع�دية التي تتخذها الإدارة 
التنفيذية مقرًا. اأن�سىء اأجفند عام ١98٠م مببادرة من �ساحب ال�سم� امللكي 
التعاون  جمل�س  دول  قادة  من  وتاأييد  وبدعم  عبدالعزيز  بن  طالل  الأمري 
اخلليجي )دولة الإمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، اململكة العربية 
ال�سع�دية، �سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الك�يت( بادرت اأجفند بتاأ�سي�س 
عدد من امل�ساريع الكربى التي مت اختيارها بعناية تامة وبعد درا�سة متاأنية، 
الب�سرية  للتنمية  الأ�سا�سية  باملفا�سل  باعتبارها م�ساريع رائدة وحي�ية تعنى 
وتخدم الأهداف ال�سرتاتيجية لأجفند. وقد مت تنفيذ هذه امل�ساريع يف عدد 
اأخرى.  من الدول العربية والنامية ويت�ا�سل تنفيذها يف دول عربية ونامية 
وهذه امل�ساريع ت�سمل م�سروع بن�ك الفقراء، وم�سروع تنمية وتط�ير الطف�لة 

املبكرة، وم�سروع اجلامعة العربية املفت�حة.

كم�سروع  عام ٢٠٠7  واأدرجت يف   ٢٠٠٣ عام  تاأ�س�ست  �سركة جرامني جميل 
م�سرتك بني م�ؤ�س�سة جرامني وم�ؤ�س�سة عبد اللطيف جميل، وهي �سركة تابعة 
من  الفقر  حدة  من  التخفيف  على  تعمل  وهي  جميل  اللطيف  عبد  ملجم�عة 
�سهر  ويف  ال�سغري  التم�يل  مل�ؤ�س�سات  واملالية  التقنية  امل�ساعدة  ت�فري  خالل 
ن�فمرب ٢٠١٠ ا�ستطاعت جرامني جميل ت�فري �سمانات مالية لأكرث من ٢4 
ملي�ن دولر اأمريكي والتي �سهلت التم�يل مل�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر بح�ايل 
5٣ ملي�ن دولر اأمريكي وانتفع بهذا التم�يل ما يقرب من 5٢٠٠٠٠ عميل من 
خالل م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر يف منطقة ال�سرق الأو�سط وجرامني جميل 
تعمل يف ت�سعة بلدان وهي م�سر والأردن، لبنان، املغرب، فل�سطني، �س�ريا، 

ت�ن�س، تركيا، واليمن.

امللخ�ص النهائي:-
�ساعية  لي�ست  الإ�سالمي  الأ�سغر  التم�يل  خدمات  لتقدمي  �سركة  اإن�ساء  ه� 
يف  لها  وميكن  اجتماعية  م�س�ؤولية  ذات  اأهداف  لتحقيق  ت�سعى  اإمنا  للربح 
على  الإ�سالمي  الأ�سغر  التم�يل  �سناعة  ركب  تق�د  ان  لالإن�ساء  تالية  خط�ة 
م�ست�ى العامل بدعم حت�ل م�ؤ�س�سات التم�يل الأ�سغر التقليدية اإىل امل�سرفية 
الإ�سالمي  الأ�سغر  التم�يل  خدمات  اإنت�سار  يف  ال�سبق  لها  ويك�ن  الإ�سالمية 

على م�ست�ى العامل اإن �ساء اهلل.
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احللقة )2( 

1. غياب اجلهات الإ�شرافية على اجلوانب التطبيقية
الفردية  احلالية  العرب  ظروف  �سكلته  الذي  العربي  العقل  على  ي�ؤخذ  مما 
عليا  �سلطات  تدخل  اإىل  يح�ج  مما  التلقائي،  اجلماعي  النتظام  وعدُم 
العرب يف هذا  تخلف  اأ�سباب  من  وهذا  وترعاه.  ال�سروري  التنظيم  تفر�س 
تنظيم  دون  ترك  الإ�سالمي  امل�سريف  كالعمل  الأهمية  بالغ  فاأمر  الع�سر، 
تنظيمه  عدم  نتائج  اأن  مع  الرقابي،  ال�سرعي  اجلانب  يف  ول�سيما  داخلي، 
اأو  الغرب  بالد  الأمر يف  وقع هذه  ول�  تخفى على عاقل.  ول  بالغة اخلط�رة 
حاجة  دومنا  الأول  الي�م  منذ  بتنظيمه  ل�سرع�ا  املتح�سر،  ال�سرق  اأقا�سي 
لتدخل احلك�مات، ومل يعّر�س�ا هذا الأمر ملاآله املحت�م مع ترك التنظيم، من 
ال�سق�ط والنهيار نتيجة ت�سرب الف�ساد اإليه وتغلغله ب�سبب الطبيعة الب�سرية 

الفردية.
يحقق  ما  اإىل  تعامالتهم  يف  يجنح�ا  اأن  لالأفراد  الب�سرية  الطبيعة  من  اإذ 
اأو  جمتمعاتهم،  ح�ساب  على  اأو  بع�سًا  بع�سهم  ح�ساب  على  ول�  م�ساحلهم 
اأو النفع العام. وقد ل تكفي امل�ؤيدات الدينية لدرء خطر  القيم واملعتقدات، 
هذه الطبيعة فيهم، مما يحتم على احلك�مات ب�سلطتها التنفيذية اأن تتدخل 
اأن  التدخل ميكن  وهذا  �سل�كهم.  ت�سبط  دني�ية  و�سائل  اأو  م�ؤيدات  وتفر�س 
يقت�سر  اأو  مثاًل،  التنظيم  باأمر  حك�مية  جهات  فتق�م  عدة،  اأ�سكاًل  يتخذ 

تدخلها على الإ�سراف على التطبيق و�سبطه ب�س�ابط تكفل �سالمة اآثاره.
القت�ساد  من  التم�يلي  اجلانب  لتنظيم  احلك�مية  اجلهات  ت�ىل  وعدم 
اإىل النتيجة  اأّدى  اأو امل�ؤ�س�سات،  اإ�سرافها عليه، وتركه لالأفراد  اأو  الإ�سالمي 
ت�س�يهه  واإىل  اخلا�سة،  مل�ساحلها  املعريف  الفرع  هذا  تط�يع  من  الطبيعية 
تطبيق  احلك�مات  فيها  رعت  التي  احلالت  بع�س  ويف  فيه.  الأزمات  وخلق 
البلد،  لهذا  ال�سيا�سي  ال�اقع  التجربة  هذه  على  طغى  الإ�سالمي،  التم�يل 
بامل�ساكل  مرتبطة  �سيا�سية  لأغرا�س  الإ�سالمي  التم�يل  جتربة  رت  ف�ُسخِّ
بل  بالإيجابية،  التجربة  اإىل عدم متيز هذه  اأدى  البلد، مما  لهذا  الداخلية 

كانت يف م�سم�نها، ل يف اإطارها التنظيمي، اأكرث �سلبيًة من غريها.

التطبيقي  املعريف  اجلانب  اإىل  ال�شرعية  بال�شيا�شة  الت�شويغ  2.ت�شلل 
للتمويل الإ�شالمي

م�سطلح  الإ�سالمية  لل�سريفة  الفقهية  املجال�س  اأروقة  يف  يرتدد  �سار 
"ال�سيا�سة ال�سرعية" يف اإطار ت�س�يغ بع�س تطبيقات املعامالت املالية، على 
اعتبار اأنها ل جت�ز باعتبار الأدلة الظاهرة، اأو الأق�ال الفقهية املعروفة، اأو 

م�اقف املجامع الفقهية، ليمكن جت�يزها مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية. 
التم�يل  ممار�سات  بع�س  كانت  اإذا  فاإنه  �سرعًا  ذلك  �سالمة  فر�س  وعلى 
اأ�سلها  يف  ال�سرعية  ال�سيا�سة  فاإن  ال�سرعية  ال�سيا�سة  قبيل  من  الإ�سالمي 
تتنافى مع التاأ�سيل املعريف، لأن احلكم مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية يرتبط 
بال�ستثناءات. وعليه فاإن التاأ�سيل املعريف ال�سليم يتنافى اأ�ساًل مع الأحكام 
ال�ستثنائية التي قد ُتفر�س مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية يف بع�س الظروف، 
�سرعة  مع  يتنايف  مما  والرا�سخة  العامة  الأ�س�ل  على  تق�م  املعرفة  لأن 

ال�ستثناءات، واحلكُم يف اأمر مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية واإن كان �سحيحًا 
ومن اأهله طارٌئ وا�ستثناء.

لبع�س  الفقهية  املجال�س  اأو  الأفراد  ت�س�يغ  فاإن  الفقهي،  العتبار  ومن حيث 
التطبيقات مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية تط�ٌر خطري وفا�سد من اأوجه عدة:

• اأو 	 امل�سلم،  للحاكم  ه�  ال�سرعية  ال�سيا�سة  مبقت�سى  الت�سرف  اأن 
ال�س�رى،  ومبقت�سى  العامة  امل�سلحة  وفق  تقرره  امل�سلمة،  احلك�مة 
للدولة.  واخلارجية  الداخلية  العامة  ال�س�ؤون  باإدارة  ترتبط  لأنها 
وتق�سري احلك�مة امل�سلمة يف هذا اجلانب يف بع�س املجالت ل يخّ�ل 

الأفراد اأن يبّ�ئ�ا اأنف�سهم دور احلكام.
• اأن ال�سيا�سة ال�سرعية ل تخ�ل من يت�سرف مبقت�ساها ت�س�يَغ املحرم 	

وت�سميته حالًل، كاأن ي��سم منتج مايل غري �سرعي بال�سرعية مبقت�سى 
ال�سيا�سة ال�سرعية وي�سمح للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بتقدميه؛ بل 
تخ�ل ال�سيا�سة ال�سرعية لأهلها الت�سّرَف يف الأم�ر العامة مبقت�سى 
الثابتة،  ون�س��سها  ال�سريعة  اأ�س�ل  مع  يتناق�س  ل  مبا  امل�سلحة، 
وتعليَق بع�س الأحكام ال�سرعية مبقت�سى ال�سرورة التي تبيح ب�سروطها 
املحظ�ر اأو ت�سلب ال�ج�ب عن ال�اجب، اأو الت�سرَف مبقت�سى التعزير 
الذي قد ي�سل اإىل القتل يف ق�سايا اجلنايات وجرائم اأمن الدولة، اأو 

تقييَد املباحات.  
• نزاهُته يف 	 ُت�سمن  م�ستقاًل  لي�ست طرفًا  امل�سرفية  الفت�ى  اأن جهات 

تقريره للم�سائل مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية على فر�س �سحة تبّ�ئها 
مما  م�ستفيد  طرف  لأنها  وذلك  اأ�ساًل،  ال�سرعية  ال�سيا�سة  لعمل 
�سرة من اأهلها يغري امل�ؤ�س�سات املالية  تقرره، فرواج هذه الفتاوى امليِّ
هذه  اأ�سحاب  على  املادي  بالنفع  يع�د  مما  باأ�سحابها،  امل�ستفيدة 
الفتاوى، ف�ساًل عن وج�د م�ؤ�س�سات فت�ى خا�سة من �ساأن تقا�سيها 
اأجرًا عن مراجعة املنتج املايل اأو ت�س�يغه األ يجعلها م�ستقلة على نح� 

يدفع تدافع امل�سالح.
• تعدد جهات الفت�ى بتعدد امل�ؤ�س�سات املالية ي�ؤدي اإىل تعار�س املفتى 	

به مبقت�سى ال�سيا�سة ال�سرعية حتى يف نطاق البلد ال�احد، مما ي�ؤدي 
به  تع�د  قد  نفع  اأي  يلغي  نح�  على  والف��سى  ال�سطراب  وق�ع  اإىل 
بالف��سى  اأ�سبه  الأمر  في�سري  ال�سرعية؛  ال�سيا�سة  مبقت�سى  الفت�ى 

التي يحدثها تعدد احلكام وروؤاهم يف البلد ال�احد.

3. حمدودية النقد
النقد اأمر �سروري لكل جهد معريف ب�سري، وه� الذي يط�ر املعارف وي�سقلها 
ويخل�سها من �س�ائبها. وتعظم اأهميته للمعارف النا�سئة، لأنها تك�ن كثرية 

الأخطاء عادة، مما ي�ستدعي كرثة التنبيه اإىل حماّلها.

د. عبد العظيم اأب� زيد
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املعارف  اأرباب  تردع  التي  الروادع  جملة  من  ه�  والناقدين  النقد  ووج�د 
والقائمني على تطبيقاتها من الغل� فيها اأو النحراف بها. ول� مل ي�جد نقد 
وناقدون ل�جب اإيجادهم وا�سطناعهم �سيانًة للفرع املعريف وامل�سالح العامة 

املرتبطة به.
والنقد اإما هّدام واإما بناء، والهّدام ما يف�سل التجربة ومينع من قيامها، ما 
دامت قائمة على اأ�س�س مقب�لة يف الأ�سل؛ ولي�س من النقد الّهدام ما يت�جه 
اإىل معاجلة القائم فعاًل من التجربة، اأو ينبه اإىل خطاأ فيها اأثناء قيامها، بل 
هذا من النقد البناء. ول ي�سح عّد النقد بناًء اأو هدامًا باعتبار غر�س الناقد 
ونيته، بل باعتبار حمّله كما تقدم؛ اأي فتنفتح املعارف ال�سرعية  على كل نقد 

بناء ول� �سدر عن مغر�سني اأو حتى عن غري امل�سلمني.
ومن ال�سلبيات املعرفية املت�سلة بالقت�ساد الإ�سالمي اأنه مل يتلق النقد الكايف 
معامالت  جتذرت  اأن  بعد  قريب  زمن  اإىل  النقد  هذا  تاأخر  بل  بداياته،  يف 
ال�سرعية  من  �سيئًا  اكت�سبت  حتى  الإ�سالمي،  امل�سريف  العمل  يف  م�سب�هة 
املجامع  يقع على  ما  اأكرث  الل�م  ويقع  ال�سمت.  ال�قت وط�ل  العرفية مبرور 
الفقهية التي غلب عليها ال�سمت بينما التم�يل الإ�سالمي يف ط�ر التك�ين يف 
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، فرتك الأمر للهيئات ال�سرعية ت�سكل �سيغ هذا 
التم�يل. ومل ي�سدر عن املجامع الفقهية اإل قرارات فقهية ب�سيطة على مدى 
�سن�ات، وكرث يف قرارات هذه املجامع الت�س�يف والتاأجيل اإىل دورات اأخرى يف 
اأم�ر بالغة الأهمية هي قيد التطبيق واملمار�سة يف امل�ؤ�س�سات املالية. بل وكان 
يف بع�س الأحايني اأن خرجت املجامع الفقهية بقرارات خج�لة مرتددة اأ�سبه 

برفع العتب اإذا �سح التعبري وتفتح الباب ل�ستثناءات حمذورة.  
ويعزى تق�سري اجلكامع الفقهية اإىل جملة اأ�سباب اأهمها:

• يف 	 العاملني  الفقهاء  من  الفقهية  املجامع  يف  ق�ي  ل�بي  وج�د 
الفقهية  املجامع  تنق�س  اأن  ي�سّرهم  ل  الذين  املالية  امل�ؤ�س�سات 
فتاويهم، فيح�ل�ن ما اأمكن دون �سدور قرارات من املجامع الفقهية 

بذلك.
• �سعف معرفة اأكرث اأع�ساء املجامع الفقهية، وفقهاء ال�سريعة عم�مًا، 	

عن  عاجزين  يجعلهم  مما  امل�سرفية،  املالية  املعامالت  بفنيات 
الدخ�ل يف نقا�سات علمية نقدية مع الفريق الأول، وه� ما ا�ستغله 
املعامالت  ا�ستغالل، فبقي كثري من  اأح�سن  الأول ل�ساحله  الفريق 
هذا  وحلقيقة  ت�س�يب.  اأو  اعرتا�س  اأو  نقد  دون  امل�سب�هة  املالية 
املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  ال�سرعية  الرقابة  احتكار  ظاهرة  تعلل  الأمر 
الإ�سالمية واقت�سار العمل امل�سريف الإ�سالمي على جمم�عة قليلة 
امل�سريف  العمَل  يخرب  اأن  ه�ؤلء  م�سلحة  يف  لي�س  اإذ  ال�سي�خ،  من 
اأروقة  يف  لفتاويهم  ق�يل  نقد  عامل  ي�سكل�ن  قد  حقيقي�ن  فقهاء 

امل�ؤ�س�سات الفقهية. 
• من 	 بدءًا  اإليها  ال�هن  وطروق  عام  ب�سكل  الفقهية  املجامع  �سعف 

العلمية  وقدراتهم  وم�ؤهالتهم،  اإليها،  اأع�سائها  و�س�ل  طريقة 
وجديتهم،  واهتمامهم  واملتابعة،  والتن�سيق  احل�س�ر  على  والبدنية 
اإىل طريقة تنظيم هذه املجامع و�سري عملها، و�سياغة قراراتها، ثم 

وزن هذه القرارات، واحرتام امل�ؤ�س�سات املالية لها. 
لتقبله،  ال�ستعداد  اأي�سًا عدم  بالنقد  املرتبطة  امل�سكالت  ومن  النقد:  رف�س 
اأي  ورف�سه على قلته من قبل املعنيني بالتطبيق العملي لهذا الفرع املعريف، 
التم�يل الإ�سالمي، وعّده هج�مًا على اأ�سخا�سهم. وهذه م�سكلة نف�سية تنبغي 

معاجلتها، وهي �سمة ظاهرة ولالأ�سف على العقل العربي املعا�سر، كفيلة باأن 
بيئات دكتات�رية  الن�س�ء يف  اآثار  نافع ومفيد، وهي من  الرتاب كل  تدفن يف 
األقت بظاللها على طريقة تفكري الأفراد. وج�هر هذا الأمر ه� ما يتميز به 
ول  ال�سخ�س،  ونقد  الفكر  نقد  ُيفرق بني  العربي، فهناك  الغربي عن  العقل 
حتمل الأم�ر على املحمل ال�سخ�سي، بل تذوب اخلالفات ال�سخ�سية يف �سبيل 
النف��س  فتحتد  هنا  اأما  اجلميع؛  ملنفعة  وتط�يرها  وتنقيحها  الفكرة  خدمة 
ّر  في�سِ واحل�سد،  الغرية  اأو  العداوة  على  نقد  كل  وُيحمل  النيات  يف  وُي�سكك 
املخالف على خمالفته واملخطئ على خطئه، حتى قد ت�سري جمال�س احل�ار 

املعريف جمال�س �ستم واتهامات. 
4. عقلية الإفراط اأو التفريط يف الفكر الديني

جرى زمنًا يف الفكر الديني تقدمُي العقل على النقل، وكان ذلك اأثرًا ل�سي�ع 
ي�ؤمن�ن  ل  فه�ؤلء  وال�ج�ديني،  املالحدة  مناظرة  اإىل  للحاجة  الفل�سفة 
اأثر  من  كان  لكن  العقلي.  اجلدل  اإل  معهم  ينفع  فال  ال�سرعية،  بالن�س��س 
ذلك اأن اأعطي العقل �سلطانًا ف�ق �سلطان الن�س��س، فعمل رّواد هذه املدر�سة 
الن�س��س  العقل من  ان�سجامه مع  بدا عدم  ما  رّد  اأو  تاأويل  )املعتزلة( على 

ال�سرعية.
دور  والإفراط يف  الإيغال  هذا  بعد  الإ�سالمي،  الت�سريع  مذاهب  وجد يف  ثم 
العقل يف تعليل الن�س��س وتاأويلها لتت�افق مع العقل، اإيغاٌل وتفريط كذلك يف 
�سلطة النقل على العقل، فرِتكت الن�س��س على حالها واأخذت على ظاهرها، 
فكان التفريط يف دور العقل والجتهاِد يف تاأويل الن�س��س واإدراك مقا�سد 

النهي والت�سريع.
ويف زمننا املعا�سر وجد الأمران اأي�سًا ولكن باعتبار اآخر، اإذ ن�ساأ كرِد فعل على 
الفكر ال�س�يف الذي اأوغل يف الإبحار مبا وراء معاين الن�س��س، دع�ٌة لل�ق�ف 
على ظ�اهر الن�س��س بغية درء خطر متييع الن�س��س الذي وجد يف الفكر 
ال�س�يف بعامة. وقد وجدت هذه الدع�ة بق�سد ال�ق�ف ب�جه الفكر ال�س�يف 
املغايل ، لكن ترتب عليها غل� كذلك ت��ّسع لي�سمل ن�س��س الت�سريع، فاأخذت 
هذه الن�س��س على ظ�اهرها على نح� عّطل حكمة الت�سريع ومقا�سده. وهذا 
فبع�سها  الإ�سالمي،  التم�يل  م�سائل  الفقهية يف  الروؤى  من  كثري  نراه يف  ما 
يق�م على احلكم بحل املعاملة باعتبار ا�ستيفاء �سروط ال�سحة ال�سكلية التي 

وردت بها الن�س��س دون اعتبار ج�هر املعاملة وماآلتها.
فالروؤى الفقهية التي حُتل بي�ع الذرائع الرب�ية كالعينة اأو الت�رق كما يجريان 
عن  افرتاقهما  من  الرغم  على  الإ�سالمية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  بع�س  يف  الآن 
روح  وتعطل  بالظاهر  ت�ؤخذ  تنبثق عن عقلية  وال�سكل فح�سب،  باللفظ  الربا 
الإ�سالمي.  الت�سريع  ُيخ�سى منها حقيقًة على  الن�س ومقا�سده، وهي عقلية 
وحرمَة  واحد  ِحلَّ  فرتى  الرب�ية،  البي�ع  بني  تفرق  التي  العقليُة  تلك  ومثلها 
�ُغ بيعًا جديدًا  اأخر على الرغم من احتاد اجلميع يف اجل�هر والأثر، اأو ت�سَ
ي��سل اإىل نف�س النتيجة من معاو�سة املال باملال ب��ساطة �سلعة غري مق�س�دة 
لذاتها حقيقة يف البيع وال�سراء، ثم تزعُم ِحّله وت�سنُّ حربًا على البي�ع الرب�ية 

الأخرى !
بني  ي�ائم  الذي  ال��سط  املنهج  ه�  الإ�سالمي  الت�سريع  يف  املقب�ل  املنهج  اإن 
النقل والعقل على نح� ما يفعل القيا�س ال�سرعي، فُيجّلي دور العقل يف تعليل 
الن�س��س التي تقبل التعليل، وُيِلحق الأم�ر بنظائرها باعتبار ال�سرتاك يف 

العلة وفق عملية تنقيح املناط وحتقيقه.
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الت�شريعي  اجلانب  متثل  التي  الهيئات  ارتباط  طبيعة  يف  اخللل   .5
باملوؤ�ش�شات املالية

متار�س الهيئات ال�سرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية دورًا ت�سريعيًا داخليًا 
وم�ؤ�س�ساته،  الإ�سالمي  لالقت�ساد  معرفيًا  اأ�سا�سًا  اأدبياته  جمم�ع  يف  ميثل 
لكن هذا النتاج املعريف ت�سكل يف مناخ م�سب�ه ي�ستدعي حكمًا عقليًا و�سرعيًا 
ال�سرعية  الهيئات  بني  العالقة  قامت  فقد  النتاج.  هذا  �سالمة  بالت�سكك يف 
اأ�سا�س غريب عن  �ساحبة هذا النتاج وبني الفئة التي متلك امل�ؤ�س�سات على 
الفئتني،  هاتني  بني  املبا�سر  املادي  امل�سلحي  الرتباط  وه�  ال�سريعة،  فكر 
بها  تلتزم  التي  الأحكام  اإ�سدار  عن  الأوىل  للفئة  اأجرًا  الثانية  الفئة  فتدفع 
تلك امل�ؤ�س�سات. وهذا العمل ل ي�س�غ عقاًل اأو �سرعًا لأنه ينط�ي على مفا�سد 
ظاهرة، اإذ ل يتحقق ا�ستقالل تلك الهيئات بهذا العمل، بل تتاأثر تلك الأحكام 
ال�جه  ومن  امل�سالح.  تدافع  اإىل  بالنظر  امل�ؤ�س�سات  تلك  اأ�سحاب  برغبة 
ال�سرعي، فاإنه ل يج�ز يف فكر ال�سريعة اأن ياأخذ املتكلم بحكم ال�سرع اأجرًا 
من الذي يقع عليه هذا احلكم وُيلزم به، كما ه� احلال يف اأجر القا�سي، فاإنه 
ل يج�ز اأن يك�ن من اخل�س�م، بل من بيت املال، بل ويحرم على القا�سي اأن 
ياأخذ هدية من اخل�س�م لأن ذلك يفتح باب مف�سدة عظمى ول� كان القا�سي 
اأ�سهر النا�س ورعًا ونزاهة. واحلال ينبغي اأن تك�ن كذلك يف امل�ؤ�س�سات  من 
ح�ساب  على  ول�  امل�ؤ�س�سات  تلك  تلِزم  ال�سرعية  الهيئة  قرارات  فاإن  املالية، 
رواتب  تدفع  التي  امل�ؤ�س�سات هي  تلك  اأن  نرى  ومع هذا  ومكا�سبها،  اأرباحها 
تلك الهيئة، بل وهي التي تختارها قبل ذلك وتعينها، فمن الطبيعي اأن تختار 
هيئات تلتقي اآراوؤها مع م�ساحلها. ويقت�سر الفارق بني  القا�سي وبني الهيئة 
ال�سرعية على اأن القا�سي يتكلم باحلكم ال�سرعي يف حق�ق العباد، اأما الهيئة 
الربا  حرمة  من  تعاىل  اهلل  حق�ق  يف  ال�سرعي  احلكم  يف  فتتكلم  ال�سرعية 
تنظر هذه  العباد، وذلك عندما  ي�سمل ذلك حق�ق  وقد  والغرر وغري ذلك، 
الهيئة يف تظلمات املتعاملني مع امل�ؤ�س�سة و�سكاويهم؛ فيك�ن عمل امل�ؤ�س�سات 
املالية كمن يختار القا�سي عليه ويدفع له اأجرًا من ماله، فينبغي األ يج�ز هذا 
غ ج�از اأخذ الأجر من الطرف  يف �سرعة الإ�سالم. وهذا الفرق املحدود ل ي�س�ِّ
امللتزم باحلكم يف هذه احلالة، بل ينبغي اأن يك�ن اختيار وتعيني وعزل الهيئة 
ال�سرعية من قبل طرف م�ستقل عن تلك امل�ؤ�س�سات، كامل�سرف املركزي مثاًل 
واحد  �سفة من طريق  باأي  تناله  مبلغ  اأي  اأو  اأجرها  يك�ن  واأن  باإ�سرافه،  اأو 
تلك  احتياطيات  من  ح�سمًا  مثاًل  يقتطعه  املركزي  كامل�سرف  مبا�سر،  غري 

امل�ؤ�س�سات لديه. 

6. غلبة اجلهل بالدين على العامة و�شعف وعيهم الديني
الإ�سالمي �سعف  ال�سحيح لالقت�ساد  التطبيق  ي�اجهها  التي  امل�سكالت  من 
الثقافة الدينية لدى عامة امل�سلمني ويعزى ذلك اإىل طبيعة املناهج الدرا�سية 
املعا�سرة، فهي ل تعطي دار�سيها تثقيفًا دينيًا كافيًا. وقد اأدى اجلهل الديني 
و�سع�ره  بل  واأ�س�له،  اأحكامه  اأ�سا�سيات  فهم  عن  وبعده  املعا�سر  للجيل 
بالتق�سري جتاه دينه اإىل اأن �سرب يف اأذهان هذا اجليل ط�قًا من القدا�سة 
الدينية ح�ل علماء الدين، وهذا يف جانب منه من قبيل التع�ي�س النف�سي، 
فالنف�س بفطرتها متيل اإىل حب الدين وتبجيل من ينت�سب اإليه، ويزداد هذا 
ال�سع�ر عند املق�سرين وال�اقعني يف الذن�ب مع �سالمة فطرتهم وه� حال جّل 
النا�س. وهذا اأي�سًا يف جانب اآخر منه من تاأثري الفل�سفات الدينية الأخرى، 
التي تق�م على وج�د ما ي�سمى برجال الدين، واإ�سفاء هالة من القدا�سة على 
اأق�الهم واأعمالهم، وه� ما حاربه الإ�سالم واأنكره اأ�سد الإنكار اإذ ل ع�سمة 

اإل لالأنبياء.

اأن  ل�  الإ�سالمي  اأثر �سلبي على م�سرية القت�ساد  الأمر من    وما كان لهذا 
تاأ�س�ست  التي  جتربته مل تكن مفت�حة على النحراف ب�سبب طبيعة العالقة 
التم�يل  م�ؤ�س�سات  اأي  القائمة،  م�ؤ�س�ساته  عمل  على  �سرعيًا  امل�سرفني  بني 
الإ�سالمي، وبني اأ�سحاب تلك امل�ؤ�س�سات كما تقدم بيانه. لكن ب�سبب �سي�ع 
اجلهل يف �سف�ف عامة النا�س بالدين، وب�سبب تلك الهالة،مل يك�ن�ا قادرين 
وممار�سة  الإ�سالمي  امل�سريف  العمل  منظ�مة  يف  اخللل  حمل  اإدراك  على 
النقد الالزم لإ�سالح ذلك، مع �سديد احلاجة اإىل م�قف حا�سم من العامة 
ب�سكل عام  ال�سريعة  علماُء  وتق�سري  العليا  الرقابية  ال�سلطات  يف ظل غياب 
لأم�ر تقدم ذكرها. ول ُينكر اأن اأهم نقد م�ؤثر وفّعال تكرتث به البن�ك ه� 

نقد العامة، لأنهم العمالء وامل�ستهدف�ن باملنتجات التي تقدمها. 

7. معاملة الأقوال ال�شاذة معاملة الأقوال املعتربة
من اآفات املعارف ال�سرعية يف اأيامنا اأن �سار ب�سبب الرتاجع يف اإتقان العل�م 
ال�سرعية ل ُيح�َسُن التمييز بني الق�ل املعترب الذي يحتمل وجهًا �سرعيًا وبني 
الق�ل ال�ساذ الذي لي�س له حممل �سرعي �سحيح. و�سار وج�د الراأي املخالف 
فيه،  املختلف  قبيل  من  الأذهان  يف  امل�ساألة  ري  ي�سّ اأن�ساره  كرث  اإذا  ال�ساذ 
اأن�سار  وكرثُة  املعتربة!  الفقهية  املذاهب  بني  يجري  الذي  كاخلالف  وكاأنه 
الق�ل  هذا  �سالحية  بال�سرورة  منها  يفهم  اأن  ي�ستقيم  ل  املخالف  الق�ل 
و�سحة اعتباره �سرعًا، لأن الفئة التي قد جتتمع على هذا الق�ل هي فئة قد 
ترتبط م�ساحلها جميعًا ارتباطًا مبا�سرًا بهذا الق�ل، فيكرث اأن�ساره دون اأن 
يك�ن للق�ل م�سداقيته اأو وزنه ال�سرعي املعترب. ومثال ذلك يف الإطار املعريف 
بي�ع  وبج�از  الدين  بي�ع  بج�از  املعا�سر  الق�ُل  الإ�سالمي  بالتم�يل  املرتبط 
العينة ب�س�رها املختلفة، فهذه البي�ع متجها الفطرة الإن�سانية والعقل ال�سليم 

والأ�س�ل ال�سرعية، وكرث اأن�سارها لرتباط م�ساحلهم برواجها. 

اخلامتة  والتو�شيات
ما تقدم ه� اأهم الأ�سباب التي اأدت يف نظر الباحث اإىل حدوث اأزمة معرفية 
وتطبيقية يف القت�ساد الإ�سالمي، ول �سك اأن ثمة اأ�سبابًا اأخرى غريها، لكن 
الباحثني الآخرين  اأن حتليل  الباحث ملحال اخللل. واأظن  هذا ه� ت�سخي�س 
ي�سلح  اأ�سا�سًا  جمم�عه  يف  وي�سكل  البحث،  هذا  عنه  غفل  ما  اإىل  �سي�سري 
الرتدي  مع  ملحة  �سرورة  �سار  الذي  والتطبيقي  املعريف  لالإ�سالح  منطلقًا 
الأ�سباب  وبح�سب  وم�ؤ�س�ساته.  الإ�سالمي  القت�ساد  واقع  عليه  اآل  الذي 
املن�س��س عليها يف هذا البحث، وبح�سب ما ميكن العمل عليه واقعيًا من بني 

هذه الأ�سباب، فاإن البحث ي�سجل الت��سيات الآتية:
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حيث . 1 الشركات،  أسهم  موضوع  في  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  قرار  ذلك  من 
ثم  أحيانًا  بالحرام  تتعامل  التي  الشركات  بأسهم  التعامل  جواز  عدم  األصل  أن  ذكر 
سكت عما هو وراء ذلك؛  فصيغة هذا القرار تعكس ترددًا من واضعيه، وكأنه بهذه 
الصياغة يفهم صحة االستثناء بالجواز في بعض الحاالت. وهذا نص القرار: “األصل 
حرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحياًنا بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن 
أنشطتها األساسية مشروعة”. )قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  63 ) 1/7 ( 
بشأن األسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من 12-7 ذي القعدة 1412هـ 
الموافق 9 – 14 أيار )مايو( 1992 م(، بينما كان قرار مجمع الفقهي التابع لرابطة 
العالم اإلسالمي في مكة المكرمة أصرح وأوضح، حيث نص على حكم التعامل بأسهم 
الشركات التي تنطوي استثماراتها على بعض األنشطة المحرمة، ونص قراره: “ال 
يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معامالتها ربا، وكان 

المشتري عالًما بذلك”.
يذكر في هذا أن قرار تحريم التورق المصرفي الذي صدر عن مجمع الفقه الدولي في . 2

دورة  المنعقدة في الشارقة لم تلتزم به المؤسسات المالية اإلسالمية الممارسة للتورق، 
بل استمرت في ممارساتها.

ليست هذه الظاهرة بالمناسبة حكرًا على الفكر الديني اإلسالمي، بل نجدها في األديان . 3
األخرى، من يهودية ونصرانية مثاًل، فالنصرانية على سبيل المثال بعد أن تسللت إليها 
تفسيرات وممارسات بدعية، َعرفت دعوات لإلصالح تمثلت بالمذهب البروتستانتي 
يمثله مذهب  ما  السلف، وهو  عليه  كان  وما  إلى األصول  للعودة  أو  )االحتجاجي(، 

األرثوذكس. 
التورق . 4 يهاجم  ومن  العينة،  يهاجم  المصرفي  بالتورق  يقول  من  نرى  أننا  ذلك  من 

المصرفي يخرج على الناس بالسلم المنظم، وجوهر الجميع ومآله واحد!
وتطبيقاته . 5 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
لعلنا نرى عالئم ذلك في جيل الناشئة من خالل أبنائنا والناشئة من حولنا، حيث بدأ . 6

دور التربية العائلية يخبو أثره فيهم، وصاروا أكثر استقالاًل واحتكامًا للعقل، فال يجدي 
الحق )اإلسالم(  للدين  الناس  معهم أسلوب اإلمالء بل اإلقناع. ويبدو هنا أن اختيار 
بعد  العقل  إلى  االحتكام  بعد  سيكون  األرض  أصقاع  شتى  في  لتقبله  استعدادهم  أو 
آباؤهم وأجدادهم؛ وهذه  التي كان عليها  العقدية والثقافية  المؤثرات  تحريره من كل 
ذلك  نتيجة  الغرب  الجديد من  الجيل  وقد دخل معظم  العقل.  تحرير  مزايا  مزية من 
مرحلة الالدينية، فتراهم غير متدينين وغير مقتنعين بمسحيتهم بعد أن حكمت عقولهم 
في عصر التقدم واالنفتاح بعدم عقالنيتها، ولو عرض عليهم اإلسالم عرضًا صحيحًا 
ومقنعًا في هذه المرحلة لتقبلوه، لكن تخلفنا وواقعنا المزري جعلنا فتنة للذين كفروا 

عن الدين الحق.

مراجع البحث:

• الأزمة املعرفية �ساربة يف اجلذور يف جمتمعاتنا، وهي ل تقت�سر على علم 	
اإن  و�سيتجلى ذلك  ال�سرعية  املعارف  اأكرث  ت�سمل  بل  بعينه،  اأو فرع معريف 
�سنح لهذه املعارف ما �سنح لالقت�ساد الإ�سالمي من فر�سة التطبيق. ولذا 
ال�سرعية  الأحكام  بتقنني  املرحلة  لهذه  النظري  وال�ستعداد  العمل  ينبغي 
عرب العمل اجلماعي املن�سبط، حتى ل تتهم ال�سريعة بالق�س�ر ول نقع يف 

اأزمة تطبيق على نح� ما �سهدنا يف هذا الفن. 
• �سرورة العمل امل�ؤ�س�ساتي يف تقنني ت�سريعات القت�ساد والتم�يل الإ�سالمي، 	

واأن يك�ن ذلك بت�سافر جه�د ال�سرعيني والقت�ساديني واحلق�قيني، ل اأن 
ي�كل الأمر اإىل ال�سرعيني بح�سب، لأن فئة واحدة من ه�ؤلء ل متلك الت�س�ر 
ميكن  دور  وهذا  والآثار.  الأبعاد  متعددة  الأحكام  لتقرير  والكايف  الالزم 
فقهية  دولية  م�ؤ�س�سة  اأو  متخ�س�سة،  علمية  بحثية  مراكز  به  ت�سطلع  اأن 
كاملجمع الفقهي الدويل بعد اإ�سالحه و�سم اخلربات الأخرى الالزمة اإليه، 
اأن يجري ذلك بالتعاون بني تلك املراكز العلمية املتخ�س�سة واملجامع  اأو 

الفقهية.
• ينبغي اإ�سالح حال املجامع الفقهية باإعادة هيكلتها وتنظيمها واآلية عملها، 	

بالأحكام  للخروج  عليها  القائمة  الإ�سالمية  املالية  التطبيقات  عر�س  ثم 
التقنني  حتقق  حني  اإىل  و�سريع  فعال  نح�  على  لها  ال�سحيحة  ال�سرعية 

املن�س�د.
• الهيئات 	 ارتباط  ي�ستقيم  األ  ال�سرعية  وامل�سلمات  العقلية  البديهيات  من 

لال�ستقالل  حتقيقًا  مبا�سرًا،  ماديًا  ارتباطًا  املالية  بامل�ؤ�س�سات  ال�سرعية 
امل�سالح.  لتدافع  ودرءًا  للنزاهة  و�سمانًا  الهيئات  هذه  عمل  يف  احلقيقي 
وقطع هذه العالقة هي اأول ما ينبغي عمله لتحقيق الإ�سالح املن�س�د، واأي 
املمار�سة.  هذه  يف  الإمعان  مع  اأثر  ذا  يك�ن  لن  ذلك  دون  اإ�سالحي  عمل 
و�سبيل حتقيق ذلك باإحالة اختيار وتعيني وعزل الهيئة ال�سرعية اإىل طرف 
ذلك  يجري  اأن  اأو  مثاًل  املركزي  كامل�سرف  امل�ؤ�س�سات،  تلك  عن  م�ستقل 
باأي �سفة من طريق  تناله  اأي مبلغ  اأو  الهيئة  اأجر  يتم دفع  واأن  باإ�سرافه، 
واحد غري مبا�سر، كامل�سرف املركزي يقتطعه مثاًل ح�سمًا من احتياطيات 

تلك امل�ؤ�س�سات لديه. 
• مطالبة احلك�مات ممثلًة مب�ؤ�س�ساتها املعنية، كالبن�ك املركزية، بالتدخل 	

يف فر�س ق�انني ح�كمة �سرعية داخلية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اإن مل 
ميكن احل�س�ل على اتفاق من هذه امل�ؤ�س�سات بخ�س�عها لق�انني ح�كمة 
ذات  وتك�ن  الغر�س،  لهذا  تن�ساأ  م�ستقلة  م�ؤ�س�سة  عليها  وت�سرف  ت�سعها 

�سلطة يف منح تراخي�س عمل �سرعية اأو �سحبها عند املخالفة.
ثم  املعريف  الفكري  الإ�سالحي  الطريق  على  خط�ات  اتخاذ  غياب  ظل  ويف 

التطبيقي، فاإنه لن ي�سعنا اإل اأن ننتظر حدوث اأحد �سيئني:
الأول: اأن تقرر حك�مات الدول الإ�سالمية التدخل بعد اأن تدرك الف�ساد واخللل 
القادم واأبعاده، وتعمل مبا لديها من اأدوات وم�ؤيدات و�سلطة تنفيذية على رفعه 
واإزاحته. لكن الأثر العملي لذلك لن يك�ن كبريًا لأن جزءًا من الأزمة يرتد اإىل  

اجلانب املعريف على ما تقدم، ول يقت�سر على اجلانب التطبيقي.
الب�سري اجلمعي،  للعقل  والتدريجي  التلقائي  الفكري  التط�ر  ننتظر  اأن  الثاين: 
الذي ه� خريي بطبيعته، في�ستفيد من جتاربه ومن ما�سي وجتارب اأ�سالفه يف 
ع�امل  تدخل  ودون  نف�سه،  تلقاء  من  الطيب  من  اخلبيث  ومتييز  اخلطاأ  اإدراك 
ال�سابقة،  الأزمنة  يف  كان  ما  نح�  على  �سلطات  اأو  م�ؤيدات  اأو  خارجي  اإر�ساد 
لي�سلح اأخطاءه واأخطاء اأ�سالفه بنف�سه بعد اأن يدرك �سبل اإ�سالحها وا�ستبدالها 

بال�سحيح النافع. لكن هذا الأمر قد ي�ستغرق جياًل اآخر جديدًا بالنظر اإىل 
يع�د  زمن ط�يل  مدى  على  وتراكمه  الهائل  والفكري  النف�سي  الف�ساد  حجم 
ع�سر  بداية  منذ  امل�سلم�ن  حتتها  رزح  التي  والظالم  التخلف  ع�س�ر  اإىل 
مناحي  يف  الق�ة  م�اقع  اإىل  ونف�سية  فكرية  عاهاٍت  لت�سلِل  وكذا  النحطاط، 
تطبيق بع�س الفروع املعرفية يف ع�سرنا الراهن. لكن عالئم التغيري لحت، 
نا�سئة  جيل  ه�  يك�ن  واأن  واحد،  جيل  من  اأكرث  الأمر  ي�ستغرق  األ  واملت�قع 

ع�سرنا هذا.
والفل�سفات  والتيارات  الثقافات  كل  على  منفتح  اجلديد  النا�سئة  فجيل 
ع تركة اجليل ال�سابق املثقلة بالف��سى الفكرية والن�َسقية  وامل�ؤثرات، و�سُيخ�سِ
ل�سلطان العقل الذي اأثرته جتربة الأوائل لتمييز الغث من ال�سمني، وال�سحيِح 
من ال�سقيم، فما مل يكن م�افقًا للعقل واملنطق جّمه وتركه، وما كان م�افقًا 
العلماء  من  جديد  جيٌل  اجليل  هذا  �سيق�د  والذي   . به  واأخذ  تقبله  لهما 
ال�سرع، واطلع على  اإطار  العقل يف  اإىل  واملفكرين، جيل دُرب على الحتكام 
جتربة الأوائل واأدرك حماّل اخللل فيها، و�سرورَة النتظام والعمل امل�ؤ�س�ساتي 
يت�ا�سع لهم  اأن  اإل  النا�س واحرتامهم  اجلماعي؛ جيٌل مل ميلك لنتزاع ثقة 
يحتاجه  الذي  اجليل  ه�  هذا  النقد.  على  وينفتَح  الع�سر  بثقافة  ويت�سلَع 

الإ�سالم لتحريره معارفه من ال�س�ائب والأزمات. 
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النفقات العامة للدولة يف االقت�صاد االإ�صالمي
احللقة )1( 

الدكت�ر خليفي عي�سى
اأ�ستاذ حما�سر بق�سم العل�م التجارية

كلية العل�م القت�سادية والتجارية والت�سيري- جامعة حممد خي�سر

العامة  بالنفقات  املتعلقة  الن�احي  درا�سة  املبحث  هذا  يف  نحاول  امللخ�س: 
يف  املالية  ال�سيا�سة  اأدوات  من  اأداة  باعتبارها  الإ�سالمي،  املايل  النظام  يف 
الن�سبة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيا�سية،  حتى  والجتماعية  القت�سادية  املجالت 

الهامة التي ت�سكلها من الدخل ال�طني.

وت�ستلزم درا�سة النفقات العامة والتعرف على مفه�مها وعنا�سرها وكذلك 
طبيعتها، مع ال�ق�ف على تق�سيمات النفقات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي 

�س�اء التق�سيم التاريخي لها، اأو التق�سيم العلم احلديث.

مقدمة:  
علم  يف  خا�سة  مبكان  الأهمية  من  للدولة  العامة  النفقات  درا�سة  تعترب 
دورها  يف  للنفقات  البالغة  الأهمية  هذه  وتظهر  العامة،  واملالية  القت�ساد 

الفعال، والذي متار�سه يف خمتلف املتغريات القت�سادية. 

ولعل البحث يف جمال النفقات العامة للدولة يف القت�ساد الإ�سالمي يتطلب 
اجلمع بني الدرا�سة الفقهية والدرا�سة القت�سادية املبنية على التنظري لإبراز 
عالقتها  ومدى  القت�سادية  الظ�اهر  على  ت�ؤثر  التي  القت�سادية  املبادئ 

ببع�سها.

ولهذا كان الأمر ملحا على الباحثني امل�سلمني لإعادة ا�ستنباط النظم املالية 
ال�سريعة  م�سادر  من  امل�ستمد  الإ�سالمي  احل�ساري  الإرث  من  الإ�سالمية 

الإ�سالمية.

يتعلق  فيما  حتديدها  ينبغي  التي  املفاهيم  اأهم  على  نركز  البحث  هذا  ويف 
بالنفقة العامة يف القت�ساد الإ�سالمي من مفه�م للنفقة العامة وعنا�سرها 
وكذلك تعريف احلاجة العامة ثم حماولة التعرف على طبيعة النفقات العامة 
التي  العامة  والق�اعد  ال�س�ابط  اإىل  التطرق  مع  الإ�سالمي،  القت�ساد  يف 

حتكم هذه النفقات.

النفقات  ترى حقيقة  يا  هي  ما  مفاده:  اأ�سا�سي  �س�ؤال  عن  الإجابة  حماولني 
العامة للدولة يف القت�ساد الإ�سالمي؟.

املايل  الفكر  �سبق  على  الك�سف  اإىل  البحث  هذا  يهدف  البحث:  هدف 
اأ�س�له  حيث  من  يتفق  للدولة  العامة  للنفقات  تق�سيم  تقدمي  يف  الإ�سالمي 
ومنا�سبته للظروف التي طبق فيها مع اأرقى التق�سيمات احلديثة. كما يهدف 
اإىل تبيان معرفة الفكر املايل الإ�سالمي لل�س�رة العينية للنفقة العامة اإ�سافة 

اإىل ال�س�رة النقدية.

منهجية البحث: اعتمد يف درا�ستنا لهذا امل��س�ع على املناهج العلمية احلديثة 
وخا�سة املنهج ال�ستقرائي التاريخي تبعا لطبيعة البحث وذلك حماولة منا 
ملعرفة ما اإذا كانت النفقات العامة قد وجدت فعال يف �سدر الإ�سالم اأم ل، 
نظرية  بدرا�سة  قمنا  حيث  ال�ستنباطي  املنهج  على  اعتمادنا  على  اإ�سافة 
حتليلية للفكر املايل الإ�سالمي ل�ستنباط الأ�س�س واملبادئ التي حتكم النفقات 

العامة للدولة يف القت�ساد الإ�سالمي، وطرق تقديرها، واأ�س�س تقييمها.

ماهية وطبيعة النفقات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي:

1- طبيعة النفقات العامة يف القت�شاد الإ�شالمي:
١-١ - تعريف النفقة العامة وعنا�سرها:

اأ. تعريفها: النفقة العامة يف القت�ساد الإ�سالمي هي مبلغ اأو قدر من املال 
با�ستخدامه يف  ين�ب عنه  اأو من  الإمام  يق�م  للدولة  املالية  الذمة  داخل يف 

اإ�سباع حاجة عامة وفقا ملعايري ال�سريعة الإ�سالمية.
وميكن اأي�سا تعريف النفقة العامة يف القت�ساد الإ�سالمي باأنها مبلغ من املال 
متعلق بالذمة املالية للدولة ينفقه ويل الأمر )الإمام( اأو من ين�ب عنه بق�سد 

اإ�سباع حاجة عامة اأو تقدمي خدمة ذات منفعة عامة.

ب- عنا�سر النفقة العامة: من التعاريف ال�سابقة الذكر ميكن حتديد عنا�سر 
النفقة العامة يف القت�ساد الإ�سالمي من خالل الأم�ر التالية:

• اأن�اع 	 من  ن�ع  ا�ستخدام  وتت�سمن  العامة:  للنفقة  املالية  ال�سفة 
اأو عينا، فال تقت�سر على ال�سفة النقدية  اأكان نقدا  املال �س�اء 
النقدية  ال�سفة  بني  يجمع  بل  احلديث  املايل  الفكر  يف  مثلما 
فعلى  وبالتايل  عينا.  اأو  نقدا  الإيرادات جتبي  اأن  والعينية حيث 
العامة  للم�سلحة  حمققة  تراها  التي  ال�س�رة  ا�ستخدام  الدولة 

لأفراد املجتمع الإ�سالمي وملن تدفع النفقة لهم.
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• اأن ينفق املال ب�ا�سطة الإمام 	 �سفة القائم بالنفقة العامة:يجب 
اأو من ين�ب عنه بال�سرف وفق مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية، وهنا 
كان لزاما ف�سل مال الدولة عن مال ويل الأمر، وبالتايل ي�سرتط 
اأن يك�ن م�سدرها الأم�ال العامة واأن يت�لها  يف النفقة العامة 

احلاكم اأو من يف��سه وين�به.
• الغر�س من النفقة العامة:تهدف الدولة من خالل النفقة العامة 	

اإىل اإ�سباع احلاجات العامة، ومن ثم حتقيق النفع العام، اأي اأن 
عامة  وم�سالح  مهمة،  حاجة  اإ�سباع  يف  العامة  النفقة  ت�ستخدم 
ال�سرعي  بالرتتيب  امل�سالح  هذه  ترتيب  يتم  اأن  على  �سرعية، 

فال�سروريات ثم احلاجيات، ثم التح�سينات.
 وي�سمل حتقيق اأق�سى نفع اجتماعي ممكن ما يلي:

األ تنفق الأم�ال لتحقيق منافع �سخ�سية للجهاز احلك�مي بل ت�جه . ١
لل�سالح العام.

الذي . ٢ البديل  يختار  بحيث  لالإنفاق،  املتاحة  البدائل  بني  الختيار 
يحقق اأق�سى منفعة اجتماعية.

١-٢- تق�سيم احلاجات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي: 
اأ. تعريف احلاجات العامة: هي احلاجات اجلماعية التي تنتج عن اإ�سباعها 
تقدرها  جماعية  منفعة  اأي  املجتمع،  لأفراد  عامة  منفعة  الدولة  ب�ا�سطة 
القت�ساد  يف  العامة  احلاجات  ومتثل  املجم�ع،  حل�ساب  احلاكمة  ال�سلطات 
الإ�سالمي م�سالح امل�سلمني، وما ل غنى لهم عنه ويع�د حتقيقها بالنفع العام.

ب. م�ست�يات احلاجات العامة: اإن احلاجات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي 
لها ثالث مراتب وم�ست�يات تتمثل فيما يلي:

عليها . ١ تت�فر  التي  والأ�سياء  الأفعال  كافة  وت�سمل  ال�سروريات: 
مثل:)  والجتماعية  الفردية  للحياة  اخلم�سة  الأركان  �سياغة 

الدين، النف�س، العقل، الن�سل، املال(.
وت�سم هذه ال�سروريات احلاجة لالأمن والدفاع، واإقامة العدل، 
وهذه  الجتماعي،  ال�سمان  وت�فري  وال�سحة  للتعليم  احلاجة 

احلاجات تاأتي يف املقام الأول.
اختاللها، . ٢ عند  امل�سقة  ترتتب  التي  الأم�ر  وهي  احلاجيات: 

وتتعلق بكيفيات ا�ستيفاء ال�سرورات وو�سائلها، من حيث القدرة 
وال�سرعة، وهي على جانب كبري من الأهمية بعد ال�سرورات، 
ومنها مرافق التنمية القت�سادية ومرافق اخلدمات الأ�سا�سية 

الالزمة لتحقيق هذه التنمية.
ول . ٣ والرتفيه،  للتكميل  تطلب  التي  الأم�ر  وهي  التح�سينات: 

مثل  املجتمع  يف  الرفاهية  اأم�ر  فهي  برتكها  احلياة  ت�سعب 
املنتزهات العامة، واأندية الرتبية الريا�سية وغريها.

يدع�  العامة  احلاجات  اإ�سباع  جمال  يف  الإ�سالمي  والقت�ساد   
دائما اإىل مبداأ الأول�يات، حيث يجب تقدمي اإ�سباع ما ه� من ال�سرورات على 
التح�سينيات،  وما ه� من احلاجيات على ما ه� من  ما ه� من احلاجيات، 
من  املهم  على  الأهم  تقدمي  �سرورة  من  الفقهاء  جميع  به  نادى  ما  وهذا 

احلاجات كما يق�سي منطق العقل. 

١-٣- طبيعة النفقات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي:
تعترب النفقات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي اأداة تلعب دورا اأ�سا�سيا يف تقدم 
كما  الإ�سالمية،  املالية  ال�سيا�سة  فعالة يف  اأداة  هي  وكذلك  املجتمع،  وتنمية 

حتدد وفق قدرة الدولة على حت�سيل امل�ارد املالية.

اأ. النفقات العامة اأداة عمران وتقدم: اإن الهتمام بالنفقات يعني الهتمام 
يف  اإيجابي  تغيري  اإحداث  وبالتايل  املجتمع،  لأفراد  املعي�سي  امل�ست�ى  برفع 
ارتفاع  يف  ي�ساهم  مما  القت�سادي،  الرواج  ويتحقق  القت�سادية،  الدورة 
الأرباح والأج�ر، وي�فر للدولة فائ�سًا كافيًا تنفقه يف املرحلة القادمة، ومن 

هنا يظهر دور النفقة كاأداة للعمران والتقدم.

يف  الدولة  ت�ستعمل  املالية:  ال�سيا�سة  اأدوات  من  اأداة  العامة  النفقات  ب. 
القت�سادية  الأهداف  لتحقيق  كاأداة  العامة  النفقات  الإ�سالمي  القت�ساد 
بت�فري  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  العام  الإنفاق  يق�م  حيث  والجتماعية، 
امل�ارد  ت�سغيل  خالل  من  القت�سادية،  التنمية  لتحقيق  الأ�سا�سية  القاعدة 

�س�اء املادية اأو الب�سرية التي ميلكها املجتمع.

الإنتاج، وزيادة  املال وتركيمه باعتباره من عنا�سر  راأ�س  اإىل جتميع  اإ�سافة 
بناء  من  املجتمع  يف  الأ�سا�سية  ال�ستثمارات  تن�ساأ  وكذلك  الق�مي،  الدخل 
الطرق، اإقامة ال�سدود وحفر الأنهار وغريها، هذا اإ�سافة اإىل حتقيق التنمية 
الجتماعية من خالل حتقيق ال�سمان الجتماعي، وذلك بتحقيق حد الكفاية 
مبا  فرد  لكل  الالئق  املعي�سة  م�ست�ى  وت�فري  املجتمع،  اأفراد  من  فرد  لكل 

ينا�سب ظروف املجتمع.

ج- النفقات العامة تتحدد وفق اأول�ية الإيرادات العامة على النفقات العامة: 
على  الدولة  قدرة  وفق  تتحدد  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  العامة  النفقات  اإن 
احل�س�ل على الإيرادات العامة، وبالتايل اإذا عجزت هذه امل�ارد على تغطية 

النفقات العامة جلاأت الدولة اإىل القرو�س لتغطية عجزها.

١-4- �س�ابط النفقات العامة يف القت�ساد الإ�سالمي:
ويتطلب  العامة،  اإ�سباع احلاجات  العامة ه�  النفقات  اأهداف  اأن من  عرفنا 
ذلك اأن تك�ن هناك ق�اعد و�س�ابط حتكم هذه العملية من تر�سيد للنفقات 
العامة، والتزام بالأحكام ال�سرعية يف الإنفاق، واللتزام بالعدالة، مع مراعاة 

تنا�سب النفقات مع الأح�ال املالية والقت�سادية للدولة.

اأ. تر�سيد الإنفاق العام: يحرم الإ�سالم تبذير املال والإ�سراف فيه �س�اءًا كان 
خا�سا اأم عاما، ول ي�سمل الإ�سراف الإنفاق الزائد عن احلد فقط، بل الإنفاق 
على امل�سروعات التي مل تدر�س درا�سة كافية اأو التي ل يحتاج املجتمع اإليها، 
كما ي�ستنكر الإ�سالم التبذير والإ�سراف يف ا�ستخدام الكهرباء، اأو الإ�ساءة يف 

ا�ستعمال املرافق العامة، لأن املال مال اهلل ونحن م�ستخلف�ن فيه. 
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 ومن مظاهر الر�سد يف الإنفاق العام مراعاة الأول�يات الإ�سالمية عند اإ�سباع 
التح�سينات  على  واحلاجيات  احلاجيات،  على  ال�سرورات  فتقدم  احلاجات 

وهكذا.

ويعترب اخلروج على هذا الرتتيب هالكا للمجتمع، ومن هنا يت�سح اأن تر�سيد 
النفقات العامة مبني على املبادئ التالية:

• تقدمي الأهم على املهم يف حتديد اأوجه احلاجات العامة.	
• الربط بني التكلفة والعائد.	
• القت�ساد يف الإنفاق يف حتديد ال�سكل النهائي للم�سروع.	
• ح�سن اختيار العاملني امل�سرفني على املال العام.	

النفقات  تقع  باأن  وذلك  العام:  الإنفاق  يف  ال�سرعية  بالأحكام  اللتزام  ب. 
العامة يف ال�اجبات واملباحات، وجتنب املحرمات، بحيث يك�ن الإنفاق على 
امل�سروعات ب�س�رة تتفق مع التعاليم الإ�سالمية، فال تك�ن امل�سروعات تتعامل 
مع الربا، ول تنتج �سلعا يحرمها الإ�سالم، ول تق�م با�سترياد م�اد حمرمة، 
احلالل  ب�سابط  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  العامة  النفقات  تك�ن  اأن  فيجب 

واحلرام.

ج. اللتزام بالعدالة يف الإنفاق: عن العدالة هي ال�سمة الأ�سا�سية لالإ�سالم، 
والذي  العام،  الإنفاق  اأي  الإ�سالم،  العام يف  املال  مبادئ  اأنها من  �سك  فال 
م�ست�ى  على  والثانية  الإقليم،  م�ست�ى  على  الأوىل  مرحلتني  على  يحدث 

الأفراد.

بني . ١ العام  املال  ت�زيع  الإقليمية  العدالة  وتعني  الإقليمية:  العدالة 
الإقليم طبقا لحتياجاتها الفعلية، بحيث ل يك�ن هناك اإقليم تركز 
فيه مظاهر الرقي والتقدم، واأقاليم اأخرى تعي�س العزلة واحلرمان.

الأفراد . ٢ على  املال  ت�زيع  العدالة  هذه  وحمت�ى  الفردية:  العدالة 
امل�ستحقني له، وفق معايري و�سعها اهلل �سبحانه وتعاىل ور�س�له.

فمن فرغ نف�سه لعمل امل�سلمني، ومن عجز عن ت�فري احلياة الالئقة لنف�سه 
واأ�سرته، ومن عمل للدولة، كل ه�ؤلء وجبت كفايتهم من املال العام.

ويف ذلك يق�ل ابن تيمية:> ول يج�ز لالإمام اأن يعطي اأحدا ما ل ي�ستحقه 
له�ى يف نف�سه، من قرابة بينهما اأو م�دة، ونح� ذلك، ف�سال اأن يعطيه لأجل 

منفعة حمرمة منه<

مبعنى  للدولة:  والقت�سادية  املالية  الأح�ال  مع  العام  الإنفاق  تنا�سب  د. 
القت�سادية  والأح�ال  املالية  املقدرة  مع  يتنا�سب  مبا  العام  الإنفاق  يتم  اأن 

والجتماعية للدولة.

فاإذا  العامة،  الإيرادات  بح�سيلة  يتعلق  فذلك  املالية،  املقدرة  يخ�س  فيما 
كانت مرتفعة ت��سعت الدولة يف الإنفاق والعك�س �سحيح.

القت�سادية  بالأح�ال  مرتبط  فذلك  القت�سادية،  الأح�ال  يخ�س  فيما  اأما 
التي متر بها البالد، �س�اءًا كانت رك�دا اأم انتعا�سا، ففي حالة الرك�د تزيد 
النتعا�س  حالة  اأما يف  الإنتاجية،  م�اردها  كافة  لت�سغيل  نفقاتها  من  الدولة 
الن�ساط  نفقاتها على  نفقاتها خ�فا من حدوث ت�سخم، وتقت�سر  فتقلل من 

ال�سروري فقط.
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مدى حتقيق امل�صارف االإ�صالمية للمقا�صد ال�رشعية يف املال

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد واآله و�سحبه،
هناك اأ�سئلة تدور بني املهتمني واملراقبني مل�سرية امل�سرفية الإ�سالمية، ومن 
اأهم هذه الأ�سئلة: ما مدى حتقيق امل�سارف الإ�سالمية للمقا�سد ال�سرعية يف 
املال؟! اأو هل �سيغ التم�يل املعم�ل بها حاليا حتقق ذلك؟ وهل ميكن اإيقاف 

العمل ببع�س �سيغ التم�يل؟

املح�ر الأول: مدى حتقيق �سيغ التم�يل لدى امل�سارف الإ�سالمية للمقا�سد 
ال�سرعية يف املال؟

ولالإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ ينبغي بداية معرفة مقا�سد ال�سارع يف املال، ثم 
عر�س �سيغ التم�يل املعم�ل بها يف امل�سارف الإ�سالمية على تلك املقا�سد، 

والنظر يف مدى حتقيقها لها.

 واأهم املقا�سد ال�سرعية يف املال: 
الرواج لالأم�ال: اأي دورانها بني النا�س وعدم تكد�سها لدى فئة.. ١
واإنفاقها . ٢ ظلم  بغري  اأخذها  العدل  وي�سمل  الأم�ال:  يف  العدل 

عنها  تنتج  التي  والعق�د  املعامالت  يف  العدل  ويدخل  كذلك، 
الأم�ال والتجارة.

اأي و�س�ح يف امللكية، وو�س�ح يف اللتزامات املرتتبة . ٣ ال��س�ح: 
على التعامالت والعق�د.

الثبات يف الأم�ال: ويظهر هذا الق�سد يف الإلزامية يف العق�د . 4
والتفاقات بني النا�س.

فبعر�س ال�سيغ التم�يلية على هذه املقا�سد ميكن معرفة مدى حتقيقها لها، 
ملا  وي�ساف  املال.  ال�سرعي يف  للمق�سد  ثم احلكم على مدى حتقيقها  ومن 
�سبق معيار اآخر؛ ه� عالقتها بالربا؛ وظهر تلك العالقة يف بعدها عن �سبهة 

التحّيل الفقهي على الربا.

 اأول: ال�سيغ الأكرث حتقيقا للمقا�سد ال�سرعية 
هناك �سيغ يظهر عند درا�ستها يف �س�ء املقا�سد يف املال اأنها حمققة بن�سبة 

كبرية للمقا�سد ال�سرعية يف املال، واجلامع بني هذه ال�سيغ اأمران:

حتقيق  يف  اأ�سيل  اإ�سالمي  مبداأ  وه�  امل�ساركة،  مبداأ  على  تدور  اأنها  الأول: 
الرواج.

الثاين: عدم بناء اأو اعتماد هذه ال�سيغ على منهج احليل، لعدم ت�افق احليل 
مع املقا�سد ال�سرعية.

ال�سركة  ـ   4 ال�سـت�سناع.  ٣ـ   . ال�سـلم  ـ   ٢ امل�سـاربة.  ـ   ١ هي:  ال�سيغ  وهذه 
املتناق�سة. 

عر�س هذه ال�سيغ على املقا�سد يف املال 
�سبق ذكر اأهم املقا�سد ال�سرعية يف املال، و�ستك�ن معيارا للحكم على حتقق 

املقا�سد ال�سرعية يف �سيغ التم�يل ال�سابقة:
مق�سد الرواج: حتقق هذه ال�سيغ مق�سد الرواج للمال، وذلك . ١

لأنها �سيغ تدور على امل�ساركة بني الطرفني، فيح�سل رواج املال 
اأو  مهنة  �ساحب  وبني  للمال  مالك  مابني  الأيدي  بني  بانتقاله 

حرفة يريد اأن ين�سئ م�سنعا اأو جتارة.
مق�سد العدل: وهي حمققة ملق�سد العدل، اإذ ياأخذ كل طرف . ٢

ما ي�ستحق من الأرباح، والأهم اأن يتحمل كل طرف ح�سته من 
اخل�سائر عندما تقع.

وهي حمققة ملق�سدي ال��س�ح والثبات: حيث اإن حق كل واحد . ٣
من ال�سركاء وا�سح يف ملكيته من راأ�س املال، اأو ما ي�ستحق من 

الأرباح، اأو ما يت�جب عليه من اخل�سائر.
اأما معيار عالقتها بالربا؛ فهذه ال�سيغ لقيامها على مبداأ امل�ساركة اأبعد ما 
يك�ن عن الربا وذرائعه. فيظهر من الدرا�سة والعر�س على املعايري ال�سابقة 

ق�ة �سيغ التم�يل املذك�رة يف حتقيق مقا�سد ال�سريعة يف املال. 

ثانيا: ال�سيغ الأقل حتقيقا للمقا�سد ال�سرعية 
يظهر بدرا�سة ال�سيغ التالية: املرابحة لالآمر بال�سراء، �س�اء بال�عد امللزم اأو 
من دونه، والت�رق امل�سريف، و�سيغة الإيجار املنتهي بالتملك؛ اأنها اأقل �سيغ 
التم�يل حتقيقا للمقا�سد اأو اأ�سعفها من بني �سيغ التم�يل، ول يعني هذا اأنها 
اأو الب�سائع وال�سلع  النقدية  ال�سي�لة  اأي مق�سد �سرعي، فاإن ت�فري  ل حتقق 
للنا�س بال �سك يحقق مق�سدا �سرعيا، لكن هذه املقا�سد املحققة ل حتقق 

املقا�سد الأهم يف املال.

عر�س هذه ال�سيغ على مقا�سد ال�سريعة يف املال
بعر�س هذه ال�سيغ على املقا�سد يف املال جند اأن ن�سبة التحقق؛ كما ياأتي:

١ـ مق�سد الرواج: حتقيق ال�سيغ الثالث لهذا املق�سد �سعيف، فاإن حقيقة 
الأمر يف هذه ال�سيغ اأنها متاجرة مال مبال اأكرث من ك�نها متاجرة بال�سلع، 
فلي�س هناك حركة وتدوير بالتجارة، اأما ك�نها حترك املال من جهة املم�ل 
للمتم�ل فقد �سبق وذكرنا اأن ال�سرع ل يعترب تدوير املال بالربا تدويرا ورواجا 

له، واإل ملا منع الربا.

د. عي�سى حممد اخلل�يف
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طرف  يتحمل  األ  منها  اأم�را،  يقت�سي  املال  يف  العدل  العدل:  مق�سد  ـ   ٢
فالغرم  العقد،  هذا  املغامن يف  بجميع  الآخر  الطرف  وينعم  املخاطر،  جميع 
ُي�سمن، و�س�رة  اأي�سا من ربح ما مل  ال�سرع  اأ�سيلة، وقد منع  بالغنم قاعدة 
معظم  يرتب  امل�سرف  ك�ن  يف  تظهر  العق�د  هذه  يف  العدل  مق�سد  تغييب 
مبا  جميعا  اللتزامات  من  نف�سه  ويخل�س  العميل،  على  واملخاطرة  احلق�ق 
فيها �سمان ال�سلعة عند متلكه لها، اأويف عقد التاأجري املنتهي بالتملك؛ حيث 
ياأخذ امل�سرف لنف�سه اأف�سل ما يف حق�ق املالك وامل�ؤجر لل�سلعة، ويرتب على 
العميل اأق�ساها ! وهذا كله يدل على غياب العدل يف العقد. و�سبب ذلك ق�ة 
م�قف امل�سرف مقارنة ب�سعف م�قف العميل املحتاج للتم�يل، فيقبل العميل 
اإدارية لفح�س  ب�سروط فيها �سيم لأجل احلاجة، فامل�سرف يفر�س ر�س�ما 

ال�سلعة عند املرابحة يف�ق اأجرة املثل، ول ميلك العميل اإل اأن ي�افق  .

٣ ـ مق�سد ال��س�ح والثبات: يظهر عدم ال��س�ح يف التملك يف �سيغة التاأجري 
املنتهي بالتملك، حيث ترتدد امللكية مابني املالك وامل�ستاأجر، فالعقد حقيقته 
لل�سلعة  ملكيته  البائع  ي�سمن  اأن  لأجل  التاأجري  ب�سيغة  عمل  لكن  بيع،  عقد 
�سك  يخالف بال  امللكية  الرتدد يف  الأق�ساط،وهذا  العميل جميع  ي�سدد  حتى 

ال��س�ح، وه� جمال للنزاع يف الغالب.

اأما بعر�س هذه ال�سيغ على معيار عالقتها بالربا، فيظهر اأن التعامل بالربا 
ماآل �سيغتي املرابحة مع ال�عد امللزم بال�سراء و�سيغة الت�رق املنظم، اأو يف 
اأف�سل حال �سبهة ال�ق�ع فيه، وهذا مما يبعدها اأي�سا عن حتقيق املقا�سد يف 
الثالث  ال�سيغ  اأن  ويظهر جليا  �سرعا.  املق�س�د  للرواج  الربا  مل�سادة  املال، 

بنيت على منهج احليل ب�ستى اأن�اعها.
املح�ر الثاين: املاآل عند البعد عن �سيغ التم�يل الأق�ى يف حتقيقها للمقا�سد 

ال�سرعية 
 اإن مما اآل اإليه احلال عند ال�ستغناء عن ال�سيغ الأق�ى يف حتقيق املقا�سد 
ال�سرعية اأننا ابتعدنا عن ال�سيغ الهامة للتنمية؛ اإذ اأن �سيغ التم�يل الأقرب 
للمقا�سد ال�سرعية اأكرث حتقيقا للتنمية القت�سادية.  ولتقريب الفكرة؛ فاإن 
ال�سخ�س الراغب يف مت�يل م�سروع ما اأو جتارة يتك�سب منها ـ يف حال غياب 
ال�سيغ الأقرب للمقا�سد ـ يق�م ب�سراء ال�سلع مرابحة من امل�سرف ثم يق�م 
اأن ميّ�ل بهذا املال م�سروعا جتاريا  باإعادة بيعها بخ�سارة يف الغالب؛ لأجل 
كانت  ملا  لكن  جيدا،  تنم�يا  دورا  امل�سروع  لهذا  يك�ن  وقد   ! ريعه  من  يعي�س 
امل�سارف الإ�سالمية حمجمة عن دورها التنم�ي، ببعدها عن �سيغ التم�يل 
ل�سيغة  للج�ء  وغريه  ال�سخ�س  هذا  ا�سطر  املختلفة،  باأن�اعها  بامل�ساركة 
املرابحة للح�س�ل على التم�يل الالزم، اأي اأنه �سيبداأ م�سروعه بخ�سارة مالية 

يف احلقيقة !
دخ�لها  بداية  منذ  املرابحة  باأن  للق�ل  املتخ�س�سني  بع�س  دعا  الذي  وهذا 
ب�سكل  التنمية  يف  امل�سارف  هذه  بدور  اأخلت  الإ�سالمية  امل�سارف  على 

كبري،وجعلتها قريبة من امل�سارف التجارية الرب�ية .
 املح�ر الثالث: اأهمية الت�ازن يف التعامل ب�سيغ التم�يل لتحقيق املقا�سد يف 

املال 
اإن احلديث ال�سابق عن ق�ة حتقيق بع�س ال�سيغ للمقا�سد و�سعف ال�سيغ   

الأخرى يجرنا للت�ساوؤل؛

اأردنا حتقيق م�سرفية  اإذا  التم�يلية  ال�سيغ  بع�س  ال�ستغناء عن  يلزم   هل 
مت�افقة مع املقا�سد؟

 اأم اأن املقا�سد ال�سرعية ل تتحقق اإل مبجم�ع ال�سيغ مع تفاوتها يف حتقيق 
املقا�سد؟

 اإجابة هذا ال�س�ؤال تكمن يف الآتي:
اأول: اأهمية �سم�ل امل�سرف الإ�سالمي على جميع ال�سيغ 

اأو  ال�سريعة  مع  املت�افقة  ال�سيغ  جلميع  امل�سارف  �سم�ل  اأن  اأحد  ي�سك  ل 
املباحة مطل�ب، لكن ما حدود ذلك وكيف يتم الت�افق مع ما �سبق ذكره من 
قرب وبعد بع�س ال�سيغ عن املقا�سد، اإن هناك اأ�سئلة ت�سلح كمدخل لالإجابة 

عن هذا الت�ساوؤل، وهي: 

١ ـ ما امل�سالح التي حتققها ال�سيغ الأبعد عن املقا�سد؟ 
احلديث عن امل�سالح التي حتققها ال�سيغ الأبعد ب�سكل عام مهم لفهم دورها 
يف حتقيق م�سلحة؛ اأيا كان حجمها؛ وب�سكل اأدق ممكن اأن ن�ساأل هل حتقق 
ال�سيغ التالية: املرابحة اأو الت�رق اأو الإيجار املنتهي بالتملك �سيء من اأهداف 
تلبي  ال�سيغ  بع�س  اأن  اأحد  ي�سك  ل  اأنه  واجل�اب:  الإ�سالمية؟  امل�سارف 
احتياجات قد ل تلبيها ال�سيغ الأخرى، واأنها �سّدت ثغرات ولبت احتياجات مل 
ي�سدها اإل تلك ال�سيغ الأ�سعف، ومن ذلك نذكر بع�س املعامالت امل�سرفية 

التي مل ي�سد الثغرة فيها اإل �سيغ املرابحة والت�رق:

املنتجات التي يرغب فيها الأفراد حلياتهم ال�سخ�سية ومعي�ستهم، . ١
ول ميكن الدخ�ل فيها بعقد �سراكة اأو م�ساربة لك�نها لال�ستخدام 
التي  املنتجات  وفرت  فاملرابحة  لال�ستثمار،  ولي�ست  ال�سخ�سي 
وحتى  املنزيل  والأثاث  كال�سيارات  بالتق�سيط؛  العمالء  بها  يرغب 
هذه  اأهمية  ذكر  عن  كفاية  الأ�سياء  هذه  ذكر  ويف  املنازل،  متلك 

ال�سيغة.
 املرابحة كانت البديل ال�سرعي عن العتماد امل�ستندي، حيث كان . ٢

املخرج ال�سرعي للقر�س بفائدة الذي ه� حقيقة اأكرث العتمادات 
امل�ستندية؛ اأن ي�سرتي امل�سرف ال�سلعة من البائع اخلارجي ب�ا�سطة 

بنك البائع، ثم يعيد بيعها لحقا للعميل. 
وكذلك كان الت�رق احلل عند الرغبة يف احل�س�ل على النقد من . ٣

دون اللج�ء للقرو�س الرب�ية .
اأن  ينبغي  ال�سرعية  املقا�سد  حتقيق  لأجل  الإ�سالمي  امل�سرف  اإن  ختاما: 
ي�ستمل على جميع �سيغ التم�يل التي تخدم الفرد يف احتياجاته ال�سخ�سية؛ 

اأو احتياجات عمله التجاري وال�ستثماري.

واحلك�مية،  وال�ستثمارية  التجارية  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  احتياج  وكذلك 
اأن نزعم  اإ�سالمي حقيقي ل ميكن  لكن كذلك ومن منطلق حتقيق اقت�ساد 
فقط،  امل�سريف  والت�رق  باملرابحة  يتحققان  وتنميته  القت�ساد  حتريك  اأن 
ل�ساآلة الدور التنم�ي الذي تق�مان به؛ مقارنة بال�سيغ الأخرى القائمة على 

امل�ساركة. واهلل اأعلم واأحكم..

المصادر  والمراجع :
أنظر: د عبد الرحمن الحامد، تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة، . 1

.339
أنظر: يوسف كمال، المصرفية اإلسالمية، 35.. 2
القري، . 3 محمد  د.  ؛   362  /  2 التورق،  حكم  منيع،  بن  اهلل  عبد  الشيخ  أنظر: 

التورق، 2/ 658.
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منوذج ا�صتهداف عائد املرابحة بداللة اأموال امل�صاربة 
با�صتخدام تابع )مقام(

فالبنك  الأخرية،  الأيام  يف  خا�سة  وامل�سرفيني  امل�سارف  ف�سائح  تت�سارع 
بت�رطه يف ف�سيحة  الف�سائح  اأدخل نف�سه يف عامل  اأ�س(  ال�س�ي�سري )ي� بي 
غري  التاأثري  بتهمة  اإ�سرتليني  جنيه  ملي�ن   94٠ غرامته  وبلغت  )ليب�ر(، 
يف  البنك  م�ظف�  ت�رط  وثبت  مبعدلته.  والتالعب  )الاليب�ر(  على  العادل 
الفائدة،  مبعدلت  لتالعبه  )باركليز(  �سبقه  قد  وكان  الف�ساد.  بهذا  ط�كي� 
والذي ُغّرم اأي�سًا بُثلث ما فر�س على )ي� بي اأ�س(. ولي�ست م�سارف )كريدي 

اأغريك�ل( و )�س��سيتي جينريال( و )اأت�س ا�س بي �سي( باأح�سن حاًل. 

البن�ك  م�ظفي  بني  حتى  منت�سر  ال�سل�ك  �س�ء  اأن  اإىل  ت�سري  الف�سائح  هذه 
)الاليب�ر(  يحددون  من  وم�ظفيها هم  البن�ك  تلك  فاإن  ولالأ�سف  الكبرية، 
بالأف�ل لعدم �سالحية  بداأ  امل�ؤ�سرات قد  فاإن �سلطان هذه  ومثيالته!. لذلك 
ك�نها اأداة ت�سعري م��س�عية اأو حيادية، وبراأيي فاإن هذا الأف�ل قد حان وقته 
نف�س  من  ال�ساملة  لالأدوات  ولبد  اأفلت  قد  كلها  ال�سم�لية  الأنظمة  اأن  حيث 

املاآل اأي�سًا.

اأننا كنا قد تكلمنا بهذا الأمر منذ �سن�ات عديدة، وقدمنا  وعلى الرغم من 
احللَّ الريا�سي اإثر احلل، لكن �سدة اإميان مطبقي تلك امل�ؤ�سرات كانت اأق�ى 
من  حينًا  األفته  ما  حتب  النا�س  من  فكثري  يح�سل،  اأن  ميكن  تغيري  اأي  من 

الدهر وغالبًا ما يعار�س�ن تغيريه.

الذي  الإ�سالمية  املالية  املعامالت  اأداء  قيا�س  معيار  اأو  )مقام(  يعترب 
ت�سعري  بدياًل هامًا عن  الباحثان )اأوهاج - قنطقجي( يف عام ٢٠١٠  قدمه 
النقدية املت�قعة  التدفقات  )ليب�ر( ومثيالته للفر�س. وينطلق )مقام( من 
مل�سروع مدرو�س بعينه، ولي�س من ت�سعري �سم�يل ل يراعي الظروف ال�سائدة 
اأ�سخا�س وم�ؤ�س�سات ل  الأ�س�اق بروؤية  ُتلزم  بامل�سروع. لكن كيف  اأو املحيطة 

يحيط�ن فعاًل باأح�ال الأ�س�اق؟ ف�ساًل عن ف�ساد بع�سهم!. 

وقد �سمل كتابنا )فقه املعامالت الريا�سي( - املجاين - متارين كثرية جدًا 
مثال  )مقام(،  با�ستخدام  واجلزئي  الكلي  امل�ست�يني  على  الفر�س  لت�سعري 
بني  واملفا�سلة  ال�ستثمارية،  الفر�س  وت�سعري  ال�س�قية،  ال�سي�لة  ت�سعري  ذلك 
ل�سيغ  وواٍف  كاٍف  كبديل  )مقام(  �سالحية  اأثبتنا  بل  وغريها،  امل�ساريع، 
�سهرية ثبت �سيتها يف عامل املال مثل: IRR ،  MIRR ،  NPV ،  FV، )فمقام( 
الداخلي  العائد  معدل  حركة  وي�ساير  بدقته،  الداخلي  العائد  معدل  يتجاوز 

املعدل لكن دون اعتماده على معدلت الربا وافرتا�ساتها. 

اإن النم�ذج الذي �سنقدمه يف هذا البحث يتجاوز م�ؤ�سر الربح بني امل�سارف 
لإ�سدار  تاريخ مقارب  اأ�سدرته )AAOIFI( يف  الذي   )IIBR( الإ�سالمية
 )IIBR( حيث تق�م منهجية ،)مقام( بالتعاون مع �سركة )ت�م�س�ن رويرتز(

على حماكاة )ليب�ر( مع واقعية اأف�سل. 

ومثيالته  )ليب�ر(  اإىل  منها  الإ�سالمية  وخا�سة  املالية  امل�ؤ�س�سات  اإن حاجة 
على  وكمثال  عليها(.  القائمني  اعتقاد  )ح�سب  عملها  �سرورات  تفر�سها 

ثم  امل�ساربة  ب�سيغة  ال�س�ق  من  الأم�ال  ت�ستقطب  امل�ؤ�س�سات  تلك  اأن  ذلك 
تعيد �سخها يف ال�س�ق ب�سيغ عديدة منها املرابحة وغريها. لذلك فاإن تلك 

امل�ؤ�س�سات اأمام قيدين متعاك�سني اثنني:

فمن جهة عليها تاأمني ربح معق�ل لأرباب الأم�ال الذين ُا�ستقطبت . ١
اأم�الهم �سمن ح�سابات ال�ستثمار، لأن ذلك ُيح�سن �ُسمعتها خا�سة 
اإذا �سعت اإىل تعظيم ربحيتهم )Maximize(، مما ي�ؤهلها لك�سب 
�سدارة م�ستقطبي ال�سي�لة، فتجني بذلك ال�لء وال�سمعة ال�س�قية 

املنا�سبتني.
ومن جهة اأخرى عليها اأن ت�سّعر مرابحاتها باأف�سل طريقة، وذلك . ٢

على  ملحافظتها  الأول.  ال�سرط  لتحقيق  يكفيها  معدل  اأقل  بتحري 
تخفي�س  اإن  ولئهم.  لك�سب  زبائنها  جتاه  ال�س�قية  مناف�ساتها 
ن�سب املرابحة )Minimize( م�سروط مبحافظة امل�ؤ�س�سات على 

ت�زيعات اأرباحها املت�قعة.
بال�ستئنا�س  باأ�س  ل  ذلك  بعد  الداخلي،  الت�سعري  باب  من  ه�  �سبق  ما  اإن 
من  املمكنة  لال�ستفادة  املقرتح  النم�ذج  تطبيق  بعد   )IIBR( مبعدلت 

الفر�س ال�س�قية ووف�راتها.

اأ�س�س  على  املتخذة  القرارات  لتح�سني  فاعلة  اأداة  الريا�سية  احلّل�ل  تعترب 
وف�سائح  امل��س�عية،  وعدم  التحّيز  ي�س�به  ما  غالبًا  فالتقدير  عقالنية، 

)الاليب�ر( ما فتئت �ساهدة حية على كل ذلك. 

املقرتح  امل�ساربة(  اأم�ال  بدللة  املرابحة  عائد  )ا�ستهداف  من�ذج  يق�م 
للفرتة  املت�قعة  النقدية  التدفقات  خالل  من  )مقام(  احت�ساب  اأ�سا�س  على 
املدرو�سة لأم�ال امل�ساربة، ثم ت�زيع راأ�سمال امل�ساربة على الفرتة املدرو�سة 
املال  راأ�س  لر�سيد  و�س�ل  )مقام(  با�ستخدام  الأدنى  حدها  عائد  حل�ساب 

املح�س�ب، وه� مبثابة املال املتاح لال�ستثمار.

وعليه،  املرابحة،  اإىل  كلها  م�جهة  امل�ستثمرة  الأم�ال  اأن  افرت�سنا  فاإذا 
�سنح�سب عائد املرابحات املنفذة براأ�س املال املتاح بن�سب )مقام(، وباإ�سافة 
الفرتة  على  بت�زيعها  ثم  املال  راأ�س  اأ�سل  اإىل  املالية  الفرتة  ع�ائد  جمم�ع 
املدرو�سة متهيدًا حل�سمها مبعدل )مقام(، ميكن حتديد حجم الأم�ال املعاد 

ا�ستثمارها. 

اأ. د. �سامر مظهر قنطقجي
دكت�راه يف املحا�سبة

اأوهاج بادانني حممد عمر
ماج�ستري حما�سبة ومت�يل
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اإن الإيراد الذي �سيتحقق مرده �سببني:
• عائد املرابحة الناجم عن ال�ستثمار املبا�سر لالأم�ال املتاحة.	
• عائد ما يتم قب�سه من اأق�ساط املرابحات واملعاد ا�ستثماره بنف�س الن�سبة على اأقل تقدير، والذي ُيعترب مبثابة عائد داخلي، وهذا من فر�سيات )مقام( 	

التي ت�سابه فر�سيات معدل العائد الداخلي ومعدل العائد الداخلي املعدل.
وبناء على ما �سبق، فاإن اإجمايل اأم�ال املرابحة هي حا�سل جمع راأ�س مال امل�ساربة وع�ائد املرابحات املعاد ا�ستثمارها معًا. بينما يتمثل ربح عمليات امل�ساربة 
بناجت طرح اأ�سل املال املُ�سارب به من اأم�ال امل�ساربة امل�ستثمرة. ويك�ن عائد املرابحة ال�سن�ي عندئذ ه� ناجت ربح عمليات املرابحة مق�س�مًا على الفرتة املدرو�سة.

متغريات النموذج:
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مثال: بفر�س اأن مال امل�ساربة املتاح لال�ستثمار يبلغ ٢٢٠٠٠٠، فكم تبلغ الن�سبة الأدنى للمرابحة؟ 

وبناء على املثال املذك�ر فاإن ن�سبة )مقام( هي مبثابة معدل عائد ال�ستثمار املبا�سر والداخلي معًا، حيث بلغ )مقام( ١4.7٢% على 
اأ�سا�س التدفقات النقدية املت�قعة، بينما بلغ العائد ال�سن�ي ١4.7٣%، بن�سبة مرابحة قدرها 8.4١%، ون�سبة عائد داخلي ناجم عن 

ت�سغيل الأم�ال املقب��سة بن�سبة ٣٢.%6.

اإذًا ميكن لإدارة تلك امل�ؤ�س�سات املالية التخطيط ل�ستقطاب اأم�ال ودائع ال�ستثمار بعائد �سن�ي جممل قدره ١4.7٣% لقاء ا�ستثمار 
تلك الأم�ال مرابحة )ح�سب الفر�س( بن�سبة 8.4١% �سن�يًا، ون�سبة ا�ستثمار داخلي قدرها 6.٣٢%،  ال�سكل )١(. اأما ن�سب ال�سي�لة 

وال�ستثمار التي تفر�سها ال�سلطات النقدية فرتاعى قبل حتديد وعاء �سايف اأم�ال امل�ساربة والقيام باحل�سابات ال�سابقة.

يعترب كال من مدة ال�ستثمار، وحجم التدفقات النقدية املت�قعة، عامالن م�ؤثران يف حتديد الن�سب امل�ستنبطة، وملعرفة املزيج الأف�سل 
الذي يحدد اأف�سل عائد داخلي ميكن حتقيقه مع عائد مرابحة ميكن ال�ستثمار فيه، �سنق�م بدرا�سة تغريات الزمن وحجم التدفقات 

معًا و�س�ًل اإىل املزيج الأمثل.  

حمفظة  حجم  ب�سعف  مرة  اإجمالية،  نقدية  تدفقات  حجم  درا�سة  ثم   ،)٢٢٠٠٠٠( عند  ال�ستثمار  حمفظة  حجم  بتثبيت  �سنق�م 
ال�ستثمار اأي )44٠٠٠٠(، ومرة بثالثة اأ�سعافها اأي )66٠٠٠٠(، )فـمقام( ل يتاأثر ب�سكل ت�زع التدفقات بل مبجملها، ثم �سنق�م 

ببناء عدة �سيناري�هات باأزمنة خمتلفة هي: ثمان، و�سبع، و�ست، وخم�س، واأربع، وثالث �سن�ات على الت�ايل. 
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تت�سح  امل�ستنبطة  الن�سب  التي طراأت على  التغريات  التاليني، وح�ساب  و )٢(  الدرا�ستني باجلدولني )١(  نتائج  وبتلخي�س 
حركة الن�سب واجتاهها:

اجلدول )١( نتائج �سيناري�هات الأزمنة املدرو�سة على اأ�سا�س حجم تدفقات نقدية قدرها �سعف حمفظة امل�ساربة

اجلدول )٢( نتائج �سيناري�هات الأزمنة املدرو�سة على اأ�سا�س حجم تدفقات نقدية قدرها ثالثة اأ�سعاف حمفظة امل�ساربة

با�ستمرار كلما  الداخلي جميعها متزايدة  والت�سغيل  واملرابحة  الإجمايل  والعائد  ن�سب كل من )مقام(  اأن  يظهر اجلدولن 
انخف�س زمن ال�ستثمار مع ا�ستقرار حجم التدفقات النقدية املت�قعة، اأي اأنها جميعًا تتنا�سب عك�سًا مع فرتة ال�ستثمار. 

اأن تزايد اإجمايل العائد يتح�ل من متزايد مبعدل متزايد اإىل متزايد مبعدل  لكن درا�سة حركة تغريات هذه الن�سب تبني 
متناق�س بني ال�سنتني الثالثة والرابعة. ومبا اأن اإجمايل العائد يتاألف من ن�سبتي العائد الداخلي واملرابحة، فاإن التدقيق يف 
تغري ن�سبة املرابحة يظهر تراجعًا يف معدل الزيادة لنف�س الفرتة، بينما تتناق�س ن�سبة عائد الت�سغيل الداخلي ب�سكل وا�سح 
مما ُيف�سر �سبب النعطاف. وتعترب معدلت عائد الت�سغيل الداخلي واملرابحة ل�سنة النعطاف اأي ال�سنة الرابعة اأف�سل مزيج، 

وعندئذ يت�جب على متخذ القرار ا�ستهداف تلك الفرتة ب��سفها احلد الأمثل الذي يحقق اأف�سل النتائج.

وبتمثيل نتائج اجلدولني بيانيًا، ال�سكلني )١( و)٢(، باإظهار منحنيات الن�سب، ومنحنيات تغرياتها، فاإن منحنيات التغري 
الرابعة، مما  ال�سنة  الت�سغيل حت�سل عند  وعائد  واملرابحة  الإجمايل  العائد  ملنحنيات حركات  النعطاف  نقاط  اأن  ت��سح 

ي�ست�جب الت�قف عند هذه الفرتة واملحافظة على ن�سبها، وهي:

اجلدول )٣( ن�سب الفرتة املختارة حلالتي التدفق املدرو�سة

ويعترب الفارق بني ن�سب حالتي التدفق �سببه زيادة وت�ساعف حجم التدفقات، كما اأن تزايد الن�سب كلما انخف�ست الفرتة 
الزمنية �سببه ثبات حجم التدفقات امل�ستثمرة بفرتات اأقل.
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وللتذكري با�ستخدامات )مقام( يف كتابنا امل�سار اإليه )فقه املعامالت الريا�سي(، فاإنه لتحديد التدفقات النقدية املت�قعة 
مل�ساربة عمرها )ن( �سنة بدللة معدل نقطة التعادل، فاإن املثال التايل ي��سح ذلك. 

لإيجاد التدفقات النقدية املت�قعة مل�ساربة عمرها خم�سة �سن�ات، براأ�س مال م�ساربة قدره ٢٢٠٠٠٠، جند اأن )مقام(:

= )التدفقات النقدية /التكلفة(^)١/6( = ١.١5٣6 

= )�س /  ٢٢٠٠٠٠(^)١/6( = ١.١5٣6 

= )�س / ٢٢٠٠٠٠( = )١.١5٣6(^6 = ٢.٣56847 

�س = ٢٢٠٠٠٠ × ٢.٣56847 = 5١85٠6 حجم التدفقات النقدية امل�ستهدفة من اأجل م�ساربة عمرها خم�سة �سن�ات.

لتحميل ملف اك�سل يرجى زيارة رابط مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية التايل:
http://kantakji.com/fiqh/Files/Finance/MMM.rar 
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التورق امل�رشيف تكييفه الفقهي وحكمه ال�رشعي 
احللقة )2( الدكت�ر ي��سفي ر�سيد والأ�ستاذة حجار اآ�سية

الدليل اخلام�ص:
ِق  الت�رُّ عملية  ومنها  الإ�سالميَّة،  البن�ُك  َتنتِهجها  التي  التم�يل  �سيا�سُة  ُتَعدُّ 
ْت اإىل انحراِف هذه البن�ك عن الغايات  امل�سريف ِمن اأعظِم الأ�سباب التي اأدَّ
ف�ارُق كبريٌة بني  َتُعْد هناك  امل�سارف؛ حيث مل  اأْجِلها قامْت هذه  ِمن  التي 
الإ�سالمية  البن�ك  اكتفِت  حيث  الإ�سالمية؛  امل�سارف  وبني  ب�يَّة  الرِّ البن�ك 
ذات  الأُخرى  ال�ستثمارات  يغ  �سِ عن  ال�ستهالكيَّة  التم�يليَّة  َيغ  ال�سِّ بهذه 
الذي  الأمر  وامل�ساركة،  َلم  الفائدة الجتماعيَّة، واجلدوى القت�ساديَّة، كال�سَّ
ف فيها  َلع قبل متلُِّكها، والت�سرُّ اأْوَقعها يف بع�ِس املحاذير ال�سرعيَّة، كبيع ال�سِّ
كثرية  اإ�سكالٌت  عليها  يغ مت�يليَّة  �سِ واإحداث  بال�عد،  والإلزام  قب�سها،  َقبَل 

ِق امل�سريف. كالت�رُّ

القول الثاين:
ق�ا بينه وبني  ِق امل�سريف، ومل ُيفرِّ ذهب فريٌق من اأهِل العلم اإىل ج�اِز التَّ�رُّ
بع�ِس  يف  واملراقبة  الفت�ى  جلان  بع�ُس  اجل�اَز  اختار  وقد  الب�سيط،  الت�رق 
امل�سارف التي لها جلاٌن �سرعية َترِجع اإليها، وقد اعتمدوا على الق�ل باجل�از 

على اأدلَّة، منها:

الدليل الأول:
الت�رُّق الِفقهي الب�سيط قد َذَهب اإىل ج�ازه جمه�ُر الفقهاء، وقد �ُسْقنا اأدلََّتهم 
يف العدد املا�سي، فكلُّ دليل ذَكْرناه هناك على ج�اِزالت�رق الب�سيط، فه� دليٌل 
م،  َق احلديث منظَّ على ج�اِز الت�رُّق امل�سريف، والَفْرق بنْي املعاملتني اأنَّ الت�رُّ
والأرا�سي،  ال�سيَّارات،  يف  َق  الت�رُّ اأجاز  فَمن   ، اأقلُّ وتكلفته  حديثة،  وو�سائله 

َق يف املعادن؛ حيث ل َفْرق. فيجب عليه اأن ُيجيَز الت�رُّ

ون�ق�س هذا:

ِق امل�سريف ِمن وج�ه. ِق القدمي والت�رُّ باأنَّ هناك فرًقا بنْي الت�رُّ

الوجه الأول:
ارة اأو عقار،  لعة ِمن �سيَّ ها اأنَّ الت�رق القدمي يلتزم العميُل ب�ِسراِء ال�سِّ وه� اأهمُّ
وقْب�سها القب�َس ال�سرعي، والقيام بحيازتها، وِمن َثمَّ بيعها اإىل رجٍل اأجنبي 
ار بالنق�د  ل عالقَة له بالبائع، وهذا ُيرِهق امل�سرف الذي يعتمد على الجتِّ
ا �سراء املعادن يف �س�ق الب�ر�سة، فاإنَّ امل�سارف ُت�سرُي يف  لع، اأمَّ دون ِحيازة ال�سِّ

عق�دها اإىل اأنَّ ما يتمُّ يك�ن على اأوراق، ولي�س حيازًة ومتلًكا لل�سلع، وبع�سها 
ت�سري اإىل اأنَّ حيازَتها ومتلَُّكها لل�سلع اإمنا ه� مب�جب �سهادِة التخزين؛ حيث 
ُي�ساُر يف العقد اإىل اأنَّ ال�سلعة ُت�َجد يف بالٍد اأخرى غري البلد الذي يتمُّ فيه 

حتريُر العقد.

يتمُّ  واإمنا  واملبيعة،  امل�سرتاة  لع  لل�سِّ قب�ٌس  ول  متلُّك،  ِحيازُة  فيه  ي�جد  فال 
ْم�سرة  ال�سَّ بي�ُت  تت�لها  معيَّنة  اآلية  مَن  �سِ تبادلها  يتمُّ  وثائَق  التداوُل ح�سب 
ُتعطي حلاملها احلقَّ  وهي عق�ٌد  امل�ستقبليَّة،  العق�د  التعاُمل يف  اأ�سا�ِس  على 
اأن يتمَّ الدفُع  ْعر �سابًقا على  د ال�سِّ ، حمدَّ اأ�سل معنيَّ ٍة ِمن  يف �سراء وبيع كميَّ

والت�سليم يف امل�ستقبل.

رة؛ اأي:  والب�ر�سة العاملية للب�ساِئع قد اأبطلْت ما كان ُيعَرف بال�س�ق احلا�سِ
بال�س�ق النقدية؛ حيث يتمُّ فيها ت�سلُُّم ال�سلعة ودْفع قيمتها نقًدا ف�َر التعاقد، 
لت ال�س�ُق احلا�سرة اإىل �س�ٍق للعق�د امل�ستقبليَّة، واأنَّ ما ُيطَلق عليه  وقد حت�َّ
مُتثِّل  ل  الت�رُّق  يغ  �سِ عق�د  بع�ِس  يف  اإليها  ي�سار  والذي  التخزين"،  "�سهادة 
ومَتَّ  املنتجني،  ِمن  ت�سلُُّمها  متَّ  �ِسلع  وج�َد  فيها  ُتثبت  البنك  وكيل  ِمن  �سهادًة 
البنك  رة ل�ساِلح  اأو خَمازن م�ؤجَّ البنك،  ة يف  تخزيُنها يف م�ست�دعات خا�سَّ
ُي�سِدرها  اإلَّ �سهادة  ال�سهادة  بالبنك، وما هذه  ة  َلع خا�سَّ ال�سِّ اأنَّ هذه  د  حُتدِّ
لع لبي�ِت ال�سم�سرة، والذي يدير عملياِت تداُول عق�د بيع  املنتج�ن لهذه ال�سِّ
الت�سليُم يف  اأن يتمَّ  مَتَّ �سراوؤها ب�سعر متفق عليه �سابًقا مع املنتج، على  �ِسلٍع 
نف�ِسها؛  لعة  ال�سِّ للتعامل على  ي�جد جماٌل  اأنه ل  د  ُي�ؤكِّ ما  تاريٍخ لِحق، وهذا 

ا يتمُّ على اأوراق، ولي�س حيازًة ومتلًكا لل�سلع. لك�ِن هذا التداول اإمنَّ

الوجه الثاين:
هائي، وهذا ل  النِّ امل�سرتي  الباِئع }امل�سرف{ مع  يتَّفق  امَل�سريف  الت�رُّق  يف 
ْلعة اإىل طَرف  ِق الب�سيط؛ حيُث يق�م امل�سرتي بنف�ِسه ببيع ال�سِّ ي�جد يف الت�رُّ

اأجنبي ل عالقَة له بامل�سِرف.

ا، فك�ن البنك يف الت�رق امل�سريف ه� الذي يت�ىلَّ �سراَء  ر جدًّ وهذا فارٌق م�ؤثِّ
ق، ثم يبيعها البنك  ال�سلعة من �س�ِق الب�ر�سة، ثم بيَعها على امل�سرتي املت�رِّ
د ت�فرِي  فاق �سابٍق بق�سْ ًة ثانية على امل�سرتي النهائي يف �س�ق الب�ر�سة باتِّ مرَّ
ق، فه�  ياغُة هذا العقد، واأما َدْور املت�رِّ ْت �سِ ق، والذي من اأجله متَّ املال للمت�رِّ
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ُف َيجعل واقَع بيع  قب�ُس نق�د اأقلَّ حا�سرة، مقابل نق�ٍد اأكرَث اآِجلة، هذا الت�سرُّ
ا ه� يف حقيقته بيُع ريالت بريالت  املرابحة واإن مَتَّ حتَت ا�سم الت�رق، فاإمنَّ
بي�عاٌت  هي  ا  واإمنَّ متلُّكها،  ول  ت�سلُّمها،  يتمَّ  مل  ل�ِسلع  م�ستندي  بيٌع  بينهما 
ا  لع ول ت�سليم، واإمنَّ م�ستقبليَّة يف �س�ق ب�ر�سة الب�سائع، ل يتمُّ فيها قب�ٌس لل�سِّ

هي بي�ٌع اآِجلة تتمُّ امل�ساربة فيها.

الوجه الثالث:
لعة نيابًة عن امل�سرتي،  ة ت�كيِل البائع يف قْب�ِس ال�سِّ هناك خالٌف ِفقهي يف �سحَّ

بينما ل ي�جد هذا يف الت�رُّق الِفقهي القدمي.

ة ت�كيِل امل�سرتي للبائع يف قْب�س املبيع. حَّ فقِد اختلف الُفقهاء يف �سِ

عنَد  ال�جهني  واأحد  ة،  وال�سافعيَّ احلنفيَّة،  مذهُب  وه�   ، ي�سحُّ ل  فقيل: 
احلنابلة.

ل امل�سرتي البائَع يف قْب�س املبيع  جاء يف جملَّة الأحكام العدليَّة، مادة: "ل� وكَّ
ل يج�ز..."، وانظر "درر احلكام �سرح جملة الأحكام" )5٠/١(.

وقال ال�سافعيُّ يف "الأم" )7٢/٣(: "وَمِن ابتاع من رجٍل طعاًما، فكَتب اإليه 
ا له ِمن نف�سه، وه�  ه له من نف�سه، فال يك�ُن الرجُل قاب�سً امل�سرتي اأن يقب�سَ
ه املبتاُع اأو وكيل املبتاع غري البائع، و�س�اء اأَ�سهد على  �سامٌن عليه حتى يقب�سَ
ذلك اأم مل ي�ْسهد"، وانظر: "رو�سة الطالبني" )5٢٠/٣(، و"مغني املحتاج" 
)74/٢(، و"اأ�سنى املطالب" )89/٢(، و"الإن�ساف" )469/4(، و"املبدع" 

.)١٢١/4(

اأ�سحُّ ال�جهني يف مذهب احلنابلة؛  وقيل: ي�سحُّ ت�كيُل البائع بالقْب�س، وه� 
انظر: "الإن�ساف" )469/4(، و"املبدع" )4/١٢١(.

الوجه الرابع:
لع  َيطَّ الفقهي  َق  الت�رُّ اأنَّ  امل�سريف:  ِق  والت�رُّ القدمي  ِق  الت�رُّ بنْي  الفروق  ِمن 
امل�سرتي على ال�سلعة، وُيحيط علمه بها، بينما ال�سلعة يف الت�رق امل�سريف هي 
لع الغائبة امل��س�فة حملُّ  مبيعة ك�سلعة معدومة، اأو غائبة م��س�فة، وبيع ال�سِّ

خالٍف بني الفقهاء.

الوجه اخلام�س:
ُق من }البنك{،  املت�رِّ ياأخذها  امل�سريف  ِق  الت�رُّ رة يف  النق�د احلا�سِ ت�سلُّم 
والذي �سار مديًنا بالثَمن الآِجل، يف حنِي اأنَّ الثمن يف الت�رق الب�سيط ياأُخُذه 

امل�سرتي من رجٍل اأجنبي ل عالقَة له بالبنك.

ح  بل اإنَّ احل�س�ل على النْقِد العاِجل اأمٌر من�س��ٌس عليه يف هذه العق�د م�سرَّ
مع  بالدراهم  الدراهم  بْيع  اإىل  للت�ا�سل  ِحيلًة  لعة  ال�سِّ من  يجَعل  وهذا  به، 

ل والتاأجيل. التفا�سُ

الوجه ال�شاد�س:
ا ظنَّ به  ِق القدمي قد ل َيعِرف البائع اأنَّ امل�سرتي ُيريد الت�رُّق، بل رمبَّ يف الت�رُّ
اأنَّ  ها باَعها اإىل طَرف ثالث ل يعلم  ْلَعة؛ لينتفَع بها، واإذا قب�سَ اأنه ُيريد ال�سِّ
امل�سريف  الت�رُّق  بينما يف  ثمَنها،  يريد  �ساحُبها  ا�سرتاها  قِد  املبيعة  ال�سلعة 
البيعُة الثانية م�سروطٌة بَقب�ل الَبْيعة الأوىل، ول�ل اأنَّ امل�سِرف قد اْلتزم اأن 

يك�َن وكياًل للم�سرتي يف بْيعها مل َيقبِل امل�سرتي ال�سْفَقة.

ة،  قَّ الدِّ املعادن - ق�ٌل ينق�سه  ِق يف  ال�سيَّارات، كالت�رُّ َق يف  الت�رُّ باأنَّ  فالق�ل 
والَفْهم ال�سليم مِلَا يتمُّ يف �س�ق الب�ر�سة، واهلل اأعلم.

الدليل الثاين مَلن قال باجل�از:
امل�سريف،  ِق  الت�رُّ عملية  ْت  َتبنَّ التي  امل�ساِرف  يف  ال�سرعيَّة  اللجان  ا�ستندِت 
التاِبع  الإ�سالمي  الِفقه  جممع  قرار  على  ا�ستناًدا  اجل�اِز  على  فت�اها  وَبَنت 
مة،  َة املكرَّ لرابطِة العامَل الإ�سالمي يف دورته اخلام�سة ع�سرة، واملنعقدة يف مكَّ
اإليه اخلطاأُ  ق  يتطرَّ ق�ٌل واجتهاد  ا ه�  واإمنَّ دلياًل،  لي�س  املجَمع  اأنَّ قرار  ومع 
وال�س�اب، فاإنَّ قراَر امَلْجَمع اإمنا ه� يف الت�رُّق الب�سيط، ول� كان امَلْجمع مل 
ي�سدر اإل هذا القرار، لِقيل: اإنَّ هذه اللِّجان مل جتد فرًقا بنْي الت�رُّق الب�سيط 
َق  الت�رُّ بعم�ِمها  ت�سمُل  منها  باجتهاٍد  الفت�ى  اأنَّ  وراأْت  امل�سريف،  والت�رُّق 
امل�سريف، ولكن حني يك�ن للَمْجَمع قراران اأحدهما اجل�از، وذلك فيما يتعلَّق 

يف ُحكم الت�رُّق الب�سيط.

اإىل  ُين�سَب  اأن  ِق امل�سريف، فال َيج�ز  بالت�رُّ يتعلَّق  اآَخر: التحرمي فيما  وقرار 
الت�رُّق امل�سريف، ول�ل ح�سُن الظنِّ بامل�سايخ  ة  اأنَّه يق�ل ب�سحَّ ر  املجمع امل�قَّ
َف خالف الأمانة الِعلميَّة، فامَلْجَمع الِفقهي  اإنَّ هذا الت�سرُّ الف�سالء، لقلت: 
ة �سابقة  َق امل�سريف، وعلى فْر�س اأن تك�َن فت�ى اللِّجان ال�سرعيَّ ل ُيجيز الت�رُّ
مع الِفقه الإ�سالمي فيما يتعلَّق بالت�رُّق امل�سريف، فَينبغي اأن ُيقال:  لقرار جَمْ
َق الب�سيط، ونرى اأنَّ الت�رق امل�سريف مقي�ٌس عليه؛ حتى يفهَم  اأجاز املجمُع الت�رُّ
ا ه� يف ج�از الت�رُّق الفقهي الب�سيط، ول َيج�ز  اإمنَّ اأنَّ كالم املجمع  القارئ 
بناًء  جائز؛  امل�سريف  الت�رق  باأنَّ  ة  الت�س�يقيَّ اإعالناتها  يف  َتطرَح  اأن  للبن�ك 

على فت�ى اللجنة ال�سرعية امل�ستندة اإىل قراِر جممع الفقه الإ�سالمي}4{.

كالم ابن تيمية وابن القيم -رحمهما اهلل- يف امل�ساألة:

ذهب �سيخ الإ�سالم ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم اإىل عدم ج�از الت�رق 
مع اأن امل�سه�ر عند احلنابلة اجل�از. وقد ذكر ابن تيمية رحمه اهلل لق�له هذا 

م�ستندين الأول انه من بيع 

امل�سطر وقد ورد النهي عن بيع امل�سطر، والثاين انه حيلة على الربا.

اأ- الق�ل بان الت�رق من بيع امل�سطر:

نهى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن بيع امل�سطر وللحديث روايات اأق�اها 
مارواه اأب� داوود باإ�سناده عن �سيخ من بني متيم قال: خطبنا علي ر�سي اهلل 
الغرر  وبيع  امل�سطر  بيع  و�سلم عن  عليه  ر�س�ل اهلل �سلى اهلل  نهى  قال  عنه 
بني متيم عن علي  �سيخ من  البيهقي عن  ورواه  تدرك.  اأن  قبل  الثمرة  وبيع 
قال �سياأتي على النا�س زمان ع�س��س يع�س امل��سر على ما يف يديه ومل ي�ؤمر 
"ول تن�س�ا الف�سل بينكم". يعز الأ�سرار وي�ستذل الأخيار  بذلك قال تعاىل: 
وما مينع امل�سطرون وقد نهى ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن بيع امل�سطر 

وعن بيع الغرر وعد بيع الثمرة قبل اأن تطعم".

ولي�س للمعرت�س على الت�رق حجة فيما ذكره ابن تيمية ل�سببني: الأول ل�سعف 
اإ�سناد هذه الأحاديث فهي ل تنه�س حجته للق�ل باملنع.

قال اخلطاب يف معامل ال�سنن "يف ا�سناده رجل جمه�ل )5(.

وقال ابن حزم يف املحلى "ل� ا�ستند هذا اخلربان لقلنا بهما م�سرعني ولكنهما 
ر�سالن ول يج�ز الق�ل يف الدين باملر�سل" )املحلى(.

والثاين: اإن املعنى الذي من اأجله منع بيع امل�سطر ل يظهر يف الت�رق وبخا�سة 
"بيع امل�سطر  بيع امل�سطر:  يف تطبيقاته امل�سرفية. قال اخلطابي يف معنى 

يك�ن على وجهني احدهما اأن ي�سطر اإىل العقد عن طريق الإكراه عليه فال 
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ينعقد العقد والثاين اأن ي�سطر اإىل البيع لدين اأو م�ؤنة ترهقه فيبيع مايف يده 
بال�ك�س من اجل ال�سرورة ف�سبيله من حيث املروءة اأن ل يرتك حتى يبيع ماله 
ولكن يعان ويقرت�س وي�ستمهي اإىل املي�سرة حتى يك�ن فيه بالغ فان عقد البيع 

على هذا ال�جه �سح ومل يف�سخ".

ب- اأن الت�رق حيلة على الربا:

قال ابن العثيمني رحمه اهلل يف اأعالم امل�قعني "وكان �سيخنا رحمه اهلل مينع 
من م�ساألة الت�رق وروجع فيه مرارًا فلم يرخ�س فيها وقال: املعنى الذي لأجله 
حرم الربا م�ج�د فيها بعينه مع زيادة الكلفة ب�سراء ال�سلعة وبيعها واخل�سارة 

فيها..." )6(.

فابن تيمية يراه حيلة على الربا وه� رمبا كان كذلك يف زمن ابن تيمية ولك 
الآن –اإن كان حيلة- ه� حيلة للهروب من الربا. ونحن ل� طبقنا عليه كالم 
املعا�سر  امل�سريف  الت�رق  بان  الق�ل  ل�جدنا  تيمية رحمه اهلل يف احليل  ابن 
حيلة على الربا غري �سديد. يق�ل رحمه اهلل يف م�ساألة احليلة يف الفتاوى ج٢9 
�س 447 "واأ�سل هذا الباب اأن الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما ن�ى فان 
كان قد ن�ى ما اأحله اهلل فال باأ�س وان ن�ى ما حرم اهلل وت��سل اإليه بحيلة فان 
له ما ن�ى" فال تك�ن حيلة اإل اأن ين�ي حمرمًا يت��سل اإليه بالتحايل. واملت�رق 
لي�س نيته ارتكاب احلرام بل نيته اجتناب احلرام كيف ل واحلرام م�سرعة 

اأب�ابه اأمامه وه� اأقل كلفة ونفقة ثم يرتكه وياأخذ بالت�رق لجتناب احلرام.

وي�سيف رحمه اهلل يف اأب�اب احليل �س ٢4١ "وكذلك اإذا اتفقنا على معاملة 
رب�ية ثم اأتيا �ساحب حان�ت..." فهذا دليل على اأن املحتال يق�سد احلرام 

ثم يلب�س بلبا�س املباح".

ويق�ل رحمه اهلل "هذه املعاملة واأمثالها التي يق�سد بها بيع الدراهم باأكرث 
منها اإىل اأجل هي معاملة فا�سدة" )4٣8( وجلي اأن لي�س ه� مق�سد همها.

ولقد اعتمد الذين منع�ا الت�رق امل�سريف على اأدلة كثرية منها:
ك�ن . ١ مبقا�سدها،  الأم�ر  وقاعدة  ي�سطدم  امل�سريف  الت�رق  اإن 

نقد  الت�رق ه� جمرد احل�س�ل على  البيع يف  تكرارا  املق�س�د من 
حال مقابل نقد اآجل مع الزيادة.

ال�ّسرع، . ٢ معتربة يف  والّذريعة  الّربا،  اإىل  ذريعة  امل�سريف  الت�رق  اإن 
ما  اإىل  ي�ؤول  امل�سريف  الت�رق  واإن  الإرث،  من  القاتل  منع  بدليل 
ي�ؤول اإليها الربا ب�سرف النظر عن �س�رة العقد، فالت�رق ي�ؤول اإىل 

مبادلة نقد اآجل بنقد حال مع زيادة، وه� يف معنى الربا املحرم.
اإن عملية الت�رق امل�سريف هي �س�رة من �س�ر بيع العينة، وبيع العينة . ٣

بيع رب�ي، واجلمه�ر على حترمي العينة ملا روي عن ابن عمر ر�سي 
اأّن الّنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: » اإذا �سّن الّنا�س  اهلل عنهما، 

وترك�ا  البقر،  اأذناب  واّتبع�ا  بالعينة،  وتبايع�ا  والّدرهم،  بالّدينار 
اجلهاد يف �سبيل اهلّل، اأنزل اهلّل بهم بالًء، فال يرفعه حّتى يراجع�ا 
البقر،  اأذناب  واأخذمت  بالعينة،  تبايعتم  اإذا   « رواية:  ويف   ،» دينهم 
ينزعه  ل  ذّلً،  عليكم  اهلّل  �سّلط  اجلهاد،  وتركتم  بالّزرع،  ور�سيتم 
حّتى ترجع�ا اإىل دينكم«7. واحليلة امل�ج�د يف بيع العينة التي من 
ب�سبب  امل�سريف  الت�رق  يف  جلية  وجدت  قد  ال�سارع  حرمه  اأجلها 
ت�اط�ؤ  واملت�رق، وه�  الإ�سالمي  البنك  التعاقدي بني  الت�اط�ؤ  وج�د 

على النقد احلال بنقد اآجل اأكرث منه.
عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  نهي  طائلة  حتت  يقع  امل�سريف  الت�رق  اإن   
بيعتني يف بيعة واحلديث ف�سره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على اأنه العينة، 
بدليل ق�له �سلى اهلل عليه و�سلم يف رواية اأبى هريرة ر�سي اهلل عنه: » من 
باع بيعتني يف بيعة فله اأوك�سهما اأو الربا «8 ومعنى احلديث اأن من باع �سيئا 
ن�سيئة ثم ا�سرتاه باأقل من الثمن الذي باعه به نقدًا )عاجاًل( ل ي�ستحّق يف 
ذلك اإّل راأ�س ماله وه� اأوك�س ال�سفقتني، واإذا اأخذ ال�سفقة الثانية بزيادة 
من الأوىل يك�ن قد اأربى. ويقع حتت طائلة نهي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

عن بيع و�سرط الذي منعه ال�سافعي وابن حزم.
البن�ك . 4 تفر�سها  التي  الفائدة  من  كلفة  اأكرث  امل�سريف  الت�رق  اإن 

يف  الفائدة  اأن  ذلك  العينة.  لبيع  الأخرى  ال�س�ر  ومن  الرب�ية، 
قريبة  وهي  عاملي،  م�ؤ�سر  على  بناء  حمددة  تك�ن  الرب�ية  الف�ائد 
تكاليف  جمم�عة  امل�سريف  الت�رق  يف  جند  ينما  العينة.  يف  منها 
تف�ق ب��س�ح تكلفة الفائدة اأو العينة، فهي جمم�عة عق�د متداخلة 
حيث  الرب�ية  الفائدة  فائدته  ت�ساوي  التي  املرابحة  عقد  وملزمة؛ 
تقا�س به، واأحيانا تف�قه، وتكاليف عقد ال�كالة وال�سما�سرة ومذكرة 

التفاهم والعق�د الأخرى. 
ـ . 5 بفائدة  القر�س  ـ  النقدي  للتم�يل  بديال  لي�س  امل�سريف  الت�رق  اإن 

واإمنا ه� �سبيه به، ومثيل له، وه� ا�ستبدال الذي ه� اأدنى بالذي ه� 
خري وه� ي�سكل ردة للتم�يل الإ�سالمي عن م�ساره و�سيغه ال�سليمة 
القائمة على قاعدة حقيقية من الزيادة من اإنتاج الطيبات وتداولها 
يجعل  ما  وه�  الزيادة،  مع  اآجل  بنقد  حال  نقد  ومبادلة  الربا  اإىل 
قائم  الربا غري  املتمثل يف جتنب  الإ�سالمية  امل�سارف  قيام  م�س�غ 

ك�نها اآلت اإليه.
اإن ثمة فرقا ج�هريا بني تكلفة ال�سي�لة وبني اعتبار الزمن يف الثمن، . 6

فتكلفة ال�سي�لة يراد بها الزيادة يف الدين مقابل نقد حا�سر، وهي 
املدي�نية  ا�ستفحال  اإىل  وت�ؤدي  املدين،  به  ينتفع  ما  يقابله  زيادة ل 
وال�ستيالء على ثروة املدين، ولهذا حرمها ال�سارع لأنها من الظلم. 
اأما اعتبار الأجل يف الثمن الذي ذكره الفقهاء، فه� زيادة الثمن يف 

البيع ولي�س يف مبادلة نقد بنقد.
اإن ال�سلع التي يتم تداولها يف الت�رق امل�سريف اإما اأنها جمرد عق�د . 7

على اأوراق جاهزة، واأن �س�ر ال�سهادات جمرد �س�ر تر�سل اإىل هنا 
اأنها �سلع م�ج�دة يف  وهناك، تك�ن غالبا يف ح�زة ال�سم�سار، واإما 
املخازن تك�ن غري �ساحلة جترى عليها عمليات املرابحة املتكررة، 
واإما اأنها م�ج�دة يف املخازن غري اأنها م�ج�دة فقط لإجراء عمليات 

املرابحة.



مقالت يف الهند�سة املالية الإ�سالمية

31   www.giem.info  

يكر�س . 8 كما  الرب�ية،  امل�سارف  هيمنة  يكر�س  امل�سريف  الت�رق  اإن   
هيمنة القت�ساد الغربي على القت�ساد الإ�سالمي، ذلك اأن الت�رق 
امل�سريف ي�ؤول اإىل الطعن يف م�س�غ قيام هذه امل�سارف الإ�سالمية 
لكن  الرب�ية،  امل�سارف  بنف�س عمل  تق�م  امل�سارف  ما دامت هذه 
يف  ه�  ثم  بامل�سميات.  ل  بالأ�سماء  والعربة  خمتلفة  م�سميات  حتت 
لهيمنة  يخ�سع  املت�رق  ه�  الإ�سالمي  امل�سرف  يك�ن  اأين  املعك��س 
امل�سارف الرب�ية الغربية اإما من خالل ح�س�ل البنك الرب�ي على 
الت�رق،  لغر�س  اأم�اله  الإ�سالمي  امل�سرف  اإيداع  ال�سي�لة يف حالة 
عقد  خالل  من  فائدة  على  الرب�ي  البنك  ح�س�ل  خالل  من  واإما 
الغربي  القت�ساد  هيمنة  يكر�س  هذا  بعد  وه�  وال�كالة.  املرابحة 
ف�ائد  القت�ساد  لهذا  ي�فر  حيث  الإ�سالمي،  القت�ساد  على 
مباليني الدولرات من خالل عمليات �سكلية تدر لل�سركات الغربية 
وال�سما�سرة )الغربيني يف الغالب( اأم�ال طائلة مبجرد اإر�سال عق�د 
يف  الأم�ال  هذه  ا�ستثمار  من  املحليني  املتعاملني  ويحرم  �س�رية، 

م�ساريع تنم�ية. 
4. حتفظات على �سيغة التم�يل بالت�رق امل�سريف 

بها  تق�م  كما  الت�رق  عمالء  مللفات  واملايل  ال�سرعي  التدقيق  اأ�سفر  لقد   
التقليدية  للبن�ك  املالية، ول�سيما فروع املعامالت ال�سمية  امل�ؤ�س�سات  بع�س 
التي  والإجرائية  ال�سرعية  والتحفظات  املالحظات  من  العديد  وج�د  اإىل 
جعلت اله�ة �سا�سعة متاما بني املعايري وال�س�ابط التي و�سعها الفقهاء وبني 
املمار�سة العملية، بل اإن بع�س املنفذين ي�ؤكدون على �سع�بة اللتزام ببع�سها 
ال�سرعية: )) ال�سرورات تبيح املحظ�رات(( من  القاعدة  عمليًا، ويطبق�ن 
دون �س�ابط �سرعية لل�سرورة، ويق�ل بع�سهم التنظري �سيء والتطبيق �سيء 

اآخر.

ومن اأمثلة هذه املالحظات والتحفظات ما يلي:
الإ�سالمي  امل�سرف  م�ظفي  بع�س  وبني  العميل  بني  اجللي  الت�اط�ؤ  اأوًل: 
على  بالت�قيع  العميل  يق�م  اأن  لدرجة  واملعامالت  الإجراءات  �س�رية  على 
معل�مات  اأو  البيانات  ا�ستيفاء  دون  من  بيا�س  على  والعق�د  النماذج  بع�س 

العميل يف احل�س�ل  تعجل  لذلك ه�  واملربر  ت�ست�فى لحقا،  �س�ف  ويق�ل�ن 
على النقد، ومن قرائن ثب�ت ذلك وج�د خلل يف تتابع الت�اريخ لتتنا�سب مع 
زمن الإجراءات التنفيذية ويعترب اللتزام بت�سل�سل وتتابع الإجراءات �سرورة 

�سرعية.
ف�اتري  ت�اريخ  بعد  لأجل  مرابحة  للعميل  ال�سلعة  �سراء  ف�اتري  �سدور  ثانيًا: 
ت�سل�سل  يف  اخللل  ب�سبب  وذلك  ميلك(،  ل  ما  نقدًا)بيع  للعميل  ال�سلعة  بيع 
الإجراءات، اأو ب�سبب الت�اط�ؤ بني اأطراف عق�د الت�رق املختلفة، وهذا ظهر 
نطاق  يف  املعامالت  يدخل  وهذا  والنماذج  العق�د  ت�اريخ  تدقيق  خالل  من 
ال�س�رية اأو ال�سكلية املنهي عنه �سرعًا ول يختلف عن بيع العينة، وهذا يظهر 

من خالل تدقيق البيانات واملعل�مات ال�اردة يف عق�د الت�رق.
م��س�ع  لل�سلعة  البنك  وحيازة  تفيد متلك  ق�ية  وثائق  ت�جد  ل  اأحيانا  ثالثًا: 
الت�رق ب�سفته وكيال عن العميل، قبل بيعها نقدًا لآخر حل�ساب العميل، لأن 
الأوراق،  من  حكمها  يف  ما  اأو  اإ�سعارات  ب�ا�سطة  تتم  املعامالت  هذه  معظم 
فاأحيانا ي�ستخدم امل�ستند ال�احد لأكرث من عملية ت�رق، واأحيانا تت�سمن بع�س 

العق�د �سرط عدم الت�سلم، اأي معامالت على ال�رق فقط.
حكمهما  يف  ما  اأو  ف�سة  اأو  ذهبًا  الت�رق  م��س�ع  ال�سلعة  تك�ن  اأحيانا  رابعًا: 
لذلك  الإ�سالمية  البن�ك  وتلجاأ  )بالأجل(  ن�سيئة  به  التعامل  يج�ز  ل  وهذا 

ل�سه�لة الت�سليم والت�سلم اإن تطلب الأمر.
حماربة  دول  ب�ا�سطة  منتجة  الت�رق  م��س�ع  ال�سلعة  تك�ن  اأحيانا  خام�سًا: 
لأغرا�س  املن�ساأ  دولة  ذكر  عدم  �سرط  العق�د  بع�س  يف  وي�جد  )اإ�سرائيل( 
ال�سهاينة  مع  التطبيع  ق�سية  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  ي�قع  وهذا  �سيا�سية، 

مما ي�سئ اإليها.
ال�سبهات  من  الكثري  الدولية  بال�سلع  الت�رق  ب�سيغة  التعامل  ي�س�ب  �ساد�سًا: 
اأدناها دعم اقت�ساد دول غري عربية وغري اإ�سالمية من دون �سرورة معتربة 

�سرعًا وهذا يتعار�س مع فقه اأول�يات التعامل.
الت�كيل  اأ�سل�ب  ح�ل  ال�سرعية  ال�سبهات  من  العديد  هناك  زال  ما  �سابعًا: 
العميل، وهذا ه� املطبق  وال�سراء حل�ساب  للبيع  للبنك  ُيعطى  الذي  ال�سامل 

يف جمال الت�رق كما يحدث عمليًا.
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ثامنًا: وج�د ارتباط تعاقدي �سابق بني عميل الت�رق وبني بع�س امل�ردين ل�سرورة ال�سراء منه والبيع لآخر معني 
الأمر  الت�رق �س�رية )حت�سيل حا�سل(، ومما يزيد  ارتباط تعاقدي �سابق وبذلك ت�سبح عملية عق�د  ل�ج�د 

�س�ءًا اأن يك�ن امل�سرف الإ�سالمي على يقني بهذه الرتباطات، وبذلك ت�سبح العق�د �س�رية و�سكلية.

تا�سعًا: اأ�سبحت املناف�سة بني بع�س امل�سارف الإ�سالمية وفروع املعامالت الإ�سالمية التابعة للبن�ك التقليدية 
على �سرعة خدمة العميل يف احل�س�ل على ما يحتاجه من النقد ب�سيغة الت�رق حتت مظلة )النقد احلالل( 

و)الت�رق احلالل( وهذا وا�سح يف �سيغ الإعالنات والت�س�يق امل�سريف لهذه امل�سارف.

اخلـامتـة
مع الفقه الإ�سالمي، واملتعلِّق بالت�رق امل�سريف: قرار جَمْ

بعد: اأما  و�سحبه.  اآله  وعلى  اهلل،  ر�س�ِل  على  وال�سالم  وال�سالة  وْحَده،  هلل  "احلمد 
مة،  َة املكرَّ فاإنَّ جمل�س املجمع الفقهي الإ�سالمي لرابطة العامَل الإ�سالمي يف دورته ال�سابعة ع�سرة، املنعقدة مبكَّ
ة من ١9 - ٢٣ / ١٠ / ١4٢4 هـ، الذي ي�افقه ١٣ - ١7 / ١٢ / ٢٠٠٣م، قد نَظر يف م��س�ع: "الت�رُّق كما  يف املدَّ
مة ح�َل امل��س�ع، واملناق�سات التي  جُتريه بع�ُس امل�سارف يف ال�قت احلا�سر، وبعَد ال�ستماع اإىل الأبحاث املقدَّ
دارْت ح�له، تبنيَّ للمجل�س: اأنَّ الت�رق الذي جُتريه بع�س امل�سارف يف ال�قِت احلا�سر ه�: قيام امل�سِرف بعمٍل 
َلع العاملية اأو غريها على امل�ست�ِرق  ة{ من اأ�س�اق ال�سِّ مَنطي يتمُّ فيه ترتيُب بيع �سلعة }لي�سْت ِمن الذهب اأو الِف�سَّ
بثمٍن اآِجل، على اأْن يلتزم امل�سرف - اإما ب�سرط يف العقد اأو بُحْكم الُعْرف والعادة - باأن ين�َب عنه يف بيعها على 

ر، وت�سليم ثمِنها للم�ست�رق. م�سرٍت اآَخَر بثمن حا�سِ

ر جمل�ُس املجمع ما يلي: وبعَد النظر والدرا�سة، قرَّ

ِق الذي �َسَبق ت��سيُفه يف التمهيِد لالأم�ر الآتية: اأوًل: عدم ج�از الت�رُّ

ِق بال�كالة يف بْيع ال�سلعة مل�سرٍت اآَخَر، اأو ترتيب َمن ي�سرتيها - َيجعلها . ١ اأنَّ التزام الباِئع يف عْقد الت�رُّ
والعادة  الُعْرف  بُحْكم  اأم  �سراحًة،  م�سروًطا  اللتزاُم  اأكان  �س�اء  �سرًعا،  املمن�عة  بالِعينة  �سبيهًة 

املتَّبعة.
ة . ٢ ي يف كثرٍي من احلالت اإىل الإخالل ب�سروِط القب�س ال�سرعي الالزم ل�سحَّ اأنَّ هذه املعاملة ت�ؤدِّ

املعاملة.
امل�سِرف . ٣ من  فيها  بامل�ست�ِرق  ي  �ُسمِّ مَلا  بِزيادٍة  نقدي  مت�يل  َمْنح  على  يق�ُم  املعاملة  هذه  واقع  اأنَّ 

البنك  اأح�الها، هَدف  ٌة يف معظم  والتي هي �س�ريَّ التي جَتري منه،  وال�سراء،  البيع  يف معامالت 
ِق احلقيقي  م ِمن مت�يل، وهذه املعاملة غرُي الت�رُّ من اإجرائها اإىل اأن تع�َد عليه بزيادة على ما َقدَّ
املعروف عنَد الفقهاء، وقد �َسَبق للَمْجَمع يف دورته اخلام�سة ع�سرة اأْن قال بج�ازه مبعامالٍت حقيقيَّة 
مة. لِت الق�َل فيها البح�ُث املقدَّ دة بيَّنها قراُره؛ وذلك مِلَا بينهما من فروٍق عديدة ف�سَّ و�سروط حمدَّ
ا حقيقيًّا،  اآِجل تدُخل يف ِمْلك امل�سرتي، ويقب�سها قب�سً ُق احلقيقي يق�م على �سراٍء حقيقي ل�ِسلعة بثمٍن  فالت�رُّ
ن، والفْرق  ن ِمن احل�س�ل عليه، وقد ل يتمكَّ وتقع يف �سمانه، ُثمَّ يق�م ببيعها ه� بثمٍن حالٍّ حلاجته اإليه، قد يتمكَّ
بني الثمنني الآِجل واحلالِّ ل يدُخل يف مْلك امل�سرف الذي طراأ على املعاملِة لغَر�س ت�س�يغ احل�س�ل على زيادة 
نة التي  م ِمن مت�يل لهذا ال�سخ�س مبعامالت �س�رية يف معظِم اأح�الها، وهذا ل يت�اَفُر يف املعاملة املبيَّ ملا قدَّ

جُتريها بع�س امل�سارف.

مة؛ امتثاًل لأمر اهلل تعاىل. ثانًيا: ُي��سي جمل�ُس امَلْجمع جميَع امل�سارف بتجنُّب املعامالت املحرَّ

با، فاإنَّه ي��سي باأن  ة الإ�سالميَّة من بل�ى الرِّ ر جه�َد امل�سارف الإ�سالميَّة يف اإنقاذ الأمَّ كما اأنَّ املجل�س اإذ ُيقدِّ
ا  ة ت�ؤول اإىل ك�نها مت�ياًل حم�سً ة امل�سروعة دون اللج�ء اإىل معامالت �س�ريَّ ت�ستخدَم لذلك املعامالت احلقيقيَّ

ل"؛ اهـ. بزيادة َترِجع اإىل املم�ِّ

الراجح من اخلالف:
با، َق امل�سريف ه� ِحيلٌة ظاهرة للتعاُمل بالرِّ الق�ل بالتحرمي ه� الق�ُل املتعني، واأنَّ الت�رُّ
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تاأ�صيل ن�صاط التدريب من منظور اإ�صالمي
وطبيعة املعرفة يف ال�صناعة املالية االإ�صالمية

اأحمد حممد ن�سار
باحث ومدرب

م�شتخل�س
يهدف هذا البحث اإىل ا�ستك�ساف املبادئ الإ�سالمية التي حتكم ن�ساط 
املعا�سرة  الإدارة  يف  احلالية  الأن�سطة  اأهم  من  يعترب  الذي  التدريب 
ي�ستعر�س  كما  الإ�سالمي  املنهج  يف  التدريب  ن�ساط  اأهمية  ودرا�سة 
الت�جيهات الإ�سالمية للمدرب وتاأ�سيلها من منظ�ر اإ�سالمي ويبحث يف 
املبحث الأخري عن طبيعة املعرفة يف ال�سناعة املالية الإ�سالمية والتي 
الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  يف  التدريب  ن�ساط  ممار�سي  من  تتطلب 
النتباه لها عند اإعدادهم للحقائب التدريبية وت�سميم دورات مالئمة 
وفق املنهج الإ�سالمي وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن هناك مميزات خا�سة 
يف املنهج الإ�سالمي بالن�سبة لن�ساط التدريب وتعترب دليال ا�سرت�ساديًا 

للمدرب امل�سلم. 

مقدمة
التدريب  اأهمية  على  لت�ؤكد  الإ�سالمي  الفقه  جممع  ت��سية  جاءت 
البن�ك  يف  العاملني  تدريب  ون�سه"  الإ�سالمية  املالية  امل�ؤ�س�سات  يف 
الإ�سالمية على طريقة اكت�ساب املفاهيم ال�سرعية التي جتعلهم ينتم�ن 
ميكن  التي  الإ�سالمي  التم�يل  ملدر�سة  وخلقيا  وعقديا  فكريا  انتماء 
والربا كما ه� معروف من  الربا،  باأنها مدر�سة حماربة  اأن يعرب عنها 

الكبائر واآفاته الجتماعية والقت�سادية تت�سح ي�ما بعد ي�م" .
لذلك ياأتي هذا البحث لتحقيق اأهداف حمددة يف ن�ساط التدريب املايل 

الإ�سالمي وهي تتمثل فيما يلي:
١- تغيري طريقة التفكري التقليدية:

تعاين اأغلب امل�سارف الإ�سالمية من م�سكلة اأ�سا�سية وهي طريقة تفكري 
معظم العاملني بها من اأ�سحاب التك�ين القت�سادي والقان�ين احلديث 
تعمل  التي  الإ�سالمي  القت�ساد  بق�اعد  لهم  علم  ل  والذين  التقليدي 
وعادة  الإ�سالم  يف  املالية  املعامالت  فقه  ول  الإ�سالمية  امل�سارف  بها 
التقليدي والإ�سالمي وكثري منهم يذكر  ل يفرق�ن بني العمل امل�سريف 

لعم�م املتعاملني معه اأن الكل �س�اء .
لدى  الفكر  ل�سقل  رئي�سيًا  حتديًا  التدريب  ن�ساط  على  يفر�س  وهذا   
العاملني يف ال�سناعة بحيث ي�سبح امل�ظف يفكر دائما بطريقة اإيجابية 
ويتجنب الأفكار والردود ال�سلبية التي ت�ؤثر على م�سرية ال�سناعة املالية 
الإ�سالمي ب�سكل غري مرغ�ب فيه وتعطل الكثري من الأهداف املن�س�دة 

لل�سناعة..
٢- تك�ين الق�ة املهنية.

يق�ل الدكت�ر حممد عمر �سابرا "اإن اجلمع بني التعليم الديني والتعليم 
قيم  ملعرفة  لالأ�سخا�س  �سليمة  اأر�سية  �سيهيئ  الذي  ه�  فقط  الدني�ي 

على  عي�سهم  ك�سب  من  للتمكن  وقدراتهم  كفاءتهم  ورفع  جمتمعاتهم 
العل�م  تط�ير  يف  الكاملة  امل�ساركة  على  القدرة  واكت�ساب  حالل  نح� 
برتكيز  الفقهية  الأدبيات  اهتمت  وقد  املقا�سد  وحتقيق  والتكن�ل�جيا 
الإمام  بق�ل  م�ست�سهدًا  العلم،  على  املطهرة  وال�سنة  الكرمي  القراآن 
ولي�س م�سدر �سرر  منفعة  ليك�ن م�سدر  ال�سخ�س  اأب� زهرة" تدريب 

ملجتمعه" .
التي جاء  الت�جيهات  لأن  ت��سيحه كذلك،  اإىل  البحث  ي�سعى  ما  وهذا 
بها القراآن الكرمي وال�سنة النب�ية املطهرة فيها الكثري من احلكم التي 
ي�ستفاد منها يف فهم الكثري من الأن�سطة التي ميار�سها الب�سر وب�سكل 

خا�س التدريب.

الق�شم الأول
 مفهوم التدريب يف الفكر التقليدي

1( ماهية التدريب 
بدرجة  وثيقة  �سلته  اأن  التدريب  يف  املتخ�س�سني  لدى  الغالبة  النظرة 
عالية "بالأعمال والأن�سطة املختلفة يف املجتمع" �س�اء مت داخل العمل اأو 
خارجه، وه� يعتمد على جمم�عة كبرية من التن�يعات التي تهدف اإىل 

اإي�سال املعل�مة و�سقل املهارات .

ويعتمد مفه�م التدريب على عنا�سر رئي�سية وهي:
اإك�ساب الأفراد املعل�مات واملعارف املتعلقة باأعمالهم واأ�ساليب . ١

الأداء الأمثل فيها، والتي جتعلهم يف م�ست�ى ي�ؤهلهم للتعامل 
مع كل الظروف املحيطة بالعمل بكفاءة ومهنية عالية.

من . ٢ ومتكينهم  بها  يتمتع�ن  التي  والقدرات  املهارات  �سقل 
ا�ستثمار الطاقات التي يختزن�نها ومل جتد طريقها لال�ستخدام 
الفعلي بعد، لأن تنمية املهارات هي الهدف الرئي�سي للتدريب 
يف  م�ظف  عن  م�ظف  متيز  التي  املهارات  لن  وذلك  دائما، 

الأداء يف املح�سلة وهي املقيا�س القابل لقيا�س كفاءته.
تعديل ال�سل�ك وتط�ير اأ�ساليب الأداء التي ت�سدر عن الأفراد . ٣

وذلك من اجل اإتاحة الفر�س واملزيد من التح�سني والتط�ير 
يف العمل وتاأمني ال��س�ل اإىل اأق�سى اإنتاج.
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2( تعريف التدريب
يكاد يجمع املتخ�س�س�ن يف التدريب وامل�ارد الب�سرية باأن التدريب ه�" 
وتغيري  الفرد  معارف  لزيادة  يهدف  له،  م�ستمر خمطط  ن�ساط منظم 
اأكرث فعالية يجعله  اأداء  اإىل  اجتاهاته وتط�ير مهاراته بهدف ال��س�ل 

قادرًا على مزاولة عمل ما بكفاءة وفعالية"  
ومهارات  معرفة  " نقل  باأنه  ب�سكل خمت�سر  التدريب  تعريف  اأو ميكن 

حمددة وقابلة للقيا�س".
3( الفرق بني التدريب والتعليم

املتخ�س�سني يف التدريب دائما يفرق�ن بني التعليم والتدريب ومبعايري 
هذه  يف  لكن  فرقًا،  اعتباره  ميكن  ل  وبع�سها  وا�سح  بع�سها  خمتلفة 
ال�رقة �ساأ�ستخدم اأ�سل�بًا اأخر وه� اأ�سل�ب " الت�سابه والتباعد" و�س�ف 
التدريب متميز عن  التعليم ومتى يعترب  التدريب  ي�سبه  نحدد فيه متى 

التعليم وخمتلف عنه متامًا.

ويت�سابه التدريب مع التعليم يف كل احلالت التالية:
 عندما يقت�سر التدريب فقط على نقل املعرفة واملعل�مات يف . ١

اإطارها النظري فقط.
التدريبية . ٢ الأ�ساليب  تن�يعات يف  التدريب   عندما ل ي�جد يف 

واقت�سارها على التلقني فقط، فاأ�ساليب التعليم غالبًا تقليدية 
هناك  التدريب  يف  بينما  والروتني  باجلم�د  وتت�سف  ومنطية 
املدرو�سة  والب�سرية  ال�سمعية  ال��سائل  من  كبرية  جمم�عة 
ملدى  دقيقة  نتائج  وتعطي  و�سريع  فعال  اأثر  لها  والتي  بدقة 

كفاءة املدرب واملتدرب يف العملية التدريبية.
املعتمد . ٣ والكتاب  املدرب  ه�  املعل�مة  م�سدر  يك�ن  عندما   

�سريكًا  اأي�سا  املتدرب  يك�ن  التدريب  يف  اأن  حيث  للدورة، 
للمدرب يف نقل املعرفة وم�ؤثرًا ب�سكل اأ�سا�سي يف عملية �سقل 

املهارات وتنميتها.

الق�شم الثاين
تاأ�شيل ن�شاط التدريب يف املنهج الإ�شالمي

مقدمة 
له  الب�سرية  والتنمية  الأعمال  منظمات  يف  معا�سر  كمفه�م  التدريب 
جذور واأ�س�ل يف الفكر الإ�سالمي وه� من اأبرز الن�ساطات التي اهتم بها 
الإ�سالم واعتربها م�سدرًا للق�ة يتاأهب بها امل�سلم للم�ستقبل وحتدياته، 
ْيِل  اخْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقَ�ّ ِمْن  ا�ْسَتَطْعُتْم  َما  َلُهْم  وا  تعاىل" َواأَِعُدّ اهلل  قال 

ُكْم " )�س�رة الأنفال:اآية١6(.  ِ َوَعُدَوّ ُتْرِهُب�َن ِبِه َعُدَوّ اهلَلّ

لذلك نرى اأن بع�س علماء الإدارة يف الع�سر احلديث يعرف�ن التدريب 
باأنه "حالة من التاأهب" ميار�سها العامل�ن باملنظمات مل�اكبة التغريات 
الإدراك  من  درجة  باأعلى  معها  والتعامل  العمل  بيئة  يف  حتدث  التي 

واملهنية.

١( مفه�م التدريب يف الفكر الإ�سالمي.
وميكن اإدراك مفه�م التدريب من خالل عدة مفاهيم وردت يف القراآن 
اأهمية  اإدراك  اأي�سا ن�ستطيع  الكرمي وال�سنة املطهرة والتي من خاللها 

التدريب يف الإ�سالم وهي كما يلي: 

ٍة . ١ ُقَ�ّ ِمْن  ا�ْسَتَطْعُتْم  َما  َلُهْم  وا  َواأَِعُدّ تعاىل:"  قال  الإعداد: 
)�س�رة   " ُكْم  َوَعُدَوّ  ِ اهلَلّ َعُدَوّ  ِبِه  ُتْرِهُب�َن  ْيِل  اخْلَ ِرَباِط  َوِمْن 
الإعداد  اأهمية  اإىل  الكرمية  الآية  وت�سري  الأنفال:اآية١6(، 

ال�سابق والذي ل يتاأتى اإل من خالل التدريب  .
اآخر للتدريب قال الر�س�ل �سلى اهلل عليه  الق�ة: وه� مفه�م 
و�سلم: "امل�ؤمن الق�ي خري واأحب اإىل اهلل من امل�ؤمن ال�سعيف 

ويف كل خري"
َة . ٢ ْمُي، اأََل اإَِنّ اْلُقَ�ّ َة الَرّ وقال عليه ال�سالة وال�سالم " اأََل اإَِنّ اْلُقَ�ّ

ْمُي " وقالها عليه ال�سالة وال�سالم بعد  َة الَرّ ْمُي، اأََل اإَِنّ اْلُقَ�ّ الَرّ
لدى  الذاتية  الق�ة  اإن�ساء  يف  ودورها  الرماية  لأهمية  اإدراكه 

الفرد امل�سلم 
التطبيق: التدريب الذي يخل� من التطبيق يجمع علماء الإدارة 
اإن مل  التدريب  واإن �سمي بذلك لأن  يعترب تدريبًا حتى  اأنه ل 
على  ي�سمل  اأغلبه  اأن  فنق�ل  تطبيقات  على  ي�سمل  كله  يكن 
تطبيقات، قال عمر بن عبد العزيز " اإن العمل والعلم قرينان 
فكن عاملًا باهلل عاماًل له، فاإن اأق�امًا علم�ا ومل يعمل�ا فكان 

علمهم عليهم وباًل".
الإتقان واجل�دة: بالإ�سافة اإىل اهتمام الإ�سالم مبفه�م الق�ة . ٣

والإعداد والتطبيق اأي�سًا اهتم مبفه�م الإتقان واإتقان العمل، 
حيث، "اأن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه".
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 التغيري: فتنمية امل�ارد الب�سرية ت�سعى لتغيري اإمكانات الإن�سان . ١
ومهاراته نح� الأف�سل فهي تهيئ له فر�سة التدريب والت�جيه 

وال�سعي نح� اكت�ساب كل جديد يف حياته.
بالنفع  يع�د  الذي  ه�  املق�س�د  التغيري  لكن  احلياة،  �سنة  والتغيري 
التغيري  فلي�س  الأف�سل،  ال�سل�ك  نح�  وامل�جه  الإن�سان  على  وال�سالح 
مطل�با لذاته، واإمنا ه� مطل�ب لغاية اإيجابية يعمل من اأجلها، ولذلك 
جعل اهلل �سبحانه وتعاىل اإرادة التغيري وه� القادر على كل �سيء باإرادة 
َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  بَقْ�ٍم  َما   ُ ُيَغريِّ ل   َ اهللَّ }اإِنَّ  تعاىل  فقال   ، ذاته  الإن�سان 
ُ ِبَقْ�ٍم �ُس�ًءا َفال َمَردَّ َلُه َوَما َلُهْم مْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل  َراَد اهللَّ ِباأَْنُف�ِسِهْم َواإَِذا اأَ

{ )الرعد ـ ١١(.

٢( اأهداف التدريب وفق املنهج الإ�سالمي.
لقد اهتم الإ�سالم كما ذكرنا يف املقدمة بن�ساط التدريب، واملتاأمل يف 
املراحل التي �سبقت بعث الأنبياء يجد اأنها كانت عبارة عن تدريب ملهام 
م�ستقبلية يق�م�ا بها بعد البعث، والتدريب وفق املنهج الإ�سالمي الذي 
يبث فيه روح ومعاين ال�سريعة الإ�سالمية له اأهمية خا�سة ونكهة علمية 
كما  ت��سيحها  اأهداف حمددة ميكن  منها  ن�ستخل�س  ومعرفية مميزة 

يلي :

• ال�سيطرة على التناق�س بني �سل�ك امل�سلم وواقع املمار�سة.	
املهمة التي ت�اجه الأمة يف القرن الهجري اخلام�س ع�سر تتحدد 
يف حل امل�سكلة التعليمية اإذ يتعذر على الأمة الإ�سالمية ا�ستعادة 
مكانتها دون اإعادة بناء نظامها التعليمي وت�سحيح عي�به ومن ثم 

اإزالة حالة التناق�س بني ال�اقع و�سل�ك امل�سلم املثايل.

اأكد ذلك قرار جممع الفقه الإ�سالمي  والذي ن�سه" قّرر املجمع  وقد 
امل�سارف  ت�سجيع  اإىل  الإ�سالمية  احلك�مات  دع�ة  على  التاأكيد 
الإ�سالمية القائمة، والتمكني لإقامتها يف كل بلد اإ�سالمي لتغطي حاجة 
امل�سلمني كيال يعي�س امل�سلم يف تناق�س بني واقعه ومقت�سيات عقيدته".

اإن حتديث نظام التعليم الديني قد مت دون حت�يل ملناهج العل�م احلديثة 
عن اأ�سا�سها اأملفاهيمي العلماين الذي بنيت عليه فاأدرجت من غري اأي 
تعديل اأو حماولة لأ�سلمتها واإعادة اإنتاجها من منظ�ر اإ�سالمي ي�سمح لها 
اأن تتكيف مع الإطار الفل�سفي للنظام املراد ان�سمامها اإليه و�سبب ذلك 
ال�ج�دية  النظرة  اأن  اإىل  يكرتث�ا  مل  املحاولت  هذه  على  القائمني  اأن 
العلمانية التي تاأ�س�ست عليها مقررات التعليم احلديث تعار�س الأ�سا�س 

الفل�سفي الذي يق�م عليه نظام التعليم الديني.

 لذلك ظهرت حماولت تق�م على فكرة اأن اإ�سفاء ال�سبغة الإ�سالمية 
اإدخال  مبجرد  وذلك  ممكن  الغرب  من  ال�افد  التعليم  نظام  على 
الطالب  واإلزام  التعليم  نظام  على  الإ�سالمية  الدرا�سات  مقررات عن 
بها يف كل مراحل التعليم، وه� الإ�سكال الذي اعتربته ر�سالة اإ�سالمية 
حلله  خطة  وو�سعت  الإ�سالمية  لالأمة  الفكرية  الأزمة  ج�هر  املعرفة 

والإ�سهام يف جتاوزه.

اأي اأن اجلذور الفكرية والفل�سفية للعل�م التقليدية ل يكفي فقط اأ�سلمتها 
املعرفة  روح  اأي  والن�سق  والأ�سل�ب  الطريقة  فان  الأ�سلمة فقط  مع  لن 
النف�سال  حاولنا  مهما  الإ�سالمية  العل�م  يف  باقية  �ستظل  التقليدية 

عنها.

ه�  ما  وبكل  باحلياة  املرتبط  العلم  " ي�سع  الغرب  يف  العلمي  الجتاه 
اإليها  انحدرت  التي  املاأ�ساة  هي  وتلك  للدين  النقي�س  مبثابة  واقعي 
العلمانية النا�سئة والجتاه ال��سعي على ال�س�اء وعلى الرغم من اإن هذا 
ال��سع مل ي�اجهه العلم يف العامل الإ�سالمي الذي اأ�سل اجتماعيته جنبا 

جلنب مع روحانيته  

الفعلي وما ه� مطل�ب يعترب جزء من  ال�اقع  التناق�س بني  لذلك فان 
الإ�سالمية،  املعرفة  يعترب عالج لزمة  اإزالته  اأو  والتخفيف منه  الأزمة 
نف�س  ياأخذ  الإ�سالمي  املنهج  وفق  التدريب  يك�ن  اأن  يجب  ل  لذلك 
الطريقة التقليدية مع اإ�سفاء امل�اد والربامج التدريبية الإ�سالمية فقط 
بل انه يجب اأن نفكر بطرق واأ�ساليب اأخرى م�ست�حاة من الهدي القراآين 
النب�ية املطهرة وهي كثرية وهي تعترب يف حد ذاتها م�ساحات  وال�سنة 
للتفكري الإبداعي البتكاري يف اأ�ساليب العر�س والتمرن على العمليات 
امل�سرفية الإ�سالمية مما ي�حد الغاية والهدف يف ن�سق اإ�سالمي م�حد.

• تنمية الإبداع والبتكار يف م�اجهة التحديات.	
املتن�عة  املعرفة  م�سادر  عن  تخرج  التي  املعل�مات  كمية  اإن 
واملتعددة قد تزايدت بدرجة �سار الفرد فيها ل ي�ستطيع ال�سيطرة 
بت�جيه  متزايد  اهتمام  فاأ�سبح هناك  منها  ب�سيط  اإل على جزء 
اجله�د نح� تط�ير التفكري وتنميته ب��سفة اأداة اأ�سا�سية للمعرفة 
وتنمية القدرات على التفكري واكت�ساب القدرة على ح�سن التعامل 

مع املعل�مات املتزايدة واملت�سارعة .
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للق�اعد  ا�ستيعاب  اإىل  بحاجة  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  يف  فاملبدع 
النا�س  وتقدير لحتياجات  اإدراك  ال�قت  نف�س  ال�سرعية ويف  واملقا�سد 
والعناية  البحث  من  قدرًا  يتطلب  هذين  بني  واجلمع  القت�سادية 
تط�ر  ناحية  من  كذلك  واحلاجة  املن�س�د  للهدف  ال��س�ل  ميكن  حتى 
التعامالت املالية يف الع�سر احلا�سر وتزايد ع�امل املخاطرة والاليقني 
يجعل  مما  القت�سادي  والتبادل  للتم�يل  احلاكمة  الأنظمة  وتغري 
الحتياجات القت�سادية معقدة ومت�سعبة ويزيد من ثم احلاجة للبحث 

عن حل�ل مالئمة لها .

3( التوجيهات الإ�شالمية للمتدرب 
منذ  قناعة  ي�لد  اأن  للم�سلم  ال�سروري  من  التدريب:  باأهمية  القناعة 
البداية ح�ل اأهمية التدريب وما يهدف اإليه ومدى حاجته له يف �سقل 
من  رئي�سية  دوافع  ثالث  وهناك  الإيجابي،  �سل�كه  وتط�ير  مهاراته 

خاللها ي�ستطيع املتدرب اإدراك اأهمية ن�ساط التدريب وهي:

 " تعاىل  لق�له  امتثاًل  الإ�سالمية:  ال�سريعة  اأحكام  تنفيذ  يف  امل�ساهمة 
املنكر  عن  وتنه�ن  باملعروف  تاأمرون  للنا�س  اأخرجت  اأمة  خري  كنتم 
اأو  احلاكمني  الأ�سخا�س  قبل  هلل  ال�لء  ذلك  ويعني  باهلل"   وت�ؤمن�ن 
والإر�ساد  والن�سح  الآراء  واإبداء  الإ�سالح  يف  واملبادرة  التنفيذيني 
مع  التعاون  يف  اجله�د  وبذل  واخلطاأ  الق�س�ر  مكامن  اإىل  والتنبيه 
اهلل  ير�سي  مبا  امل�اقف  وعالج  الأعمال  لتنفيذ  املنظمة  يف  امل�س�ؤولني 

ور�س�له .

امل�س�ؤولية واجلزاء: امل�سلم يعلم اأن كل ت�سرف يق�م به ه� حما�سب عليه 
وال�سالم"  ال�سالة  قال عليه  امل�س�ؤولية واجلزاء،  ويدخل �سمن قاعدة 
فيما  ُعُمِرِه  اأربعٍ  عْن  ُي�ساأَل عْن  القيامِة حتى  ي�َم  َعْبٍد  َقَدَما  تزوُل  "ل 
اأفناُه وعْن ج�سِده فيما اأْبالُه وعْن مالِه ِمْن اأْيَن اأخذُه وفيما اأْنَفَقُه وعْن 

ِعلِمِه ماذا َعِمَل به".

ال�شرب على التدريب:. 1
ل� مل يكن ال�سرب مهما يف �سل�ك الإن�سان ملا كان جزاءه اجلنة 
اِبُروَن اأَْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِح�َساٍب الزمر:١٠. ى ال�سَّ ا ُيَ�َفّ َ قال تعاىل" اإِمَنّ

 فكما اأن لل�سرب اأهمية يف حياة الإن�سان كذلك لل�سرب اأهمية يف 
التدريب فاملتدرب ال�سب�ر يحقق نتائج اإيجابية اأكرث من املتدرب 
غري ال�سب�ر وهناك �س�اهد من القراآن الكرمي على ذلك يف ق�له 
ا ُعلِّْمَت ُر�ْسًدا  ِبُعَك َعَلى اأَن ُتَعلَِّمِن مِمَّ تعاىل" َقاَل َلُه ُم��َسى َهْل اأَتَّ
رِبُ َعَلى  ا )67( َوَكْيَف َت�سْ رْبً َك َلن َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ )66( َقاَل اإِنَّ
اِبًرا َوَل  ُ �سَ ا )68( َقاَل �َسَتِجُديِن اإِن �َساء اهللَّ ْط ِبِه ُخرْبً َما مَلْ حُتِ

ْمًرا )69(. ي َلَك اأَ اأَْع�سِ

عليها،  م��سى  ي�سرب  مل  التي  امل�اقف  وح�سلت  انطلقا،  "ثم   
ما  لكل  تف�سريًا  للمتعلم  املعلم  ليقدم  وكان اخلتام حني افرتقا، 
ح�سل، يف درو�س عظيمة ظلت خالدًة تتلى: " َقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني 

ا". ثم بداأ ي�سرح  رْبً َلْيِه �سَ ِويِل َما مَلْ َت�ْسَتِطع عَّ ُئَك ِبَتاأْ َنبِّ َوَبْيِنَك �َساأُ
له عندما قال اخل�سر مل��سى عليه ال�سالم عندما اأراد اأن ي�سري 
ت�ستطيع  نبي وكليم اهلل" اأنك لن  اأنه  " مع  يتعلم منه  لكي  معه 
معي �سربا " ال�سرب على التعليم" وكيف ت�سرب على مامل حتط 

به خربا .

ال�شتماع اجليد:. 2
يطالبنا اهلل �سبحانه وتعاىل باكت�ساب املعرفة والعلم عن طريق 
ال�ستماع يف ق�له " الذين ي�ستمع�ن الق�ل فيتبع�ن اأح�سنه اأولئك 
الذين هداهم اهلل واأولئك هم اأول� الألباب" )�س�رة اآل عمران : 

اآية ١١٠(. 

ال�ستماع  ب�سرورة  يت�ا�س�ن  وحديًثا  قدمًيا  العلماء  وكان 
اأول  الث�ري:  �سفيان  قال  بهما،  يبداأ  العلم  اأن  ويرون  والإن�سات 
العلم الإن�سات ثم ال�ستماع ثم احلفظ ثم العمل به ثم الن�سر، 
ومثله اأي�سًا روي عن حممد بن الن�سر احلارثي. قال: “كان يقال 
اأول العلم الإن�سات له ثم ال�ستماع له ثم حفظه ثم العمل به ثم 

بثه".

قرار رقم: 76 )7/8(بشأن مشكالت البنوك اإلسالمية مجمع الفقه اإلسالمي الدولي . 1
المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السالم من 1 – 7 

محرم 1414هـ الموافق 21 – 27 حزيران )يونيو( 1993م.
  فياض، عطية السيد، العوائق واألخطاء الشرعية في عمل المصارف اإلسالمية، . 2

ص607، أعمال مؤتمر جامعة الشارقة، نقاًل من بحث الدكتور عبد الستار أبوغدة 
ص 310.

شابرا، محمد عمر شابرا، الرؤية اإلسالمية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة، المعهد . 3
اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط1،2011،ص37.

كاى ثورن، ديفيد مكاي، كل ما تحتاج إلى معرفته عن التدريب، مكتبة جرير 2008.. 4
والتدريب، . 5 للتنمية  الدولية  كفاءة  شركة  المعتمد،  المدرب  برنامج  سامح،  لبن،  أبو 

ص27، 2011
والمعاصر، . 6 اإلسالمي  اإلداري  الفكر  في  العاملة  القوى  تنمية  محمد حسين،  خليل، 

وقائع ندوة اإلدارة في اإلسالم رقم 31، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك 
اإلسالمي للتنمية، ط1، 1995، ص542

حارب، سعيد عبد اهلل، أسس تنمية الموارد البشرية من منظور إسالمي، مجلة الوعي . 7
اإلسالمي.

إسالمية . 8 بحركة  وعالقته  المعرفي  التكامل  مفهوم  أحمد،  محمد  بكر  أبو  إبراهيم، 
فرجينيا،  اإلسالمي،  للفكر  العالمي  المعرفة،المعهد  إسالمية  مجلة  المعرفة، 

أمريكا،العدد 42،43،2006،ص16.
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 16/4/1406-10هـ الموافق 28/12/1985-22م.. 9

  إبراهيم، أبو بكر محمد أحمد، مرجع سابق. 10
عمان، . 11 والتوزيع،  للنشر  جهينة   ، التفكير  مهارات  دليل  ،وآخرون،  ،ثائر  حسين 

األردن،2002،ص7.
المنهج . 12 في  نظرات  اإلسالمية،  المالية  الهندسة  صناعة  ابراهيم،  بن  السويلم،سامي 

اإلسالمي،
البنوك اإلسالمية، بحث . 13 الفتاح، اإلدارة اإلستراتيجية في  المغربي، عبد الحميد عبد 

رقم 66، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، ط1، 2004، 
ص24.

قابيل،متولي فتحي، التوجيه اإلسالمي في التدريب اإلداري، الهيئة المصرية العامة . 14
للكتاب،القاهرة،1990،ص 47

مراجع البحث:
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اأحمـد النجـار وجتربــة بنـوك االدخـار
ا�صتح�صار ذاكرة العمل امل�رشيف االإ�صالمي

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

جامعـة الإمام حممد بن �سع�د الإ�سالمية

ثالثًا: اآلية العمل امل�شريف يف بنوك الدخار
1-اخل�شائ�س املميزة للبنك: يتميز بنك الدخار املحلي عن غريه من 

البنوك باخل�شو�شيات التالية:
• ه� بنك حملي )ذو اخت�سا�س جغرايف(؛	
• ه� بنك �سعبي )ذو نزعة اجتماعية(؛	
• الفائدة 	 حمّل  الأرباح  يف  امل�ساركة  )اإحالل  رب�ي  ل  بنك  ه� 

الثابتة(؛
• والعمال 	 والتجار  املزارعني  مع  عالقات  )له  �سامل  بنك  ه� 

واأ�سحاب املهن احلرة، وُيقّدم مت�ياًل لآجال ق�سرية ومت��سطة 
وط�يلة لأغرا�س ا�ستهالكية واأخرى اإنتاجية(.

اجلماهري  تعبئة  اإىل  املحلي  الدخار  بنك  يهدف  البنك:  اأهداف   -2
املال؛ من خالل ثالث مهام  راأ�س  اإيجابياً يف عملية تكوين  لت�شارك 

هي:
• طرق 	 اإىل  الأفراد  وت�جيه  اإر�ساد  مبعنى  الدخارية:  الرتبية 

اإنفاق دخ�لهم؛
• ح�سن 	 على  الأفراد  تدريب  بها  ويراد  ال�ستثمارية:  الرتبية 

ا�ستخدام التم�يل؛
• التغلب على اأّي �سع�بات تعرت�س ن�ساط ال�ستثمار.	
• ك��سيط بني عر�س 	 يعمل  امل�سريف  النم�ذج  فاإن هذا  وبذلك؛ 

وكعامل  القت�سادية،  للرتبية  وكمركز  عليها،  والطلب  النق�د 
فعال يف الق�ساء على �سع�بات تك�ين راأ�س املال.

3- اإدارة البنك: قام باإدارة بنك الدخار املحلي اأحمد النجار وعدد من 
م�شاعديه يبلغ الع�شرين، وهم على راأ�س كل اأعمال التنظيم والإدارة، 

منذ الولدة وحتى املرحلة الأخرية من التنفيذ.
 اأ. الأعمال الإدارية: متثلت َمهام الإداريني الأ�سا�سية فيما يلي:

• خمتلف 	 من  املقّدمة  املحلية،  البن�ك  اإن�ساء  طلبات  فح�س 
املنظمات وال�سلطات الإدارية؛

• املحلية 	 البن�ك  ملختلف  الفنية  واخلربة  امل�ساعدات  تقدمي 
ولإدارتها؛

• درا�سة م�سكالت الإقرا�س ومت�يل ال�ستثمارات املحلية؛	

احللقة )3(

• مل�ساريع 	 الالزمة  الدرا�سات  واإجراء  املعطيات  بتحليل  القيام 
ال�ستثمار اأو املتعلقة باأّي ن�ساط اآخر للبنك؛

• الإدارية املحلية 	 البنك وال�سلطات  اإيجاد ال�سلة والرابطة بني 
من اأجل تنمية الن�ساطات القت�سادية وت�سجيع املبادرة.

عليها  يق�م  التي  التنفيذية  ال�سيا�سات  متّثلت  الإدارية:  ال�سيا�سات   ب. 
بنك الدخار املحلي فيما يلي:

• حمّددة، 	 جغرافية  دائرة  نطاق  يف  العمل  املحلية:  مبداأ 
مناخ  على  ال�سيطرة  على  ت�ساعد  اإذ  كبرية؛  اأهمية  وللمحلية 
هناك  فيك�ن  مبا�سرة،  وم�ارده  متغرياته  مع  والتفاعل  العمل 
املنتظرين  بالعمالء  اأوثق  وات�سال  والتقاليد  للعادات  فهم 
يف  وكفاءة  ال�ستثمارية  للفر�س  اأ�سرع  واكت�ساف  واحلاليني، 

متابعة ال�ستثمارات وامل�ساركات والرقابة عليها؛
• لل�حدات 	 املركز  �سلطات  كل  اأو  بع�س  نقل  الالمركزية:  مبداأ 

ال�سيا�سة  وهذه  التنفيذ.  لمركزية  هنا  واملق�س�د  التنفيذية، 
وفقًا  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  يف  واملرونة  ال�سرعة  ق  حتقِّ
قيادية  ب�سرية  م�ارد  تدريب  على  وت�ساعد  التنفيذ،  لظروف 
واإدارتها  الأعمال  م�س�ؤولية  لتحّمل  لها  الفر�سة  اإتاحة  ب�سبب 

واتخاذ القرارات فيها.

4- ح�شابات البنك:
اإن ح�سابات البنك تغطي خمتلف الدوافع والجتاهات العملية والدينية؛ 
كما  التم�يل  من  ون�عني  احل�سابات،  من  اأن�اع  ثالثة  خالل  من  وذلك 

يلي:
 اأ. احل�سابات: ا�ستمل النم�ذج على ثالثة اأن�اع من احل�سابات:

• ح�سابات الدخار؛	
• ح�سابات ال�ستثمار بامل�ساركة؛	
• �سندوق اخلدمة الجتماعية.	

 ب. التم�يل: وه� ن�عان:
• قرو�س ح�سنة: وهي التي يرّد املقرت�س اأ�سل املبلغ دون اأّي ف�ائد 	

رب�ية، ويقّدم البنك هذه القرو�س ل�ستخدامات املدخرين؛
• التم�يل بامل�ساركة: ي�سارك البنك به يف راأ�س املال امل�ستثمر على 	

اأ�سا�س الُغْنم والُغْرم )الربح واخل�سارة(.
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وفيما يلي ت�س�ر ملخ�س لنظام عمل بنك الدخار املحلي:
�سكل١: من�ذج النجار لبنك الدخار

 

امل�سدر: الغريب نا�سر، �س: ٣7.

5- �شروط منح التمويل امل�شريف: ل ُي�شهم بنك الدخار املحلي يف متويل امل�شروعات القت�شادية اإل عندما تتوافر فيها ال�شروط 
التالية:

 اأ. �سروط متعلقة بالبنك نف�سه:
• ل ميّ�ل البنك اإل امل�سروعات الرابحة: مّما ي�سمح للبنك بتاأمني �سداد اأم�اله؛ باعتبار اأن نظام ال�سمان ل يرتكز على معيار 	

الرثوة ال�سخ�سية لطالب التم�يل؛ بل على �سمعته الجتماعية اإىل حّد كبري؛
• للبنك بتن�يع ت�ظيفاته 	 ال�دائع: مّما ي�سمح  ل تتجاوز م�ساركة البنك يف مت�يل م�سروع ما �سقفًا حمّددًا ١٠% من جمم�ع 

)�سيا�سة ت�زيع املخاطر(.
 ب. �سروط متعلقة بطالب التم�يل:

• يجب اأن يك�ن من املدخرين يف اأحد ح�سابات البنك، منذ 6 اأ�سهر على الأقل؛	
• ال�ستثمار املطل�ب مت�يله يجب اأن يك�ن يف منطقة البنك نف�سها، اأو يف دائرة عمله ون�ساطه؛	
• مراعاة اجلمع بني اعتبارات الربحية الفردية والربحية الجتماعية، ف�ساًل عن اجلدوى القت�سادية والفنية للم�سروع؛	
• يجب على كل طالب للتم�يل اأن تك�ن لديه حما�سبة ت�سمح له بتتبع عملياته وبتحديد نتائج الدورة اأو امل�سروع، وتخ�سع دفاتره 	

للتدقيق الذي يق�م به خرباء البنك؛
• يجب األ يتعار�س ال�ستثمار املطل�ب مع املبادئ الأخالقية والدينية للمجتمع؛	
• اإعطاء الأول�ية للم�سروعات التي ُت�سّغل الأيدي العاملة وت�ستخدم الطاقات غري امل�ستغلة يف املنطقة.	

6- قواعد الإدارة امل�شرفية: القواعد الإدارية يف بنك الدخار املحلي هي: الأمان وال�شيولة والربحية.
قاعدة الأمان: اإن مبادئ الالمركزية واملحلية والأخذ باأ�سل�ب ال�سمان ال�سخ�سي ع�امل ت�ّفر للبنك قدرة التحّقق من   اأ. 
طالب التم�يل وظروف م�سروعه، وُت�سهم يف عدم اإرهاقه ب�سرورة تقدمي �سمانات مادية، وهي �سيا�سة تالئم طبيعة الأو�ساع 
القت�سادية يف املناطق الفقرية. كما قام البنك باإن�ساء "�سندوق خا�س لت�زيع املخاطر" ومل يتحمل اأّي َدين معدوم كما ه� 

احلال يف البن�ك القائمة املجاورة؛
قاعدة ال�سي�لة: ركز البنك جهده يف بداية عمله على جمع املدخرات اأكرث من منح القرو�س ومت�يل ال�ستثمارات؛ الأمر   ب. 
ر الن�سبة العالية لل�سي�لة )8٠%(، ومل يتمّكن خالل فرتة حياته الق�سرية جدًا من القيام بدرا�سة حركة احل�سابات  الذي يف�سِّ

وحتديد �سل�ك املدخرين؛
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اأن البنك كان يجب  اإل  اأ�سا�سيًا لبنك الدخار املحلي لطابعه الجتماعي؛  قاعدة الربحية: مل يكن الربح هدفًا   ج. 
اأن يك�ن قادرًا على تغطية م�ساريفه الإدارية ل�سمان ا�ستقالل البنك وذاتيته. وب�سكل عام؛ فاإن الظروف ال�سيا�سية 
الدخارية  الرتبية  يف  ربحيته  يرى  البنك  جعل  مّما  ال�ستثمارات؛  ربحية  دون  حالت  قد  املحيطة،  والقت�سادية 

وال�ستثمارية للم�اطنني وتدريب العاملني.

7- م�شادر وا�شتخدامات اأموال البنك:
ميكن ت�س�ير ال�سكل العام مليزانية بنك الدخار املحلي فيما يلي:

جدول 9: من�ذج مب�سط مليزانية بنك الدخار املحلي

رابعًا: تقومي جتربة بنوك الدخار املحلية
ب�سرف النظر عن اأ�سباب النهاية ال�سريعة لتجربة بن�ك الدخار املحلية �س�اء كانت �س�ء اإدارة كما ادعى امل�س�ؤول�ن، اأم 
اأ�سباب عقائدية و�سيا�سية و�سخ�سية كما راأى القائم�ن عليها؛ فاإن احلقيقة التي ل جدال فيها اأن هذه التجربة يجب اأن تاأخذ 
حّقها من الدرا�سة والتمحي�س؛ لال�ستفادة منها يف كيفية الإ�سهام يف تنمية ال�سناعات املحلية و�سغار ال�سناع واحلرفيني.

1- معوقات وماآخذ التجربة: ومن اأهمها ما يلي:
• العقدية 	 ال�سبغة  الفكرة ذات  يحيدوا عن  اأن  ال�سهل  كان من  ولذلك  ر�سالة؛  يك�ن�ا حَملة  العاملني مل  غالبية  اأن 

وخا�سة بعد اإ�سراف البن�ك التجارية على بن�ك الدخار نتيجة ال�سيا�سة التي كانت م�ج�دة وحاربت الفكرة؛
• ال�ستعانة ببع�س اأ�سحاب املنا�سب على اأ�سا�س اأن غريتهم ال�طنية �س�ف تتغلب على اأفكارهم الأيدي�ل�جية، واأن 	

ا�ستقطابهم �س�ف ي�ساعد على ال�ستمرار يف الطريق؛
• د هيئات الإ�سراف واخت�سا�سها؛ مما �سّهل الق�ساء على بن�ك 	 عدم وج�د كيان قان�ين ق�ي يحمي التجربة ويحدِّ

الدخار؛
• قيام البن�ك التجارية بعد اإ�سرافها على بن�ك الدخار باإلغاء مبداأ امل�ساركة يف الأرباح واخل�سائر والع�دة اإىل نظام 	

اأدنى  "ينبغي �سمان حّد  املحلية:  بن�ك الدخار  تقييم  ت��سيات جلنة  ولقد جاء �سمن  الرب�ية.  بالفائدة  التعامل 
للربح ملن يتعامل�ن مع البن�ك بح�سابات ال�ستثمار"؛

• نتج عن الدمج مع البن�ك التجارية عدم ا�ستثمار املدخرات يف امل�سروعات الإنتاجية املحلية، بالإ�سافة اإىل �س�ء 	
الإدارة وت�سفية امل�سروعات ال�ستثمارية، باأ�ساليب اأدت اإىل حدوث خ�سائر كان من املمكن جتّنبها بح�سن الإدارة 

والتخطيط؛
• بالفائدة 	 الدخار  بن�ك  تتعامل  اأن  وه�  عقائدي،  بهدف  للتجربة  مع�نة  قّدم�ا  الذين  الأملان  باخلرباء  ال�ستعانة 

الرب�ية؛
• عار�س التجربة خرباء من اأ�سحاب النف�ذ يف اأجهزة البن�ك والدخار والتاأمني، ب�ساأن اإخ�ساع املعامالت امل�سرفية 	

لل�سريعة الإ�سالمية؛
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• على 	 يدل  مما  مرتفعة؛  الدخار  بن�ك  يف  ال�سي�لة  ن�سبة 
اأكرث من العمل على ا�ستثمارها.  الرتكيز على جمع املدخرات 
جتميع  فيها  ي�سعب  فقرية  اأو�ساط  يف  العمل  من  الرغم  على 

املدخرات وحتتاج اإىل امل�سروعات الإنتاجية.

2- اإيجابيات التجربة:
١.٢- من الناحية القت�سادية:

• بن�ك 	 اإن�ساء  فكرة  اأثارت  اأنها  الهامة  التجربة  نتائج  من 
اإ�سالمية على امل�ست�ى الدويل وامل�ست�ى ال�طني، ويف م�سر مت 
اإن�ساء �سندوق مل�ساعدة الطالب اجلامعيني عام ١968 اأحُلق 

فيما بعد ببنك نا�سر الجتماعي عام ١97١؛
• عمليات 	 يف  انتظم�ا  الذين  املدخرين  على  الإقرا�س  ق�سر 

من  البنك  م�ظف�  مّكن  الأقل،  على  �سه�ر   6 ملدة  الدخار 
واأو�ساعهم  ظروفهم  ومعرفة  بهم  ال�سخ�سي  الت�سال 
الجتماعية و�سمعتهم باعتبار اأن ال�سمان ال�سخ�سي من اأق�ى 
ال�سمانات، كما اأن ذلك يتنا�سب مع الفئات احلرفية الفقرية 
حيث ي�سعب ت�افر ال�سمان املادي؛ مما اأدى اإىل ات�ساع قاعدة 

املتعاملني مع احلرفيني واملهنيني مع البنك؛
• ومتابعته 	 وظروفه  للم�سروع  البنك  ودرا�سة  امل�ساركة  مبداأ  اأن 

التي  املخاطر  من  كثريًا  خّفف  اأمامه؛  من  املع�قات  واإزالة 
يتحملها امل�ستثمرون واأدى اإىل جناح امل�سروعات؛

• طريق 	 عن  وذلك  ا�ستثماراته  يف  املخاطر  تقليل  البنك  حاول 
ما يلي:

تدريب العاملني لزيادة كفاءتهم؛. ١
مهنية . ٢ مراكز  باإقامة  امل�ستثمرين  تدريب 

اليدوية  واحلرف  الأعمال  على  للتدريب  واأق�سام 
ميت  مدر�سة  اأق�سام  يف  حدث  كما  وال�سناعات 

غمر البتدائية؛
يف . ٣ ي�سارك  الذي  املخاطر  تغطية  �سندوق  اإن�ساء 

مت�يله كل مقرت�س؛
الن�سبة . 4 زيادة  ج�از  عدم  البنك  ل�ائح  ا�سرتطت 

التي تخ�س اأي م�سروع عن ١٠% من اأم�ال �سندوق 
ال�ستثمار اإل يف احلالت ال�ستثنائية.

• زيادة 	 على  يدل  مما  م�سطردة؛  ب�سفة  التكاليف  تناق�س 
ت�افر  واأي�سًا  م�ستمرة،  ب�سفة  واإنتاجيتهم  العاملني  كفاءة 

عن�سر الربحية؛
• ت�سجيع البنك للحرفيني و�سغار ال�سناع، والجتاه اإىل اأ�سل�ب 	

امل�سروعات  وبخا�سة  للعمالة  العالية  الكثافة  ذي  الإنتاج 
لأن  املدخرات؛  مع  تتنا�سب  املخرجات  يجعل  الأجل  ق�سرية 
الأم�ال امل�ساركة ق�سرية الأجل، وجناح بن�ك الدخار املحلية 

يف اإن�ساء جمعيات تنمية ال�سناعات املحلية يف بع�س القرى؛

• يف 	 التجارية  البن�ك  فيه  تنجح  مل  فيما  الدخار  بن�ك  جناح 
حت�سيل م�ستحقاتها؛ حيث و�سلت ن�سبة ال�سداد يف القرو�س 
ال�سداد؛  عن  ت�قفت  واحدة  حالة  ت�جد  ول   %١٠٠ املمن�حة 
املحلية يف مت�يل  الدخار  بن�ك  �سيا�سة  يدل على جناح  مما 

ال�ستثمارات؛
• كان الهدف من منح القرو�س زيادة الإنتاج املحلي يف التجارة 	

وال�سناعة والزراعة، واللتزام باأن تك�ن املدخرات املتجمعة 
من املنطقة م�ستثمرة يف املنطقة نف�سها ولي�س خارجها.

٢.٢- من الناحية الجتماعية  
• الذاتية 	 التنمية  طريق  يف  لل�سري  ودفعهم  الريف  �سكان  تعبئة 

وتع�يدهم وحثهم على الدخار، وخا�سة لدى �سغار املدخرين 
والجتاهات  الرغبات  خمتلف  وتغطية  والعمال،  الطلبة  مثل: 

العملية والدينية؛
• اإيجاد فر�س عمل جديدة وفتح املجال لزيادة ك�سب احلرفيني 	

باآلت  البي�ت  ربات  مّد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناع،  و�سغار 
اخلياطة؛ مما زاد من دخل الأ�سر واأ�سهم يف حّد الهجرة من 

الريف اإىل املدن؛
• قيام �سندوق اخلدمة الجتماعية بدور اجتماعي هام بت�زيع 	

القرو�س  وتقدمي  واملحتاجني،  للم�ستحقني  واملع�نات  الزكاة 
احل�سنة للحرفيني واملهنيني؛

• تلك 	 يف  لالإ�سهام  ماديًا  ال�سعيفة  للفئات  الفر�سة  اإعطاء 
يجعلها  مما  الب�سيطة؛  مدخراتها  طريق  عن  امل�سروعات 
حتر�س على جناح هذه امل�سروعات ويزيد رغبتها يف الدخار؛

• العمل على حّل م�سكالت املجتمع مثل: م�سكلة امل�ا�سالت عن 	
طريق �سراء الدراجات ل�سغار امل�ظفني والعمال والطلبة؛

• الذي 	 للم�سلمني  الغربي  الفكري  الغزو  التجربة عمليًا  حاربت 
ارتباط  زيادة  اإىل  واأدت  منهجهم،  عن  اإبعادهم  اإىل  عمد 

امل�سلمني مبنهجهم والع�دة اإليه بالتطبيق العملي.
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خامتـة:
اإن جتربة اأحمد النجار )رحمه اهلل( يف بن�ك الدخار ت�ستحق الدرا�سة 
يف  املبا�سرة  والجتماعية  القت�سادية  اأهميتها  على  فعالوة  والتحليل، 
احلركية التنم�ية؛ فاإنها قد ك�سفت عن �سرورة تكييف الأفكار ومناذج 
من  امل�ست�ردة  امل�سرفية  والآليات  القت�سادية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سل�ك، 
الغربي  لل��سط  املغايرة  الجتماعية  البيئة  مع  تتالءم  حتى  اخلارج؛ 
من الناحيتني احل�سارية والنف�سية. كما اأثبتت تلك التجربة اأي�سًا باأن 

اجله�د البط�لية لن تخل� من متاعب وخماطر!
كانت  ما  بقدر  زمنيًا  حمدودة  الرائدة  التجربة  تلك  كانت  ما  وبقدر 
ناجحة بفروعها الت�سعة واجتذابها مللي�ن عميل؛ لكن الظروف املحيطة 
مدى  على  وانت�سارها  بدايتها  من  �سن�ات   4 من  اأقل  بعد  عليها  ق�ست 
وا�سع يف قرى وريف م�سر؛ فلم تت�افر للفكرة الفر�سة الزمنية املعق�لة 

لنم�ها ور�س�خها وتفّتحها على جتربة اأط�ل.
�سه  قد يع�د الف�سل مِلا ُن�سر عن جتربة "بنك الفقراء" ببنغالدي�س وم�ؤ�سِّ
اإنعا�س  يف   ،٢٠٠6 لعام  ن�بل  جائزة  على  احلائزْين  ي�ن�س"،  "حممد 
ت�ستحق  جتربة  م�سر،  يف  الدخار  بن�ك  جتربة  ل�ستح�سار  الذاكرة 
مّنا جائزة "ذكرها باخلري" اإن مل ي�سعفها الزمن ب�س�ى ح�سن الذكرى 
ن�بل  ج�ائز  منح  و�سروط  خلفيات  عن  النظر  وب�سرف  اجل�ائز!  من 
وتاريخها؛ فاإننا لن ننتظر ج�ابًا عن الت�ساوؤل املطروح: ملاذا مل ت�ستحق 

جتربة "اأحمد النجار" جائزة ن�بل يف ال�ستينيات من القرن املا�سي؟
ال�ج�د  من  التاريخية  التجربة  هذه  زوال  من  الرغم  وعلى  اأخيـرًا، 
قدمًا  امل�سي  على  وت�سميمًا  اإميانًا  اأن�سارها  زادت  اأنها  اإل  م�ؤ�س�سيًا؛ 
لن�ساأة وتط�ر جتربة  اأّرخ�ا  الذين  وي�سري معظم  اأخرى...  نح� جتارب 
"بن�ك الدخار املحلية" التي  التطبيق يف امل�سرفية الإ�سالمية اإىل اأن 
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تلعن الظالم"!
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االإف�صاح املحا�صبي عن امل�صوؤولية االجتماعية يف 
امل�صارف االإ�صالمية

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

كلية القت�ساد- جامعة ت�سرين 

�شابعًا- جتارب م�شرفية: 
الجتماعية،  بامل�س�ؤولية  الإ�سالمية  امل�سارف  التزام  مدى  ملعرفة 
بالطالع على جتربة  الباحث  قام  املالية.  ق�ائمها  والإف�ساح عنها يف 
امل�سارف  من  عدد  وجتربة  �س�رية،  يف  العاملة  الإ�سالمية  امل�سارف 
العربية التي تلتزم القيام بامل�س�ؤولية الجتماعية، ملعرفة الأ�سل�ب املتبع 
ال�سن�ية  املالية  تقاريرها  يف  الجتماعية  امل�س�ؤولية  عن  الإف�ساح  يف 

املن�س�رة.
امل�سارف الإ�سالمية العاملة يف �س�رية: )امل�اقع الإلكرتونية للم�سارف 

الثالثة(
�س�رية ثالثة م�سارف، هي:  العاملة يف  الإ�سالمية  امل�سارف  بلغ عدد 
الإ�سالمي، وبنك الربكة.  الدويل  الإ�سالمي، وبنك �س�رية  ال�سام  بنك 
وبا�سر  �س�رية  يف  اإ�سالمي  م�سرف  اأول  الإ�سالمي  ال�سام  بنك  ويعد 

اأعماله يف ٢7/ 8/ ٢٠٠7. 
مل ت�سر امل�اقع الإلكرتونية للم�سارف الثالثة عن مدى اهتمام امل�سارف 
اجتماعية مت  اأن�سطة  اأية  الإعالن عن  يتم  ومل  الجتماعية،  بامل�س�ؤولية 
القيام بها، وانفرد بنك الربكة بالإعالن على م�قعه الإلكرتوين عن رقم 
ح�ساب �سندوق الزكاة للراغبني يف دفع زكاة اأم�الهم يف �سندوق الربكة 
للزكاة، حيث يت�ىل مهمة جمع الزكاة وت�زيعها للم�ستحقني، لكن مل يتم 

الإف�ساح عن اأية مبالغ مت حت�سيلها من خالل هذا ال�سندوق.
ما  للباحث  تبني   /٢٠١٠/ لعام  العائدة  املالية  البيانات  اإىل  بالرج�ع 

ياأتي:
• مل تبني التقارير املالية ال�سن�ية اأية اأن�سطة اجتماعية قام بها اأي 	

من امل�سارف الثالثة.
• على 	 تقع  الزكاة  اإخراج  م�س�ؤولية  اأن  الثالثة  امل�سارف  بينت 

ال�سام  بنك  وبنّي  ال�ستثمار،  ح�سابات  واأ�سحاب  امل�ساهمني 
الإ�سالمي ح�سة الزكاة لل�سهم ال�احد.

• اأو 	 الزكاة  مقابل  حت�سيلها  مت  مبالغ  اأية  عن  الإف�ساح  يتم  مل 
التربعات من اأ�سخا�س داخل امل�سرف اأو خارجه.

• مل تف�سح البيانات املالية عن منح اأية قرو�س ح�سنة.	
بيت التم�يل الك�يتي: )امل�قع الإلكرتوين للم�سرف(

يعد اأول م�سرف اإ�سالمي يف دولة الك�يت، تاأ�س�س عام /١977/. وقد 
الآتي:  عن   /٢٠١٠/ لعام  والثالث�ن  الثاين  ال�سن�ي  التقرير  اأف�سح 

)التقرير ال�سن�ي، ٢٠١٠(.

احللقة )3(

• يتم احت�ساب الزكاة وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها، 	
ويتم الإف�ساح عن الزكاة املدف�عة يف قائمة الدخل.

• بها، 	 الهتمام  يتم  التي  الجتماعية  الأن�سطة  عن  الإف�ساح  مت 
الحتياجات  ذوي  وخدمة  وال�سباب،  وال�سحة،  التعليم،  مثل: 
ودعم  املتعففة،  الأ�سر  وم�ساعدة  املحتاجني،  ورعاية  اخلا�سة، 
الأن�سطة اخلريية والجتماعية للعديد من الهيئات واجلمعيات 

الر�سمية.
• مت الإف�ساح عن قيمة التربعات املدف�عة، وتكلفة اإن�ساء مراكز 	

اإن�ساء �ساليهات لذوي الحتياجات اخلا�سة،  الإ�سعاف، وتكلفة 
وقيمة التربعات لإغاثة منك�بي الفي�سانات يف باك�ستان بقيمة.

ومتيز هذا امل�سرف باإ�سدار تقرير امل�س�ؤولية الجتماعية، وبنّي تقرير 
قام  التي  الجتماعية  الأن�سطة   /٢٠١٠/ لعام  الجتماعية  امل�س�ؤولية 
بها خالل العام، مثل: دعم الأعمال اخلريية داخل الك�يت وخارجها، 
الطالب  ودعم  التعليمية  العملية  ودعم  الإغاثة،  حمالت  يف  وامل�ساركة 
واملبتكرين  ال�سباب  �سريحة  ودعم  اخلارج،  يف  الدار�سني  الك�يتيني 
واإن�ساء  ال�سحي،  بالقطاع  والهتمام  ال�سغرية،  امل�سروعات  واأ�سحاب 
الإ�سعاف واملراكز ال�سحية، ودعم ذوي الحتياجات اخلا�سة،  مراكز 

ودعم الربامج الجتماعية. )تقرير امل�س�ؤولية الجتماعية، ٢٠١٠(
البنك الإ�سالمي الأردين: )امل�قع الإلكرتوين للم�سرف(

وح�سل   ./١978/ عام  تاأ�س�س  الأردن،  يف  اإ�سالمي  م�سرف  اأول  يعد 
امل�سرف على جائزة اأف�سل م�ؤ�س�سة مالية اإ�سالمية يف جمال امل�س�ؤولية 

.Dar Al- Istithmar ومن Dinar Standard الجتماعية من
بنّي التقرير ال�سن�ي الثاين والثالث�ن لعام /٢٠١٠/ ما ياأتي: )التقرير 

ال�سن�ي، ٢٠١٠(
• م�س�ؤولية 	 اأن  املالية  بالق�ائم  املرفقة  الإي�ساحات  بينت 

ح�سابات  واأ�سحاب  امل�ساهمني  على  تقع  الزكاة  اإخراج 
)املحافظ  املقار�سة  �سندات  وامل�ساركني يف حمافظ  ال�ستثمار 

ال�ستثمارية(.
• القرو�س 	 وقيمة  املدف�عة،  واملنح  التربعات  مبالغ  بيان  مت 

الجتماعية  بامل�س�ؤولية  يلتزم  امل�سرف  واأن  املقدمة،  احل�سنة 
وحماية البيئة واملجتمع املحلي. وبينت قائمة املركز املايل قيمة 
املالية  بالق�ائم  املرفقة  الإي�ساحات  وبينت  احل�سنة،  القرو�س 
قائمة  يف  الأخرى  امل�سروفات  �سمن  التربعات  اإدراج  يتم  اأنه 

الدخل.

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

كلية القت�ساد- جامعة دم�سق
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• عام 	 خالل  املمن�حة  احل�سنة  القرو�س  قيمة  عن  الإف�ساح  مت 
/٢٠١٠/، والتي ا�ستفاد منها ح�ايل )٢8( األف م�اطن.

• من 	 طالبًا   )7٣٠( لـ  الفر�سة  اأتاح  امل�سرف  اأن  الإف�ساح  مت 
اأعمال  طبيعة  على  والطالع  للتدريب  التعليمية  امل�ؤ�س�سات 

امل�سرف.
• القر�س 	 �سندوق  اأم�ال  وا�ستخدامات  قائمة م�سادر  اإعداد  مت 

احل�سن، ومت بيان م�سادر الأم�ال وا�ستخداماتها، مثل: التعليم، 
والعالج، والزواج، وال�سلف الجتماعية مل�ظفي امل�سرف.

بنك في�سل الإ�سالمي امل�سري: )امل�قع الإلكرتوين للم�سرف(
يهتم   ،/١979/ عام  تاأ�س�س  م�سر،  يف  اإ�سالمي  م�سرف  اأول  يعد 
عن  نيابة  الزكاة  بدفع  ويلتزم  الجتماعية،  بامل�س�ؤولية  امل�سرف 
الإلكرتوين  امل�قع  وبنّي  ال�ستثمار.  ح�سابات  واأ�سحاب  امل�ساهمني 

للم�سرف عددًا من الأن�سطة الجتماعية التي قام بها، مثل:
• منطقة 	 يف  اليتيم  الطفل  كفالة  دار  الزكاة  �سندوق  تاأ�س�س  مت 

املقطم يف القاهرة، ويفتح اأهل اخلري ح�سابات خريية يخ�س�س 
عائدها لالإنفاق على ن�ساط الدار، وبداأ الدار ن�ساطه يف يناير 

عام /٢٠٠6/.
• مت تاأ�سي�س مركز التدريب املهني، وه� مركز تابع لإدارة �سندوق 	

الزكاة من اأجل تدريب م�ستحقي الزكاة لي�سبح�ا قادرين على 
الإنتاج.

• يعان�ن 	 والذين  الحتياجات،  لذوي  احل�سنة  القرو�س  منح  يتم 
من ظروف طارئة.

كما بنّي امل�قع الإلكرتوين للم�سرف اهتمامه بالأن�سطة الثقافية، وت�سم 
يف  احلديثة  العلمية  والدوريات  واملراجع  الكتب  اأهم  امل�سرف  مكتبة 

خمتلف فروع العلم.
الآتي: )التقرير  لعام /٢٠١٠/ عن  للم�سرف  ال�سن�ي  التقرير  اأف�سح 

ال�سن�ي، ٢٠١٠(
• بند 	 يف  الدخل  قائمة  يف  �سرعًا  امل�ستحقة  الزكاة  اإدراج  يتم 

بند  �سمن  اخلتامية  امليزانية  يف  اإدراجها  يتم  كما  منف�سل، 
الإي�ساحات  �سمن  عنها  الإف�ساح  ويتم  الأخرى،  اللتزامات 

املرفقة بالق�ائم املالية.
• اخلتامية 	 امليزانية  يف  املمن�حة  احل�سنة  القرو�س  اإدراج  يتم 

�سمن الأ�س�ل الأخرى.
• ح�سابات 	 مبالغ  تبني  الزكاة،  �سندوق  ميزانية  اإعداد  يتم 

ال�ستثمار اخلريي امل�دعة يف �سندوق الزكاة، واملبالغ املح�سلة 
وبلغت  الزكاة.  م�ستحقي  وحق�ق  والتربعات،  الزكاة  لقاء 
واخلري  الرب  اأهل  اأودعها  التي  اخلريي  ال�ستثمار  ح�سابات 
لغاية عام /٢٠١٠/ ح�ايل )8٠( ملي�ن جنيه م�سري، ت�سرف 

ع�ائدها يف امل�سارف ال�سرعية للزكاة واأعمال الرب واخلري.
• من الأن�سطة الجتماعية التي مت الإف�ساح عنها: اإن�ساء امل�ساكن 	

املعنية،  اجلامعات  اإدارة  تديرها  اجلامعية  املدن  يف  الطالبية 
اخلريية،  واجلمعيات  امل�ساجد  وعمارة  العلم،  طالب  ورعاية 

وتزويد امل�ست�سفيات احلك�مية وامل�ست��سفات الطبية يف الأحياء 
الكرمي  القراآن  م�سابقات  وتنظيم  الطبية،  بالأجهزة  ال�سعبية 

�سن�يًا، والإنفاق على دار رعاية الطفل اليتيم.

ثامنًا- النتائج والتو�شيات:
تتمثل اأهم النتائج التي ت��سل اإليها هذا البحث يف الآتي:

• بهدف 	 لل�سركات،  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  الهتمام  تزايد 
م�ساعدتها على الإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة.

• اإن التزام امل�سارف الإ�سالمية بامل�س�ؤولية الجتماعية نابع من 	
التعاليم الإ�سالمية ال�سامية، التي نظرت اإىل اأن الإن�سان اأ�سمى 

ما يف الك�ن.
• بينت املعايري املحا�سبية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 	

للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية اأن على امل�سارف الإ�سالمية اإعداد 
قائمة م�سادر وا�ستخدامات اأم�ال �سندوق الزكاة وال�سدقات، 
لكنها  القر�س.  �سندوق  اأم�ال  وا�ستخدامات  م�سادر  وقائمة 
اأغفلت اأهمية الإف�ساح عن املعل�مات املتعلقة بالأن�سطة البيئية، 
والأن�سطة الجتماعية الأخرى، وما لهذه البيانات من اأهمية يف 

التاأثري يف قرارات امل�ستثمرين يف �س�ق الأوراق املالية.
• مل تف�سح امل�سارف الإ�سالمية العاملة يف �س�رية عن امل�س�ؤولية 	

اإخراج  م�س�ؤولية  اأن  بيان  على  الإف�ساح  واقت�سر  الجتماعية، 
وانفرد  ال�ستثمار،  ح�سابات  واأ�سحاب  امل�ساهمني  على  الزكاة 
افتتاحه  عن  الإلكرتوين  م�قعه  على  بالإف�ساح  الربكة  بنك 

ل�سندوق الربكة للزكاة.
• تهتم امل�سارف الإ�سالمية الرائدة يف العامل العربي بالإف�ساح 	

عن امل�س�ؤولية الجتماعية، واختلف الأ�سل�ب املتبع لالإف�ساح يف 
باإ�سدار  الك�يتي  التم�يل  بيت  ومتيز  ال�سن�ية.  املالية  الق�ائم 

تقرير امل�س�ؤولية الجتماعية.
بعد ا�ستعرا�س النتائج التي مت الت��سل اإليها، ي��سي الباحث مبا ياأتي:

• املالية 	 للم�ؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  اهتمام  �سرورة 
يبني  الجتماعية  بامل�س�ؤولية  خا�س  معيار  باإ�سدار  الإ�سالمية 
اأ�سل�ب  وي�ّحد  الجتماعية،  امل�س�ؤولية  عن  الإف�ساح  كيفية 

الإف�ساح املحا�سبي.
• �سرورة دمج املعل�مات الجتماعية يف الق�ائم املالية الأ�سا�سية، 	

يف  منف�سلة  بن�د  يف  املدف�عة  والتربعات  الزكاة  مبالغ  وبيان 
قائمة الدخل، وبيان القرو�س احل�سنة املمن�حة ومبالغ الزكاة 
امل�ستحقة يف بن�د منف�سلة يف امليزانية اخلتامية، وعدم اقت�سار 

الإف�ساح عنها يف الإي�ساحات املرفقة بالق�ائم املالية.
• الجتماعية، 	 بامل�س�ؤولية  الإ�سالمية  امل�سارف  اهتمام  �سرورة 

واإحداث دائرة خا�سة للم�س�ؤولية الجتماعية، و�سرورة اإ�سدار 
تقرير امل�س�ؤولية الجتماعية.

• �سرورة تبني �س�ق دم�سق لالأوراق املالية اإ�سدار م�ؤ�سر امل�س�ؤولية 	
الجتماعية، على غرار الهند وجمه�رية م�سر العربية.



ملخ�ص اأطروحة بحث علمي

مناقشة أول مذكرة ماجستري حول
املعايري اإلسالمية للجودة الشاملة لدى املؤسسات االقتصادية

يف ي�م ٢4-٠6-٢٠١٢ متت مناق�سة مذكرة ماج�ستري بجامعة �سعد دحلب –البليدة- بكلية العل�م القت�سادية والت�سيري حتت اإ�سراف 
الدكت�ر فار�س م�سدور واإعداد الطالب رحاميية ن�ر الدين، والتي حتمل عن�ان: املعايري الإ�سالمية للج�دة ال�ساملة لدى امل�ؤ�س�سات 

القت�سادية .

امللخ�ص:
املنظمات  من  بالعديد  دفع  ال�ساملة  باجل�دة  املتنامي  الهتمام  اإن 
فاإنه من  للم�ؤ�س�سات، وعليه  ال�ساملة  للج�دة  ل��سع معايري  ال�سعي  اإىل 

الأهمية مبكان طرح الإ�سكالية الآتية: 
• هل هنالك اإمكانية طرح معايري اإ�سالمية للج�دة ال�ساملة؟ 	

اإن اجل�دة ال�ساملة اأ�سبحت متطلبا رئي�سيا للم�ؤ�س�سات احلديثة، 
زبائنها،  اإر�ساء  الربحية عن طريق  للبقاء وحتقيق  ت�سعى  والتي 
معايري  ل��سع  ت�سعى  العاملية  املنظمات  من  الكثري  جند  لذلك 
ملعايري  للتاأ�سي�س  كمنطلق  البحث  هذا  فكان  ال�ساملة،  للج�دة 

اإ�سالمية للج�دة ال�ساملة تت�افق ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية.
الباحث  قام  ال�ساملة،  للج�دة  اإ�سالمية  معايري  �سياغة  ولغر�س 
بال�ستدلل بعدد من الآيات القراآنية والأحاديث النب�ية ال�سريفة نذكر 

منها الآتي: 
• قال ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 	

عمال اأن يتقنه« وه� ما يدل على �سرورة الإتقان. 
• ق�ل اهلل تعاىل: »اإنا جعلنا ما على الأر�س زينة لها لنبل�هم اأيهم 	

�سرورة  على  يدل  ما  وه�   .7 الآية  الكهف،  �س�رة  عمال«  اأح�سن 
الإح�سان. 

• وق�له �سبحانه وتعاىل:» والذين ا�ستجاب�ا لربهم واأقام�ا ال�سالة 	
واأمرهم �س�رى بينهم ومما رزقناهم ينفق�ن« �س�رة ال�س�رى، الآية 

٣8. وه� ما يدل على �سرورة امل�ساركة يف �سنع القرار.  
• ق�ل الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من ا�ست�ى ي�ماه فه� مغب�ن 	

ومن كان اآخر ي�مه �سّرا فه� ملع�ن، ومن مل يكن على الزيادة فه� 
يف النق�سان، ومن يف النق�سان فامل�ت خري له« وه� ما يدل على 

�سرورة التح�سني امل�ستمر. 
•  وق�ل الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: »القت�ساد يف النفقة ن�سف 	

املعي�سة«. وه� ما يدل على �سرورة تر�سيد النفقات.
اإن هذه الآيات الكرمية والأحاديث ال�سريفة ما هي اإل اإ�سارات وق�اعد 

عامة تدل على اأن الإ�سالم اهتم باجل�دة ال�ساملة.
معايري  بدرا�سة  قام  احلدود  ابعد  اإىل  م��س�عيا  الباحث  يك�ن  وحتى 
النتقادات  من  العديد  وعر�س   9٠٠٠ الأيزو  ل�سل�سلة  ال�ساملة  اجل�دة 

كمدخل  تعترب  اإ�سالمية  ملعايري  اأوليا  مقرتحا  اأ�سا�سها  على  بني  التي 
خط�ة  وكاأول  ال�ساملة،  اجل�دة  ملعايري  اإ�سالمية  ملنظ�مة  للتاأ�سي�س 
البحث  بغر�س  غرانيتك�س(  )م�ؤ�س�سة  اقت�سادية  م�ؤ�س�سة  حالة  در�س 
يف اإمكانية تطبيق هذه املعايري، واإجراء تقييم اأويل لقيا�س مدى قابلية 
امل�ؤ�س�سة )م�اردها الب�سرية( لتبني معايري اإ�سالمية بديلة عن معايري 

الأيزو 9٠٠٠.
املعايري  من  عددا  اقرتاح  مت  املنطلق،  هذا  ومن  الأ�سا�س  هذا  على  و 
حماور  ثالثة  اإىل  بتق�سيمها  قام  والتي  ال�ساملة،  للج�دة  الإ�سالمية 

اأ�سا�سية متمثلة فيما يلي:
معايري متعلقة بالأفراد،. ١
معايري متعلقة بالإدارة،. ٢
معايري متعلقة بامل�ؤ�س�سة وخمرجاتها.. ٣

و بعد و�سع املعايري انتقلنا اإىل املرحلة امل�الية واملتمثلة يف قيا�س مدى 
جاهزية امل�ؤ�س�سة لتقبل هذه املعايري وتطبيقها، وذلك باإعداد ا�ستبيان 

�سامل يهدف اإىل: 
* معرفة مدى و�س�ح نظام الأيزو، وما هي النتقادات امل�جهة له؟ 
*  مدى م�ساركة الأفراد يف نظام الأيزو، واإىل مدى هم مقتنع�ن 

بتطبيقه؟ 
*  ما هي �سع�بات تطبيق نظام الأيزو؟ 

للمعايري  للعمل وفقا  ا�ستعداد عمال م�ؤ�س�سة غرانيتك�س  *  مدى 
الإ�سالمية املقرتحة للج�دة ال�ساملة؟ 

ومن خالل هذه الدرا�سة ت��سلنا اإىل عدد من النتائج اأهمها: 
• امل�ؤ�س�سة 	 وثقافة  تتنا�سب  معايري  لطرح  حتمية  هنالك  اإن 

وبيئتها، وهذا من باب اتخاذ القرارات وفقا حلقائق علمية. 
• اإن املعايري امل��س�عة للج�دة ال�ساملة تتمثل يف معايري ذات بعد 	

البعد  بني  جتمع  فهي  الإ�سالمية  املعايري  بينما  حم�س،  مادي 
املادي والروحي. 

• باملعايري 	 للعمل  كبري  وب�سكل  قابلة  غرانيتك�س  م�ؤ�س�سة 
الإ�سالمية للج�دة ال�ساملة، وهذا ما بينه ال�ستبيان الذي �سمل 
١5٠ عامال وقائدا داخل امل�ؤ�س�سة، وهذا نظرا لرغبة قيادتها 

يف تبني معايري اإ�سالمية تت�افق وخ�س��سية الفرد امل�سلم. 
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اأبو حامد الغزايل وتربية ال�سلوك القت�سادي
الأ�ستاذة وعد �سك�ة

تط�ف بنا رحلة العمر على حمطات كثرية، وال�سعيد ه� العاقل الذي يفهم حكمة الظ�اهر التي حتيط به في�سعى لتهذيب 
روحه وتربية نف�سه ب�سل�كيات اأخالقية رفيعة ي�ستمد �سياءها مما يب�سره غريه عتمًا، ويتمتع مبا يظنه الآخرون جحيمًا، 
والفطن احلكيم البليغ الأديب ه� القادر على ت��سيح تلك الف�سائل وتقدميها ذخرية لعق�ل الأجيال القادمة عّلها جتُد 

اأذنًا �ساغية وقل�بًا واعية. 
اإليكم ما �سيتحفنا به العالمة اجلليل والأديب القت�سادي اأب� حامد الغزايل. 

ف�سائل اجل�ع وذم ال�سبع:
قال )�سّلى اهلل عليه و�سّلم( "امل�ؤمن ياأكل يف معي واحد واملنافق ياأكل يف �سبعة اأمعاء" )البخاري: 5٣9٣(، وقال عمر 
ر�سي اهلل عنه: اإياكم والبطنة فاإنها ثقل يف احلياة، ننت يف املمات، وقال لقمان لبنه: يا بني اإذا امتالأت املعدة نامت 
الفكرة وخر�ست احلكمة وقعدت الأع�ساء عن العبادة، وقال اأب� �سليمان لأن اأترك لقمة من ع�سائي اأحب اإيل من قيام 

ليلة اإىل ال�سبح، وقال اأي�سًا: اجل�ع عند اهلل يف خزائنه ل يعطيه اإل من اأحبه. 
كان �سهل بن عبد اهلل الت�سرتي يط�ي نيفًا وع�سرين ي�مًا ل ياأكل، وكان يكفيه لطعامه يف ال�سنة درهم، وكان يعظم 
بالنبي )�سّلى اهلل عليه  اإقتداًء  الطعام  اأف�سل من ترك ف�س�ل  بّر  القيامة عمل  ي�ايف  ويبالغ فيه حتى قال: ل  اجل�ع 
و�سّلم( يف اأكله، وقال: ل اأعلم �سيئًا اأ�سّر على طالب الآخرة من الأكل، وقال و�سعت احلكمة والعلم يف اجل�ع وو�سعت 

املع�سية واجلهل يف ال�سبع.
ف�ائد اجل�ع واآفات ال�سبع:

للج�ع ع�سرة ف�ائد هي:
• الفائدة الأوىل: �سفاء القلب واإيقاد القريحة واإنفاذ الب�سرية. فاإّن ال�سبع ي�رث البالدة ويعمي القلب ويكرث البخار 	

�سرعة  الأفكار وعن  ب�سببه عن اجلريان يف  القلب  فيثقل  الفكر  ال�سكر حتى يحت�ي على معادن  �سبه  الدماغ  يف 
الإدراك، بل ال�سبي اإذا اأكرث الأكل بطل حفظه وف�سد ذهنه و�سار بطيء الفهم والإدراك. ولي�س يخفى اأّن غاية 
املق�س�د من العبادات الفكر امل��سل اإىل املعرفة وال�ستب�سار بحقائق احلق، وال�سبع مينع منه واجل�ع يفتح بابه. 

• لّذة املثابرة والتاأثر بالذكر فكم من ذكر يجري على 	 الثانية: رّقة القلب و�سفاوؤه الذي به يتهياأ لإدراك  الفائدة 
الل�سان مع ح�س�ر القلب، ولكن القلب ل يتلذذ به ول يتاأثر، حتى كاأن بينه وبينه حجابًا من ق�س�ة القلب، وقد يرّق 
يف بع�س الأح�ال فيعظم تاأثره بالذكر وتلذذه باملناجاة. وخل� املعدة ه� ال�سبب الأظهر، قال اأب� �سليمان: اإذا جاع 
القلب وعط�س �سبا ورق، واإذا رق �سبع وغلظ فاإذا تاأثر القلب بلذة املناجاة اأمر وراء تي�سري الفكر واقتنا�س املعرفة 

فهي فائدة ثانية.
•  الفائدة الثالثة: النك�سار والذل وزوال البطر والفرح والأ�سر الذي ه� مبداأ الطغيان والغفلة عن اهلل تعاىل، فال 	

له وتقف على عجزها وذلها وما مل  لربها وتخ�سع  ت�سكن  ب�سيء كما تذل باجل�ع، فعنده  النف�س ول تذل  تنك�سر 
ي�ساهد الإن�سان ذّل نف�سه وعجزه ل يرى عّزة م�له ول قهره، واإمنا �سعادته يف اأن يك�ن دائمًا جائعًا م�سطرًا اإىل 
م�له م�ساهدًا لال�سطرار بالذوق ولأجل ذلك ملا عر�ست الدنيا وخزائنها على النبي )�سّلى اهلل عليه و�سّلم( قال: 
عُت اإليك، وذكرُتك، واإذا �سِبعُت �سكرُتك،  " اأ�سَبُع ي�ًما، واأج�ُع ي�ًما.  وقال ثالًثا، اأو نحَ� هذا:  فاإذا ُجعُت ت�سرَّ

وحِمدُتك" )املنذري: ١68/4(.
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•  الفائدة الرابعة: اأن ل ين�سى بالء اهلل وعذابه ول ين�سى اأهل البالء، فاإن ال�سبعان ين�سى اجلائع وين�سى اجل�ع والعبد 	
الفطن ل ي�ساهد بالء من غريه اإل ويتذكر بالء الآخرة فيذكر من عط�سه عط�س اخللق يف عر�سات القيامة ومن 
ج�عه ج�ع اأهل النار حتى اأنهم ليجرع�ن فُيطعم�ن ال�سريع والزق�م وي�سق�ن الغ�ساق واملهل. فينبغي اأن يك�ن العبد 
يف مقا�سات بالء اأو �ساهد بالء، واأوىل ما يقا�سيه من البالء اجل�ع فاإن فيه ف�ائد جّمة فذكر اجلائعني واملحتاجني 
اإحدى ف�ائد اجل�ع فاإن ذلك يدع� اإىل الرحمة والإطعام وال�سفقة على خلق اهلل عز وجل وال�سبعان يف غفلة عن 

اأمل اجلائع.
• الفائدة اخلام�سة: وهي من اأكرب الف�ائد، ك�سر �سه�ات املعا�سي كلها وال�ستيالء على النف�س الأّمارة بال�س�ء فاإّن 	

الق�ى وال�سه�ات ل حمالة الأطعمة فتقليلها ي�سعف كل �سه�ة وق�ة،  ال�سه�ات والق�ى ومادة  من�ساأ املعا�سي كلها 
وهذه لي�ست فائدة واحدة بل هي خزائن الف�ائد. ولذلك قيل: اجل�ع خزانة من خزائن اهلل تعاىل واأقل ما يندفع 
كالغيبة  الل�سان  اآفات  من  به  فيتخل�س  الكالم  ف�س�ل  �سه�ة  عليه  يتحرك  ل  اجلائع  فاإن  الكالم،  �سه�ة  باجل�ع 

والنميمة والفح�س والكذب وغريها. 
• الفائدة ال�ساد�سة: دفع الن�م ودوام ال�سهر، فاإن من �سبع �سرب كثريًا، ومن كرث �سربه كرث ن�مه، ولأجل ذلك كان 	

بع�س ال�سي�خ يق�ل عند ح�س�ر الطعام: معا�سر املريدين ل تاأكل�ا كثريًا فت�سرب�ا كثريًا، فرتقدوا كثريًا فتخ�سروا 
كثريًا. واأجمع راأي �سبعني �سديقًا على اأن كرثة الن�م من كرثة ال�سرب، ويف كرثة الن�م �سياع العمر وف�ت التهجد 
والن�م م�ت فتكثريه ينق�س  العبد فيه يتجر  راأ�س مال  اأنف�س اجل�اهر وه�  القلب، والعمر  وبالدة الطبع وق�ساوة 

العمر.
• الفائدة ال�سابعة: تي�سري امل�اظبة على العبادة فاإن الأكل مينع من كرثة العبادات لأنه يحتاج اإىل زمان ي�ستغل فيه 	

بالأكل ورمبا يحتاج اإىل زمان يف �سراء الطعام وطبخه ثم يحتاج اإىل غ�سل اليد واخلالل ثم يكرث تردده اإىل بيت املاء 
لكرثة �سربه والأوقات امل�سروفة اإىل هذا ل� �سرفها اإىل الذكر واملناجاة و�سائر العبادات لكرث ربحه.

•  الفائدة الثامنة: ي�ستفيد من قّلة الأكل �سّحة البدن ودفع الأمرا�س فاإن �سببها كرثة الأكل وح�س�ل ف�سلة الأخالط 	
يف املعدة والعروق، ثم املر�س مينع من العبادات وي�س��س القلب ومينع من الذكر والفكر وينغ�س العي�س ويح�ج اإىل 
الق�سد واحلجامة والدواء والطبيب، وكل ذلك يحتاج اإىل م�ؤن ونفقات ل يخل� الإن�سان منها بعد التعب عن اأن�اع 

املعا�سي واقتحام ال�سه�ات ويف اجل�ع ما مينع ذلك كّله.
•  الفائدة التا�سعة: خّفة امل�ؤنة فاإن من تعّ�د قّلة الأكل كفاه من املال قدر ي�سري، والذي تع�د ال�سبع �سار بطنه غرميًا 	

اأن يدخل املداخل فيكت�سب من احلرام  مالزمًا له اآخذًا مبخنقه يف كل ي�م فيق�ل ماذا تاأكل الي�م؟ فيحتاج اإىل 
فيع�سي اأو من احلالل فيذّل، ورمبا يحتاج اإىل اأن ميد اأعني الطمع اإىل النا�س وه� غاية الذّل والقماءة، وامل�ؤمن 
خفيف امل�ؤنة. قال بع�س احلكماء اإين لأق�سي عاّمة ح�ائجي بالرتك فيك�ن ذلك اأروح لقلبي، وقال اآخر اإذا اأردت 
اأن اأ�ستقر�س من غريي ل�سه�ة اأو زيادة ا�ستقر�ست من نف�سي فرتكت ال�سه�ة فهي خري غرمي يل، وكان اإبراهيم بن 

اأدهم رحمه اهلل ي�ساأل اأ�سحابه عن �سعر املاأك�لت فيقال اإنها غالية فيق�ل اأرخ�س�ها بالرتك.
• الفائدة العا�سرة: اأن يتمكن من الإيثار والت�سّدق مبا ف�سل من الأطعمة على اليتامى وامل�ساكني فيك�ن ي�م القيامة 	

يف ظّل �سدقته، فما ياأكله كان يف خزائنه الكنيف وما يت�سّدق به كان خزانته ف�سل اهلل تعاىل، فلي�س للعبد من ماله 
اإل ما ت�سّدق فاأبقى اأو اأكل فاأفنى اأو لب�س فاأبلى فالت�سّدق بف�سالت الطعام اأوىل من التخمة وال�سبع.

ف�ائدها، فاجل�ع خزانة عظيمة  تتناهى  ول  ينح�سر عددها  ف�ائد ل  فائدة  كل  يت�سّعب من  للج�ع  ف�ائد  فهذه ع�سرة 
لف�ائد الآخرة، ولأجل هذا قال بع�س ال�سلف: اجل�ع مفتاح الآخرة وباب الزهد وال�سبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة.

كتاب )اإحياء عل�م الدين( ملحمد اأبي حامد الغزايل
دار اخلري للن�سر بدم�سق، ١99٣، اجلزء الثالث، 

ال�سفحات ٢١٣-٢٢٢، بت�سرف.
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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

الع�ملة القت�سادية
تاأليف: د.عبداحلليم عمار غربي
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العام د. عمر حافظ  الإ�سالمية ممثاُل يف الأمني  املالية  امل�ؤ�س�سات  و  للبن�ك  العام  وقع املجل�س 
رئي�س  ت�م�س�ن رويرتز ممثلة يف  وكالة  و  والتدريب  للبح�ث  الإ�سالمي  املعهد  تفاهم مع  مذكرة 

اأ�س�اق املال الإ�سالمية العاملية د. �سيد فاروق وذلك مبقر املعهد بجدة. 
ت�سمل التفاقية التعاون يف جمال التقارير امل��س�عية اخلا�سة بالقت�ساد الإ�سالمي والتي تغطي 
بع�س الدول بالإ�سافة اإىل تقارير امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي متكن امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات 
الإ�سالمية  البن�ك  جمال  يف  ال�ستثمار  بظروف  تتعلق  قرارات  اتخاذ  من  الإ�سالمية  املالية 

و�سركات التكافل. 
كما يتعاون الأطراف الثالثة �سمن اإطار التفاقية يف جمال املنتديات و النقا�سات وور�س العمل 
والتي �سرتكز على التحديات التي ت�اجه ال�سناعة املالية الإ�سالمية بالإ�سافة اىل امل�ساركة يف 

جمال املعل�مات واملعرفة. 

املجل�ص العام يوقع مذكرة تفاهم مع املعهد الإ�شالمي 
للبحوث والتدريب و موؤ�ش�شة توم�شون رويرتز 

امل�شدر:  املجل�س العام 
21 يناير 2012 

املجل�ص العام يوقع اتفاقية تطوير الن�شخة 
الجنليزية من موقعه اللكرتوين
وقع املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ممثاًل يف الأمني العام د. 
عمر حافظ اتفاقية مع �سركة Dream Makers ممثاُل يف املدير العام لل�سركة 

تايت�س فرجي�س وذلك ي�م اخلمي�س ١7 يناير ٢٠١٢ يف مقر ال�سركة باملنامة. 
وتن�س التفاقية على تط�ير الن�سخة الجنليزية من م�قع املجل�س العام و اإعادة 
ت�سميمها بال�سكل الذي يتنا�سب مع احتياجات املجل�س العام و خطته الطم�حة 

لتح�سني خدماته التكن�ل�جية للجمه�ر. 
امل�شدر: املجل�س العام 

املجل�ص العام يفتتح مقره اجلديد
افتتح املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية العام ٢٠١٣ بالنتقال 

اإىل مقره اجلديد و ال�اقع يف برج الدار مبنطقة ال�سيف – مملكة البحرين. 
وكان املجل�س العام قد نّ�ه م�سبقًا اإىل اأن اأرقام الت�سال ال�سابقة ل تزال فعالة 

فيما تغري عن�ان املرا�سالت اإىل التايل: 
مكتب: 5١

مبنى: 675
طريق: ٢8١١
جممع: 4٢8 

�ساحية ال�سيف - مملكة البحرين. 
امل�شدر: املجل�س العام 
يناير 2013
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املجل�ص العام يعقد ندوة حول مناخ ال�شتثمار
 و م�شتقبل ال�شريفة الإ�شالمية يف م�شر 

نظم املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مبملكة البحرين بالتعاون مع اجلمعية 
الإ�سالمية" و  ال�سريفة  وم�ستقبل  ال�ستثمار  "مناخ  بعن�ان  ندوة  الإ�سالمي  للتم�يل  امل�سرية 
ذلك حتت رعاية الدكت�ر اأ�سامة حممد العبد – رئي�س جامعة الأزهر ي�م الأربعاء ٢5 دي�سمرب 

٢٠١١ يف مركز �سالح كامل لالقت�ساد الإ�سالمي بجامعة الأزهر. 
العلماء واخلرباء القت�ساديني مثل الدكت�ر عمر زهري حافظ،  الندوة عددا من  وا�ست�سافت 
الدكت�ر  و  البحرين،   – الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  للمجل�س  العام  الأمني 
البنك  جائزة  على  واحلائز  الإ�سكندرية  جامعة  التجارة  بكلية  الأ�ستاذ  ي�سري  عبدالرحمن 
والتدريب  للبح�ث  الإ�سالمي  املعهد  ومن  م�سر،  ـ  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  للتنمية  الإ�سالمي 
جدة،  ـ  الإ�سالمية  املالية  املنتجات  تط�ير  مركز  مدير  ـ  ال�س�يلم  اإبراهيم  �سامي  الدكت�ر 
للتم�يل  امل�سرية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ـ  البلتاجي  حممد  حممد  للدكت�ر  بالإ�سافة 

الإ�سالمي ـ م�سر.

املجل�ص العام يتعاون مع اإحتاد امل�شارف العربية لإ�شدار 
دليل امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية العربية
اجلمعية  مع  بالتعاون  البحرين  مبملكة  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س  نظم 
ذلك  الإ�سالمية" و  ال�سريفة  وم�ستقبل  ال�ستثمار  "مناخ  بعن�ان  ندوة  الإ�سالمي  للتم�يل  امل�سرية 
حتت رعاية الدكت�ر اأ�سامة حممد العبد – رئي�س جامعة الأزهر ي�م الأربعاء ٢5 دي�سمرب ٢٠١١ يف 

مركز �سالح كامل لالقت�ساد الإ�سالمي بجامعة الأزهر. 
وا�ست�سافت الندوة عددا من العلماء واخلرباء القت�ساديني مثل الدكت�ر عمر زهري حافظ، الأمني 
العام للمجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية – البحرين، و الدكت�ر عبدالرحمن ي�سري 
الأ�ستاذ بكلية التجارة جامعة الإ�سكندرية واحلائز على جائزة البنك الإ�سالمي للتنمية يف القت�ساد 
الإ�سالمي ـ م�سر، ومن املعهد الإ�سالمي للبح�ث والتدريب الدكت�ر �سامي اإبراهيم ال�س�يلم ـ مدير 
ـ رئي�س  البلتاجي  ، بالإ�سافة للدكت�ر حممد حممد  ـ جدة  املالية الإ�سالمية  مركز تط�ير املنتجات 

جمل�س اإدارة اجلمعية امل�سرية للتم�يل الإ�سالمي ـ م�سر.

امل�شدر: املجل�س العام 
22 يناير 2012 

امل�شدر: املجل�س العام 
22 يناير 2012 
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املركز الدويل للتدريب املايل الإ�شالمي 
يفتتح الدورة الثانية من برنامج املاج�شتري

 املهني يف املالية الإ�شالمية
املاج�ستري  لربنامج  الثانية  التدريبية  الدورة  اأعمال  الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  افتتح 
املهني يف املالية الإ�سالمية ال�سادر عن املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام. 
ينظم املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي الدورته الثانية  لربنامج املاج�ستري املهني يف الفرتة من 

١٢ يناير اإىل ٢٠ فرباير ٢٠١٣، مبقر املركز يف مملكة البحرين. 
املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  للمجل�س  العام  الأمني  حافظ  زهري  عمر  الدكت�ر  الفتتاح  ح�سر 

الإ�سالمية، وال�ستاذ حممد بن ي��سف املدير التنفيذي للمركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي.  
املايل  للتدريب  الدويل  املركز  خطط  �سمن  الإ�سالمية  املالية  يف  املهني  املاج�ستري  برنامج  واأطلق 
ومدربة،  م�ؤهلة  ك�ادر  واإعداد  الإ�سالمية،  ال�سريفة  جمال  يف  الكفاءات  وتاأهيل  لتط�ير  الإ�سالمي 
وت�فري خربات مزدوجة جتمع بني املعرفة الفنية امل�سرفية واملعرفة بالأحكام ال�سرعية يف املعامالت 

املالية الإ�سالمية. 
ي�ستمل الربنامج على م�اد اأ�سا�سية واأخرى اختيارية وي�سفع ببحث.  ويغطي ج�انب هامة من عمليات 
الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  الإ�سالمية،  املالية  املعامالت  ومنها  واملاليةالإ�سالمية،  ال�سريفة 
،ال�ستثمار والتم�يل الإ�سالمي، املحا�سبة امل�سرفية، اإدارة املخاطر، الأ�س�اق املالية،التجارة الدولية، 
التاأمني التكافلي، املتطلبات القان�نية يف املالية الإ�سالمية، والتدقيق ال�سرعي، واحل�كمة والمتثال يف 

امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. 

املجل�ص العام للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 
يعتمد موؤ�ش�شة املعايل وكيال له يف املغرب
وال�ست�سارات  للتدريب  املعايل  م�ؤ�س�سة  و  الإ�سالمية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س  وقع 
اتفاقية اعتماد وكيل يتم مب�جبها اعتماد م�ؤ�س�سة  املعايل وكيال للمجل�س العام  يف املغرب لتقدمي 
للمجل�س  التابع  الإ�سالمي  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  عن  ال�سادرة  املهنية  والربامج  ال�سهادات 

العام. 
وبهذا تك�ن م�ؤ�س�سة املعايل اأول م�ؤ�س�سة تدريبية معتمدة يف املغرب لتنفيذ ال�سهادات والربماج املهنية 
بدء  املعايل عن  م�ؤ�س�سة  اأعلنت  الإ�سالمي. وعليه فقد  املايل  للتدريب  الدويل  املركز  ال�سادرة عن 
الت�سجيل لأول دورة تدريبية يف برنامج �سهادة امل�سريف الإ�سالمي املعتمد وهي ال�سهادة الأ�سا�سية لكل 
الراغبني يف التح�سيل على التاأهيل املهني والعملي املنا�سب يف جمال ال�سريفة واملالية الإ�سالمية. 

يذكر، اأن املجل�س العام يعتمد وكالء له لتقدمي ال�سهادات التي يقدمها املركز الدويل للتدريب املايل 
الإ�سالمي لت�سهيل الت�ا�سل مع املهتمني بالإطالع على ال�سريفة الإ�سالمية يف خمتلف الدول ولتحقيق 

اأهدافه بن�سر ال�عي واملعرفة وحلماية ال�سناعة املالية الإ�سالمية ح�ل العامل. 
لي�ساف  الإ�سالمية  املالية  يف  املهني  املاج�ستري  برنامج  م�ؤخرا  اأ�سدر  العام  املجل�س  اأن  اإىل  وي�سار 
اإىل ر�سيد الربامج التي يقدمها واملتمثلة يف �سل�سلة من ال�سهادات املهنية املتخ�س�سة يف جمالت 

م�سرفية ومالية متعددة. 

امل�شدر: املجل�س العام 
22 يناير 2012 

امل�شدر: املجل�س العام 
22 يناير 2012 
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بنك  من  بتنظيم   ٢٠١٢ الجتماعية  العمال  ريادة  اأ�سب�ع  فعاليات  تنطلق 
الأ�سرة وبح�س�ر وم�ساركة الربوفي�س�ر حممد ي�ن�س احلائز جائزة ن�بل العام 
املتحدة وخرباء  بالأمم  ي�ن�س  وم�ؤ�س�سة مركز  بنك جرامني  وم�ؤ�س�س   ٢٠٠6
الأ�سرة  بنك  بني  ا�سرتاتيجية  ب�سركاء  مت  والذي  لالإبداع،  جرامني  م�ؤ�س�سة 
وكل من جمل�س التنمية القت�سادية ووزارة التنمية الجتماعية ومتكني وبنك 
البحرين وح�سر  البحرين وجامعة  للتنمية وغرفة جتارة و�سناعة  البحرين 

فعالياته اأكرث من 45٠ �سخ�سًا معظمهم من ال�سباب وطلبة اجلامعات.
وياأتي حدث هذا العام بعد جناح فعاليات اأ�سب�ع ريادة الأعمال الجتماعية 
الذي اأقيم يف �سهر �سبتمرب/اأيل�ل املا�سي، والذي حظي برعاية نائب رئي�س 

جمل�س ال�زراء �سم� ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة.
ومت عقد اجتماع ببنك الأ�سرة اأخريًا مع الفريق ال�سرتاتيجي الذي مت ت�سكيله 
قبل الفعالية التي مت تنظيمها يف �سبتمرب املا�سي ليك�ن ه� املناط به ت�سميم 
والتن�سيق ومتابعة تنفيذ فاعليات ريادة الأعمال الجتماعية مبختلف اأن�اعها 

وي�سمل ممثلي عن اجلهات الداعمة.
ومت التفاق بالإجماع على طرح عدد من الأفكار ومنها فكرة اإن�ساء برنامج 
الأعمال  ريادة  جمال  مبادرات  لتم�يل  خم�س�سة  مت�يلية  اآلية  اأو  مايل 
الأفراد  ودعم  لتاأ�سي�س  املال  راأ�س  ت�فري  على  �سيعمل  والذي  الجتماعية، 
مت  وكما  الجتماعي،  البعد  ذات  اأعمالهم  بدء  يف  وال�سركات  واجلمعيات 
التفاق على مناق�سه الفعاليات املختلفة التي �ستنظم امتددًا لفعاليات اأ�سب�ع 
ريادة الأعمال الجتماعية العام ٢٠١٣. ومت التفاق على البدء يف اإعداد ور�س 

متخ�س�سة لل�سباب واملنظمات الأهلية والقطاع اخلا�س.
وح�سر الجتماع كل من جمل�س التنمية القت�سادية وبنك البحرين للتنمية 
امل�ستقبلية  الأفكار واخلط�ات  الأ�سرة؛ ملناق�سة  3BL وبنك  و«متكني« و�سركة 
وبهدف  مت  الذي  الأ�سب�ع،  ملخرجات  ترجمة  تنفيذها  يف  البدء  ميكن  التي 
بال�ساأن  تهتم  والتي  حاليًا،  تنفذ  التي  واملبادرات  املك�نات  على  البناء 
الجتماعي وميكن اخلروج بها مب�سروعات اقت�سادية �سغرية ومت��سطة تعمل 
على حل بع�س الق�سايا ذات البعد الجتماعي، كذلك مت مناق�سة ا�ستعدادات 
الأعمال  ريادة  ملفاهيم  للرتويج  الفعاليات  من  عدد  لإقامة  الأ�سرة  بنك 

مقرتح لإن�شاء برنامج لتمويل مبادرات جمال ريادة الأعمال الجتماعية

الجتماعية يف العام املقبل مع طرح جمم�عة من ور�س العمل ت�ستهدف طلبه 
املدار�س واجلامعات واملنظمات الأهلية واملهتمني بذلك.

ودعا الرئي�س التنفيذي ببنك الأ�سرة عاطف ال�سرباوي كافة املهتمني بريادة 
وال�سباب  ال�سغرية  امل�سروعات  اأ�سحاب  وكذلك  الجتماعية،  الأعمال 
الراغبني يف عر�س اأفكارهم ذات البعد الجتماعي بالت�ا�سل مع بنك الأ�سرة، 
حيث اإن البنك حاليًا بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني يف �سدد تاأ�سي�س 
وحدة �سغرية متخ�س�سة يف دعم هذه الن�عية من امل�سروعات والعمل على 
ن�سر ثقافة ريادة الأعمال الجتماعية يف املجتمع ك�ن هذا املجال ميثل حم�رًا 

جديدًا لنم� امل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة.
مفاهيم  ل�ستكمال  تاأتي  الجتماعية  الأعمال  ريادة  اأن  ال�سرباوي  واأ�ساف 
امل�سئ�لية الجتماعية للم�ؤ�س�سات اعتمادًا على فر�سية اأ�سا�سية وهي اأنه لي�س 
مبقدور �سريك واحد من �سركاء التنمية �س�اء كان احلك�مة اأو املجتمع املدين 
اأو القطاع اخلا�س اأن ينجز تنمية متكاملة ومت�ازنة وم�ستدامة دون التعاون 
والتن�سيق  التكامل  اإحداث  لعملية  ترجمة  بالتايل  فهي  الأطراف،  بقية  مع 
بني جه�د ومبادرات كافة ال�سركاء وتعبئة م�اردهم باأن�اعها املختلفة، ومن 
املحلية  املجتمعات  يف  وامل�ستدامة  واملت�ازنة  املتكاملة  التنمية  حتقيق  املمكن 
البطالة  مثل  حتدياتها  كافة  م�اجهة  على  تعمل  اقت�سادية  �سركات  وت�فر 
البيئة  على  للحافظ  حل�ل  وكذلك  واملعاقني،  ال�سن  كبار  وخدمات  والفقر 

وم�اجهة التغريات املناخية.
يذكر اأن بنك الأ�سرة ميثل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الأعمال الجتماعية حيث 
مت تاأ�سي�سه مببادرة من وزارة التنمية الجتماعية، وذلك ب�سراكة بني كل من: 
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية، بنك البحرين والك�يت، بنك الإثمار والبنك الأهلي 
تعاون مع م�ؤ�س�سة جرامني، وقد  اإطار  الك�يتي، ووفق  التم�يل  وبيت  املتحد، 
ح�سل البنك على ترخي�س من م�سرف البحرين املركزي وافتتح يف يناير 
٢٠١٠ كاأول م�سرف اجتماعي متخ�س�س يف التم�يل متناهي ال�سغر يعمل 
وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية، حيث قدم البنك خدماته لأكرث من ١٢٠٠ م�ستفيد 
منذ تاأ�سي�سه وا�ستفاد من خدماته غري املالية املئات من خالل امل�ساركة يف 

املعار�س وال�ر�س التدريبية.
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البنك الإ�شالمي الأردين يكرم الفائزين 
 مب�شابقات 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 

العام للبنك الإ�سالمي الأردين. 
نقدية  ج�ائز  لت�زيع  القد�س  ي�م  جمعية  نظمته  الذي  التكرميي  احلفل 
طلبة  من  وطالبة  طالب  اأربعمائة  حل�ايل  البنك  من  مقدمة  وميداليات 
املدار�س احلك�مية واخلا�سة يف الأردن الفائزين مب�سابقات جمعية القد�س  
بعن�ان  ال�سن�ية  الر�سم  القد�س" وم�سابقة  "اأنا يف  بعن�ان  الق�سرية  للق�سة 
"  وذك ي�م الثالثاء امل�افق ٢٠١٢/١٢/١١  "القد�س يف عي�ن قادة امل�ستقبل 

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 .

»البحرين الإ�شالمي« ي�شارك يف موؤمتر »متكني«

�سارك بنك البحرين الإ�سالمي يف م�ؤمتر ومعر�س »متكني« يف الفرتة مابني 
7و8 يناير/ كان�ن الثاين ٢٠١٣ مبركز امل�ؤمترات بفندق اخلليج.

من  اخلا�س  القطاع  م�ؤ�س�سات  لربامج  والداعمني  املم�لني  اأحد  وب�سفته 
خالل برنامج دعم املن�ساآت الذي يقدمه، �سارك البنك يف املعر�س للرتويج 
مع »متكني«،  بالتعاون  البنك  يقدمه  الذي  امل�ؤ�س�سات  املن�ساآت/  ملنتج مت�يل 
البنك من خالله حل�ًل تق�م على اخلربة يف ميدان  الذي يقدم  املنتج  هذا 
الأعمال؛ ما يعني �سه�لة احل�س�ل على راأ�س املال وتقدمي امل�س�رة ال�سخ�سية 
والعملية للراغبني يف احل�س�ل على هذا التم�يل للتط�ير والرتقاء باأعمالهم.
قائاًل:  اإبراهيم  حممد  للبنك،  التنفيذي  الرئي�س  �سّرح  ال�سدد،  هذا  ويف 
فر�سًا  خالله  من  نقدم  الذي  متكني  ومعر�س  م�ؤمتر  يف  امل�ساركة  »ت�سعدنا 
جيدة للراغبني يف احل�س�ل على مت�يل مل�ؤ�س�ساتهم العاملة من خالل منتج 

مت�يل املن�ساآت الذي يقدمه البنك بالتعاون مع متكني«.

واأ�ساف اإبراهيم » تعترب هذه الفعالية فر�سة جيدة لرواد الأعمال خ�س��سًا 
والقطاع اخلا�س عم�مًا لتبادل املعرفة واخلربات، كما اأنها تهدف اإىل تعريف 
اجلمه�ر بربامج الدعم التي تقدمها متكني بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املم�لة من 

خالل م�ساركة عدد من رواد الأعمال امل�ستفيدين من هذه الربامج«.
بنك  »يعترب  الك�هجي:  حمم�د  لـ«متكني«  التنفيذي  الرئي�س  قال  جهته،  من 
املهتم  امل�ؤ�س�سات  مت�يل  برنامج  يف  �سركائنا  اأهم  من  الإ�سالمي  البحرين 
بت�فري حل�ل مت�يلية مي�سرة للم�ؤ�س�سات، ول�سيما ال�سغرية واملت��سطة منها؛ 
عن  املت�افرة  الدعم  باأدوات  الزوار  لتعريف  مهمة  م�ساركته  كانت  وبالتايل 
طريق احل�س�ل على راأ�س املال الالزم للت��سع والتط�ير وامل�ساهمة يف تنمية 

القت�ساد ال�طني«.
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»التمويل الكويتي« ي�شت�شيف اجتماعًا ملنتدى 
»املحامني اخلريي«

ا�ست�ساف بيت التم�يل الك�يتي – البحرين اجتماعًا ملنتدى املحامني الدوليني 
التي  اأوىل امل�ساريع اخلريية  التاأ�سي�س(، ومت خالله مناق�سة  اخلريي )حتت 

ين�ي املنتدى القيام بها.
وقال مدير تنفيذي لدى بيت التم�يل الك�يتي – البحرين، ب�ل مري�سر: »اإنه 
مازال يتلقى الكثري من ردود الفعل الإيجابية ح�ل تاأ�سي�س املنتدى، كما عرب 

عن �سعادته لقيام املنتدى بالتباحث ح�ل اأول م�ساريعه«.
الذي  املنتدى  حجم  لزيادة  نظرًا  كبري  بت�سجيع  »�سعر  اأنه  مري�سر  واأو�سح 
مازال يرحب باملزيد من املحامني و�سركات املحاماة الراغبني يف الن�سمام 

اإليه«.
وقدمت كيت برب�ر من »تراورز وهاميلز« مبادرة ب�ساأن القيام بحملة خريية 
جلمع الأغرا�س املفيدة ليتم اإعطاوؤها للمحتاجني، واقرتحت اأن يتم تعميم 
ماكنزي«،  اآند  »بيكر  ال�سريك يف  من  كل  واأعرب  املنتدى.  اإىل  املبادرة  هذه 
ج�يل األك�سندر، وامل�ست�سار اأول يف »ن�رت�ن روز«، اآجنيال كروكر، عن دعمهما 

لهذه املبادرة، اآملني اأن يتم اتخاذ الرتتيبات الالزمة يف اأ�سرع وقت ممكن.
ندوات  لتقدمي  مبادرة  املحرو�س  ورمي  ه�ب�يل  كليف  اقرتح  جهتهما،  من 

تعليمية، حيث �سيق�مان بت�سليم مقرتح بهذا ال�ساأن اإىل املنتدى.
من  عددًا  اقرتح  يغدر،  مايكل  بايرب«،  اإيه  اإل  »دي  يف  القان�ين  املدير  اأما 
للقيام مببادرات  التزام م�ؤ�س�سته وزمالئه  ال�قت ذاته  املبادرات، م�ؤكدًا يف 

خريية يف مملكة البحرين.
واختتم مري�سر، بالق�ل اإنه كان �سعيدًا لروؤية هذا الدعم الكبري من زمالئه 
املحامني، كما اأنه يتطلع اإىل قيام املنتدى ببدء اأول م�ساريعه اخلريية قريبًا.
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»الربكة امل�شرفية والإ�شالمي« ينظمان دورة 
تدريبية للموظفني اجلدد

تدريبية  ندوة  الإ�سالمي  الربكة  وبنك  امل�سرفية  الربكة  جمم�عة  نظمت 
البن�ك  ال�سرعية يف  اإىل اجل�انب  »املدخل  بعن�ان  للم�ظفني اجلدد  داخلية 

الإ�سالمية« يف �سهر دي�سمرب/ كان�ن الأول من العام املا�سي.
الربكة  بنك  يف  ال�سريعة  بدائرة  اأول  م�سئ�ل  للدورة  الإعداد  ت�ىل  وقد 
والتط�ير  التدريب  وحدة  مع  بالتعاون  ح�سن،  جا�سم  حممد  الإ�سالمي، 
واملتدربني.  اجلدد  امل�ظف�ن  من  ع�سرة  ح�سرها  الب�سرية  امل�ارد  بدائرة 
وقد افتتحت الدورة بكلمة لنائب رئي�س تنفيذي – رئي�س العمليات وال�سئ�ن 
الإدارية، عبدالرحمن �سهاب، قدم فيها نبذة عن البن�ك الإ�سالمية واأهمية 
هذه الدورة التدريبية للمن�سمني حديًثا من م�ظفني ومتدربني يف املجم�عة 
والبنك، من�ها باحلر�س على اكت�ساب امل�ظفني اجلدد واملتدربني املهارات 
مت  وقد  ال�سليمة.  ال�سرعية  بال�س�رة  واجباتهم  اأداء  من  لتمكينهم  الالزمة 
ا�ستعرا�س عدد من امل�ا�سيع املهمة خالل الدورة منها القت�ساد الإ�سالمي 
وتاريخ البن�ك الإ�سالمية واأهدافها وخ�سائ�سها والفرق بينها وبني البن�ك 
)الهيكل  الإداري  العام  والإطار  ال�سرعية  املعايري  عن  ونبذة  التقليدية 
التنظيمي( ومنتجات التم�يل الإ�سالمية مثل املرابحة وال�سلم وال�سلم امل�ازي 
بالتمليك  املنتهية  والإجارة  والإجارة  امل�ازي  وال�ست�سناع  وال�ست�سناع 
بال�ستثمار  وال�كالة  ال�ستثمار  ومنتجات  والت�رق  املتناق�سة  وامل�ساركة 
وامل�ساربة ودور الرقابة ال�سرعية وهيئة الرقابة ال�سرعية واملراجعة ال�سرعية. 
علًما باأن هذه الدورة التدريبية �ستقام ب�س�رة دورية كل ثالثة �سه�ر للم�ظفني 

واملتدربني املن�سمني حديًثا للمجم�عة والبنك.
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»بنك الأ�شرة« ي�شارك يف معر�ص وموؤمتر »متكني« الأول
�سارك بنك الأ�سرة يف افتتاح معر�س وم�ؤمتر متكني الأول بهدف تعريف اجلمه�ر بربامج بنك الأ�سرة الذي يعترب اأحد امل�ساريع 
الجتماعية الرائدة يف قطاع امل�سريف يف مملكة البحرين، اإ�سافة اإىل م�ساركة م�ظفي البنك يف �سل�سة ور�س عمل التي تتناول 
ج�انب حي�ية لنجاح اأية م�ؤ�س�سة باإ�سراف خرباء رائدين يف جمالت عدة، وهي: و�سع الأهداف احلقيقية والأول�يات لرواد 

الأعمال، كيفية حت�سني اجل�دة وزيادة الربحية، اكت�ساف اله�ايات واملهارات لبدء العمل التجاري، والت�س�يق.
يف  امل�ساركة  على  تاأ�سي�سه  منذ  يحر�س  الأ�سرة  بنك  »اإن  ال�سرباوي:  عاطف  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  قال  ال�سدد،  وبهذا 
املعار�س والفعاليات التي تقيمها اجلهات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة بهدف ترويج اأعمال وخدمات البنك وفكرة تاأ�سي�سه 
لأكرب عدد ممكن من اجلمه�ر، ويعترب هذا املعر�س كمن�سة لرواد الأعمال ب�سكل خا�س والقطاع اخلا�س ب�سكل عام لتبادل 

املعرفة واخلربات«.
واأ�ساف ال�سرباوي »نبارك لتمكني جناح هذا احلدث ون�سكرهم على دع�تهم لنا للم�ساركة وعلى دعمهم وتعاونهم الدائم 
مع اأعمال بنك الأ�سرة وخا�سة اأن م�ساركة البنك يف هذا املعر�س وامل�ؤمتر يعترب فر�سه جيدة لالطالع على ما يقدمه بنك 
الأ�سرة من اأعمال وخدمات يف دعم رجال الأعمال من فئة ال�سباب وت�سجيعهم على تاأ�سي�س اأعمالهم التجارية من اأجل رفع 

من م�ست�اهم املعي�سي«.



55   www.giem.info  

الأخبار

»البحرين الإ�شالمي« يطرح بطاقة 
»ما�شرتكارد« لزبائنه

حممد،  اإبراهيم  حممد  الإ�سالمي،  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 
املنتجات  اأف�سل  لتقدمي  الهادفة  ا�سرتاتيجيته  تنفيذ  يف  م�ستمر  البنك  اأن 
الطرق  باأف�سل  احلالية  منتجاته  تط�ير  على  والعمل  ال�س�ق  يف  اجلديدة 

املمكنة التي تتنا�سب مع احتياجات ومتطلبات الزبائن الكرام.
بطاقة  ال�س�ق  يف  لزبائنه  م�ؤخرًا  البنك  طرح  مبنا�سبة  الت�سريح  هذا  جاء 
»اكت�سف عاملك عرب بطاقة ما�سرتكارد«  �سعار  الئتمانية حتت  كارد  ما�سرت 
من  وهي  ما�سرتكارد  �سركة  مع  بالتعاون  البنك  يقدمها  التي  البطاقة  هذه 

اأعرق ال�سركات يف جمال تقدمي خدمات البطاقة الئتمانية يف العامل.
وقد اأعرب الرئي�س التنفيذي للبنك عن �سعادته لطرح هذه البطاقة التي تاأتي 
يف ط�ر اهتمام البنك بزبائنه وحر�سه ال�سديد على ت�فري خيارات متعددة 
ت�سمن  الزبائن  يحتاجها  التي  امل�سرفية  واخلدمات  املنتجات  من  وخمتلفة 

تقدمي خدمات م�سرفية ذات معايري وج�دة عالية للزبائن.
 من جهة اأخرى، اأو�سح مدير عام اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، عبدالرحمن 
تركي، اأن بطاقة املا�سرتكارد من بنك البحرين الإ�سالمي مت�افرة بن�عني: 
الكال�سيكية والذهبية، ومتتاز بت�سميم راٍق و�سفاف جمع بني احلداثة وعاملية 
وتقدم  العامل  ح�ل  م�قع  ملي�ن   ٢٢ من  اأكرث  يف  مقب�لة  اأنها  كما  النت�سار، 
مع  مغرية  اأمياًل  متنح  ك�نها  عن  ناهيك  ال�س�ق،  يف  تناف�سية  ر�س�م  اأف�سل 

برنامج فالك�ن فالير من طريان اخلليج.
واأ�ساف تركي اأن البطاقة متتاز مبزايا عديدة اأخرى منها: تقدمي تخفي�سات 
للم�سافرين،  تكافلي  تاأمني  على  احل�س�ل  املحالت،  خمتلف  يف  ت�سل 
امل�سرفية،  املعامالت  لكل  املجانية  الن�سية  الر�سائل  خدمة  على  احل�س�ل 
اإمكانية احل�س�ل على بطاقات اإ�سافية بكمية غري حمدودة جمانًا و٢5 ي�مًا 

فرتة ال�سماح ل�سداد الفات�رة.
من جهته، قال مدير ال�س�ق يف اململكة العربية ال�سع�دية والبحرين وباك�ستان 
»ي�سر  �سهيل:  كا�سف  العاملية،  ما�سرتكارد  ب�سركة  النا�سئة،  والأ�س�اق 
ما�سرتكارد التعاون مع بنك البحرين الإ�سالمي لإطالق بطاقة ما�سرتكارد 
الئتمانية حتت �سعار »اكت�سف عاملك عرب بطاقة ما�سرت كارد«. اإننا واثق�ن 
من اأن امل�ستهلكني يف البحرين �سي�ستفيدون من حل الدفع املبتكر من خالل 
جمم�عة من املزايا واملكافاآت التي �سيح�سل�ن عليها داخل البالد وخارجها. 
يف  الإلكرتوين  الدفع  من�  يف  امل�ساهمة  يف  ملتزم�ن  ما�سرتكارد  يف  ونحن 
الئتمانية اجلديدة عاماًل  البطاقة  اإطالق هذه  يعد  البحرين، حيث  مملكة 

2013 مهمًا لتحقيق ذلك«. يناير   10  -   AME Info

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يفتتح فرعًا يف 
مدينة خليفة 'اأ' باأبوظبي

الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمم�عة  الإ�سالمي،  اأب�ظبي  م�سرف  اأعلن 
اإمارة  يف  )اأ(  خليفة  مدينة  يف  له  جديدًا  فرعًا  افتتاح  عن  الي�م  الرائدة، 
داخل  فرعًا   ٢4 اإىل  للم�سرف  التابعة  الفروع  عدد  بذلك  لريتفع  اأب�ظبي 

اأب�ظبي، و74 فرعًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويت�سمن الفرع اجلديد ق�سمًا خا�سًا باخلدمات امل�سرفية لل�سيدات "دانة"، 
لتلبية احتياجات القاعدة املتنامية لعمالء امل�سرف من ال�سيدات، بالإ�سافة 
اإىل خطط لتاأ�سي�س مركز للخدمات امل�سرفية للعمالء املميزين يف امل�ستقبل 
القريب. وياأتي افتتاح الفرع اجلديد يف اإطار اإ�سرتاتيجية امل�سرف الرامية 
مكان  اأي  يف  اإليه  العمالء  و�س�ل  وت�سهيل  املحلي  ت�اجده  من  التعزيز  اإىل 
اخلدمات  من  واملتن�عة  ال�ا�سعة  املجم�عة  من  لال�ستفادة  فيه،  يت�اجدون 

امل�سرفية الإ�سالمية.

اأب�ظبي  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  املحم�د،  طراد  قال  املنا�سبة  بهذه 
الإ�سالمي: "ي�سكل ال��س�ل اإىل اخلدمات امل�سرفية بكل �سه�لة وراحة اأحد 
الفرع اجلديد  افتتاح هذا  اإن  امل�سريف.  العمل  الرئي�سية يف جناح  العنا�سر 
يعزز التزامنا بخدمة العمالء، وير�سخ قيم املنفعة املتبادلة وال�سه�لة لدينا 
الإ�سافة  هذه  خالل  من  ن�سعى  العمالء.  راحة  على  ج�هرها  يف  والقائمة 
من  لتمكينهم  عمالئنا  من  اأكرث  مقربة  على  امل�سرف  جعل  اإىل  اجلديدة 
احتياجاتهم  كافة  تلبي  التي  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  على  احل�س�ل 
على  م�سرفية  خدمات  ت�فري  اإىل  دائمًا  نطمح  حيث  وراحة،  �سه�لة  بكل 

الأ�س�ل".
وميتلك م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي الي�م ثالث اأكرب �سبكة خلدمات التجزئة 
اأن يبلغ 8٠ فرعًا بنهاية الربع  امل�سرفية يف الإمارات بعدد فروع من املقرر 

الأول من عام ٢٠١٣، واأكرث من 5٠٠ جهاز �سراف اآيل.
الإ�سالمي يف مدينة خليفة )اأ( عمالءه من  اأب�ظبي  وي�ستقبل فرع م�سرف 
اإدارة  و�سيت�ىل  اخلمي�س.  اىل  ال�سبت  من  م�ساء   ٢ وحتى  �سباحًا   8 ال�ساعة 
جمم�عة  ي�سم  عمل  فريق  على  �سي�سرف  الذي  اخل�ري،  علي  حممد  الفرع 
من الك�ادر الإماراتية التي تتمتع بدرجة عالية من املهارة والكفاءة والإملام 
الإ�سالمي واخلدمات  اأب�ظبي  املتعلقة بثقافة م�سرف  التام بكافة اجل�انب 

امل�سرفية التي يقدمها، مبا يتنا�سب مع راحة العمالء.
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اأهمية  اإ�سالمي يف العامل  اأول بنك  اأكد احلاج �سعيد بن اأحمد ل�تاه م�ؤ�س�س 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة  مبادرة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
الإ�سالمي  القت�ساد  باإ�سافة  اهلل،  رعاه  دبي  حاكم  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 
�سمن القطاعات الرئي�سية لقت�ساد دبي، م�ؤكدا اأن القت�ساد الإ�سالمي ه� 

القت�ساد ال�حيد القادر على ال�سم�د اأمام الهزات العاملية.
تعك�س  التي  املبادرة  لـ” الحتاد” بهذه  ت�سريحات  يف  �سعيد  احلاج  واأ�ساد 
اأن  الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد، والتي من �ساأنها 
جتعل من دبي عا�سمة لالقت�ساد الإ�سالمي، الذي بات حمل اهتمام العامل 

كله لأنه يق�م على التعاون وال�سدق والأمانة يف املعامالت.
برامج تدريبية

وك�سف احلاج �سعيد ل�تاه عن قيامه ف�ر علمه بالإعالن عن اإطالق املبادرة 
يف  الإدارة  لتعليم  خا�س  ق�سم  تاأ�سي�س  نح�  التقني  ل�تاه  مركز  بت�جيه 
القت�ساد الإ�سالمي وال�سريفة الإ�سالمية، من خالل برامج تدريبية عملية 
ونظرية ت�ؤهل امللتحقني به للعمل يف املجالت القت�سادية واملالية املت�افقة مع 

اأحكام ال�سريعة.
الذي  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  تطبيق  اإن  ل�تاه  �سعيد  احلاج  وقال 
احلرية  اأ�سا�س  على  يق�م  الذي  الإ�سالمي  البنك  على  ج�هره  يف  يرتكز 
الفردية امللتزمة وعلى امللكية اخلا�سة املتقيدة، باإطار خلقي حددته ال�سريعة 
احلل  وه�  املعامالت،  يف  واحلرام  احلالل  معامل  و�سحت  التي  الإ�سالمية 

الأمثل لتحقيق العديد من الأهداف التي تفيد املجتمع.
النا�س  ويجد  للجميع،  والربح  يحقق اخلري  الإ�سالمي  البنك  نظام  اأن  واأكد 
فيه الراحة والطماأنينة يف الدنيا والآخرة.كما اأن القت�ساد الإ�سالمي قائم 
على العقيدة الإ�سالمية ال�سامية التي ت�ؤكد نظام الأمانة وحترمي اأكل اأم�ال 

النا�س بالباطل.
النظام القت�سادي

اأ�س�سها املالية يف املعامالت من  اأن البن�ك الإ�سالمية قد ا�ستمدت  واأ�ساف 
يف  ن�ساطها  يتمثل  التي  املالية  م�ؤ�س�ساته  اإحدى  لك�نها  القت�سادي،  النظام 
جمع املدخرات من خمتلف فئات ال�سعب، وال�سعي جاهدة يف ا�ستثمارها باأمان 
وا�ست�ساراتها  امل�سرفية  خدماتها  وتقدمي  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  وفق 
اأبرزها  الأ�س�س،  من  العديد  على  الإن�سانية  اخلريية  وم�ساعداتها  املالية 
تطهري املعامالت املالية من الربا واملغامرة واملقامرة واجلهالة التي حرمتها 
الدينية  القيم  تاأ�سيل  يف  اجلاد  ال�سعي  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
يف  اجلادة  وامل�ساهمة  امل�سرفية،  املعامالت  جميع  يف  الإ�سالمية  والأخالق 
والجتماعية  والزراعية  وال�سناعية  والتجارية  القت�سادية  التنمية  حتقيق 

لالأمة وفق معايري اإ�سالمية �سائبة.
وقال احلاج �سعيد ل�تاه اإنه وانطالقًا من هذه املفاهيم فاإن البن�ك الإ�سالمية 
اأ�سبحت يف هذا الع�سر �سرورة من �سرورات احلياة، واأمرًا اأ�سا�سيًا يف اإدارة 
الأم�ال ب�س�رة �سحيحة، واإنقاذ النا�س من براثن الربا، والف�ائد امل�سرفية 
والزراع،  ال�سناع  من  الكادح�ن  بحملها  ين�ء  التي  املركبة،  وغري  املركبة 
الإ�سالمية  البن�ك  ولهذا ل تظهر يف  الأ�س�اق  والعامل�ن يف  الأعمال  ورجال 
البن�ك  يف  نراه  الذي  بال�سكل  املالية  والنهيارات  القت�سادية  الأزمات 

التجارية الرب�ية.

واأ�ساف اأنه ومما يالحظ من مقت�سيات البن�ك الإ�سالمية يف ظل الإ�سالم 
وتعاليم �سريعته الغراء، اأن الأ�سعار ل ترتفع ارتفاعًا كبريًا بحيث يعجز معه 
امل�ستهلك�ن عن ال�سراء والإفادة من الإنتاج، كما يف اأنظمة البن�ك التجارية 
اإىل  ي�ؤدي  مما  الكلية  الإنتاج  تكلفة  على  الفائدة  اأ�سعار  حتمل  التي  الرب�ية 

زيادة الأ�سعار با�ستمرار.
املجتمع عندما  الت�ازن مع حاجات  دائما  تراعي  الإ�سالمية  البن�ك  اأن  كما 
اإىل جناح  ي�ؤدي  الت�ازن  للم�سروعات، وهذا  املايل  بالتم�يل  تعطي قراراتها 
امل�سروع ورواج الإنتاج وتقليل حالت الرك�د، واإن وجدت حالت الرك�د ف�فق 
ما تقت�سيه طبيعة الأ�سياء و�سرعان ما يع�د الت�ازن اإىل احلياة القت�سادية 

والتجارية.
ويف احلقيقة اأن البن�ك الإ�سالمية قد تنطلق من مبداأ اإ�سالمي �سام األ وه� 
اأن املال مال اهلل تعاىل واأن الإن�سان م�كل وم�ؤمتن عليه، وعلى هذا الأ�سا�س 
ال�سرع  مب�جب  اإل  بالأم�ال  يت�سرف  اأن  ي�ستطيع  ل  الإ�سالمي  البنك  فاإن 
وطبقًا لأوامر اهلل تعاىل، وبهذا فاإنه مقيد مببادئ اإميانية وقيم دينية واأخالق 
اإ�سالمية يف كل معامالت الن�ساط القت�سادي والتم�يل املايل الذي يق�م به 

باإخال�س وتفان.
ت�فري ال�ظائف

التي  ال�سابقة  الأهداف  يحقق  الذي  ه�  الإ�سالمي  البنك  اأن  جند  وهكذا 
وال�سناع  الزراع  وت�سغيل  وامل�دعني  للم�ساهمني  الربح  حتقيق  يف  متثلت 
والتجار، وت�سجيع رجال الأعمال وت�فري ال�ظائف للم�اطنني وحتقيق التنمية 
واملدخرات  الأم�ال  وحفظ  البلد،  يف  ال�ساملة  والجتماعية  القت�سادية 
والأ�سياء الثمينة من ال�سياع والتلف، وف�ق كل ذلك يحقق عالقات خارجية 
وعاملية �سليمة يف الت�سالت املالية، وتبادل املنافع التجارية ب�سل�ك اإ�سالمي 

عادل.
وخال�سة الق�ل اأن البنك الإ�سالمي ما ه� اإل م�ؤ�س�سة مالية �سمن القت�ساد 
الإ�سالمي يجمع الأم�ال، وي�ظفها وفق ال�سريعة الإ�سالمية، وباأ�س�س مدرو�سة 
وم�ازنة حكيمة مبا يخدم جمتمع التكامل الإ�سالمي، ومبا يحقق لالأمة عدالة 
الت�زيع، بحيث ي�سع الأم�ال يف م�سارها ال�سحيح يف ال�ستثمار الناجح، مبا 
يت�سف بال�سفات العقدية والتنمية ال�ساملة عند تبني امل�سروعات ال�سرورية، 
وال�ستقرار  الق�ي،  والقت�ساد  الراقي  املجتمع  تك�ين  اإىل  ي�ؤدي  هذا  وكل 

ال�سيا�سي الزاهر، وبهذا تتحقق الفل�سفة الإ�سالمية ال�ساملة.
الحتاد – 10 يناير 2012 
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اجلزيرة . نت –8 يناير 2012 

ماليزيا ت�شوب اأو�شاع �شركاتها الإ�شالمية

اأ�س�ل  ت�افق  لقيا�س  جديدة  معايري  اعتماد  املاليزية  الب�ر�سة  تعتزم 
الإ�سالمية.  ال�سريعة  اأحكام  البالد مع  الإ�سالمية يف  ال�سركات  وا�ستثمارات 
املحرمة  ال�ستثمارية  الأن�سطة  ن�سبة  قيا�س  على  احلالية  املعايري  وتعتمد 
لل�سركات الإ�سالمية، وتعتمد لذلك اأربعة ت�سنيفات تبداأ من 5% وتنتهي عند 
٢5%، اأخذا بعني العتبار ما اإذا كان الن�ساط املحرم جزء اأ�سا�سيا اأو ثان�يا 

يف اأ�س�ل ال�سركة.
الن�سب  معايري  فتعتمد  �سرامة-  اأ�سد  تعترب  -والتي  اجلديدة  املعايري  اأما 
القرو�س  ون�سب  الرب�ية  اجلارية  ال�دائع  ن�سب  على  اأ�سا�سا  وتركز  املالية، 
الرب�ية من البن�ك التقليدية، اإىل جانب اعتماد ن�سبة 5% اإىل ٢٠% كاأق�سى 

حد لالأن�سطة ال�ستثمارية املحرمة لل�سركات. 
فاإذا بلغ حجم تعامالتها ال�ستثمارية واأ�س�لها غري املت�افقة مع ال�سريعة اأكرث 
من ٢٠%، اإ�سافة اإىل حجم الدي�ن وال�دائع لدى البن�ك التقليدية "الرب�ية" 
ال�سركات  هذه  على  فاإن  والقرو�س،  ال�دائع  حجم  من   %٣٣ ن�سبة  من  اأكرث 
و�سيتم  الإ�سالمية  ال�سركات  قائمة  من  تخرج  اأنها  اأو  اأو�ساعها،  ت�س�يب 

الإعالن عن ذلك يف الب�ر�سة.
زيادة الأ�شول

ويق�ل ي�ن�س �س�احلي نائب عميد معهد الدرا�سات العليا للمالية وامل�سرفية 
الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية العاملية "وفقا لهذه املعل�مات فاإنه ميكن لهذه 
ال�سركات ت�س�يب اأو�ساعها بزيادة اأ�س�لها وتعامالتها املت�افقة مع ال�سريعة 
والدي�ن  قرو�سها  وحت�يل  اإ�سالمية،  بن�ك  اإىل  ال�دائع  ونقل  الإ�سالمية، 

امل�ستحقة لها اإىل ن�افذ غري حمرمة".
على  التجريب-  حتت  تزال  -ما  التي  اجلديدة  املعايري  تطبيق  و�سيتم 
ال�سريعة  مع  املت�افقة  "ال�سركات  ت�سنيف  حتت  املندرجة  ال�سركات  جميع 
الإ�سالمية" التي تخ�سع تداولتها لب�ر�سة ماليزيا، ويت�قع خرباء اأن "يقل�س 
تطبيق املعايري اجلديدة عدد ال�سركات املت�افقة مع اأحكام ال�سريعة اإىل ما 

يقارب الن�سف".
وتهدف ماليزيا بهذه املعايري اجلديدة اإىل تقلي�س الأن�سطة ون�سب املدي�نية 
وال�دائع املحرمة لل�سركات املاليزية اإذا ما اأرادت اأن تدرج يف �س�ق راأ�س املال 
الطريق جللب  ال�سريعة، مما ميهد  مع  مت�افقة  اأنها  اأ�سا�س  الإ�سالمي على 
يف�سل�ن  الذين  العربية  البالد  من  خ�س��سا  امل�ستثمرين،  من  اأخرى  فئات 

التعامل مع �سركات اأكرث ت�سددا يف الن�احي ال�سرعية.

ت�شريعات جديدة
"اإن  تق�ل  املركزي  البنك  ملحافظ  ت�سريحات  مع  التعديالت  هذه  وتتزامن 
الإطار القان�ين اجلديد للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية والتكافل يف مراحله 
الع�امل  من  واحدًا  �سيك�ن  الذي  الأمر  الت�سريع،  اإجراءات  من  النهائية 

الرئي�سية لنم� هذه ال�سناعة".
واأ�سافت زيتي اأخرت عزيز اأن الت�سريعات اجلديدة �س�ف تعزز تنظيم واإدارة 
ملتطلبات  القان�ين  العرتاف  ت�فري  خالل  من  الإ�سالمية  املالية  املعامالت 
تقا�سم  اأن�سطة  ب�ج�د  �ساملة  بيئة  ي�فر  مما  ال�سريعة،  لأحكام  وفقًا  العقد 

الأرباح واملخاطر، ت�سمل ج�انب املعامالت املالية الإ�سالمية.
املعاجلة  ت�سهيل  "اإىل  تهدف  اجلديدة  الت�سريعات  فاإن  ل�س�احلي  ووفقا 
القان�نية للعق�د ال�سرعية بهدف حتقيق قدر اأكرب من امل�اءمة بني ال�سريعة 
والق�انني املالية املاليزية، لت�سبح عق�د املعامالت املالية الإ�سالمية معرتفا 
بها من طرف القان�ن املاليزي دون امل�سا�س ب�سبغتها الإ�سالمية، وهي ق�سية 

ظلت ت�سكل عائقا يف طريق حتقيق املالية الإ�سالمية اأهدافها املرج�ة".
واأ�سافت يف حديث للجزيرة نت اأن "هذه الت�سريعات �ست�ساعد ق�ساة املحاكم 
ب�سكل  املدنية  املحاكم  الإ�سالمية يف  املالية  منازعات  النظر يف  املدنية على 
اأف�سل، خ�س��سا يف ظل عدم تخ�س�س الق�ساة املدنيني يف فقه املعامالت 

املالية الإ�سالمية، فهي اأ�سبه مبحاولة لتقنني املعامالت املالية الإ�سالمية".
بيع الدين والِعينة

ويف ال�سياق ذاته اأجرت ماليزيا تعديلني يف عقدي بيع العينة والدْين بالنقد 
مبا يعزز درجة قب�ل منتجاتها املالية الإ�سالمية دوليا وعربيا خ�س��سا بدول 

اخلليج
العميل  الإلغاء متكن  على  ويرتتب  العينة،  بيع  "ال�سرطية" يف  اإلغاء  فقد مت 
من الت�سرف يف ال�سلعة بعد اأن ي�سرتيها من البنك مبا يف ذلك بيعها لطرف 
العينة  براأي اجلمه�ر يف حترمي  امللتزمني  امل�ستثمرين  �سي�سجع  وهذا  ثالث، 
على ال�ستثمار بال�س�ق املاليزية، لأن العينة بعد هذا الت�سحيح اجلديد لي�ست 

فيها �سبهة الربا.
كما مت اعتماد بيع الدين بال�سلع مما يجعل تداول �سك�ك املُداينات يف �س�ق 
راأ�س املال املاليزية مقب�ل لدى امل�ستثمرين الذين ياأخذون بُحرمة بيع الدين 

بالنقد.
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بنك نزوى يد�شن عهد خدمات ال�شريفة الإ�شالمية ال�شاملة ر�شميًا

اأعلن بنك نزوى -اأول بنك اإ�سالمي يف ال�سلطنة- اأنه افتتح ر�سميًا اأب�ابه اأمام 
اجلمه�ر ليد�سن بذلك حقبة جديدة على �سعيد تقدمي اخلدمات امل�سرفية 
الإ�سالمية يف ال�سلطنة، ليتح�ل احللم الذي راود �سرائح كبرية من املجتمع 
الالئحة  العماين  املركزي  البنك  اإ�سدار  عقب  الفتتاح  وياأتي  حقيقة.  اإىل 
املنظمة لتقدمي املعامالت امل�سرفية الإ�سالمية، وذلك �سمن م�ؤمتر �سحفي 

عقد �سباح الم�س ملمثلي و�سائل العالم 
الب��سعيدي -رئي�س جمل�س  ال�سيد اأجمد بن حممد  ومبنا�سبة الفتتاح، قال 
ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملقام  ممتن�ن  اإننا  نزوى-:"  بنك  اإدارة 
قاب��س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- على قيادته امللهمة وت�جيهاته 
ال�سديدة التي مكنتنا من اإن�ساء اأول بنك اإ�سالمي يف ال�سلطنة. كما �ست�ساهم 
البنك  اأ�سدرها  التي  الإ�سالمية  امل�سرفية  للمعامالت  التنظيمية  الالئحة 
النجاح.  من  املزيد  نح� حتقيق  القت�ساد  دفع عجلة  على  العماين  املركزي 
ولذلك فاإن املنتجات امل�سرفية الإ�سالمية التي �سي�فرها بنك نزوى �ست�ساهم 

يف ازدهار القت�ساد العماين".
امل�ؤهلني  امل�ظفني  من  عدد  ت�ظيف  اإىل  عمد  نزوى  بنك  اأن  بالذكر  جدير 
املهنية واخلربة  الكفاءة  نخبة من ذوي  ت�سم  التي  اإدارته  اإىل جانب  املهرة 
ال�ا�سعة يف جمال ال�سريفة ال�سالمية. كما اأن البنك جمهزا باأحدث املعدات 
والأنظمة والربامج امل�سرفية مما ميّكنه من ت�فري جتربة م�سرفية اإ�سالمية 
فريدة للعمالء. لي�سهم بذلك بدور فعال يف ازدهار املجتمع ودعم القت�ساد. 
كاإمكانية  متميزة  خدمات  يقدم  ال�سلطنة  يف  بنك  اأول  نزوى  بنك  �سيك�ن 
الإقامة  بطاقة  اأو  للعمانيني  ال�سخ�سية  البطاقة  على  اعتمادًا  احل�ساب  فتح 
دفاتر  اإ�سدار  و�سرعة  الآيل،  ال�سراف  بطاقة  اإ�سدار  و�سرعة  للمقيمني، 

ال�سيكات وغريها الكثري.
من جانبه، قال د. جميل اجلارودي-الرئي�س التنفيذي للبنك:" اإننا فخ�رون 
لك�ننا اأول بنك متكامل يعمل فقط وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية يف ال�سلطنة ويلبي 
تطلعات امل�اطنني امللحة وميثل فعاًل كافة اأطياف ال�سلطنة حيث اإن راأ�س مال 
البنك املدف�ع بكامله ه� راأ�س مال عماين �سرف مت ا�ستثمارها ليق�م البنك 
الإ�سالمية كاحل�سابات اجلارية  لل�سريعة  بتقدمي منتجات وخدمات مطابقة 
التجارية وعمليات  الأعمال  ال�سخ�سي وخدمات  والتم�يل  الت�فري  وح�سابات 
اإ�سالمية  اإن هدفنا يتمثل يف العمل على تك�ين بيئة ملهمة لبن�ك  اخلزينة. 
اأخرى وفتح ن�افذ م�سرفية اإ�سالمية يف البن�ك التقليدية لكي تبا�سر عملها 

يف ال�سلطنة حتى يتمكن العمالء من احل�س�ل على اأف�سل اخلدمات".

ال�شبيبة – 10 يناير 2012 

واأ�ساف بق�له:"من خالل التطبيق الدقيق لأف�سل الأن�سطة املطابقة لل�سريعة 
الأرباح،  وم�ساطرة  الجتماعية،  العدالة  ت�سجيع  على  نعمل  فاإننا  الإ�سالمية 
وال�سل�ك الأخالقي يف التعامل. ونعتقد باأن ذلك حاجة ملّحة للم�اطنني يف 
ال�سلطنة. ومن منطلق تركيزنا على العمالء فاإننا نتطلع اإىل حتقيق اإجنازات 

مهمة يف جمال املعامالت امل�سرفية".
واأكد الرئي�س التنفيذي للبنك يف كلمة األقاها يف بداية امل�ؤمتر ال�سحفي على 
اأن ال�سريفة ال�سالمية تق�م على مبادئ واأحكام ال�سريعة ال�سالمية الغراء 
الي�م  وقال:  ال�سريعة،  هذه  بقيم  واللتزام  والأ�سالة  وال��س�ح  كال�سفافية 
تتجاوز الأ�س�ل العاملية لل�سريفة ال�سالمية تريلي�ن دولر ويعزى هذا النجاح 
الكبري الذي لقته ال�سريفة ال�سالمية على امل�ست�ى العاملي نتيجة للمبادئ 
الأ�سا�سية التي تق�م على اأ�سا�سها املعامالت امل�سرفية الإ�سالمية وارتباطها 

باأن�سطة اقت�سادية قائمة على اأر�س ال�اقع.
يف  الت��سع  بني  ال�ا�سح  الرتباط  هذا  اأن  فيه  �سك  ل  مما  بالق�ل:  واأ�ساف 
ل�سناعة  باخلري  يب�سر  احلقيقي  مبعناه  القت�سادي  والنم�  املالية  الأ�س�ل 
البيئة  ت�فر  ال�سلطنة  واأن  �سيما  ل  عمان  �سلطنة  يف  ال�سالمية  ال�سريفة 
اإجمايل  حيث  من  �س�اء  ال�سالمية  ال�سريفة  ن�ساط  لنم�  الداعمة  املنا�سبة 
الناجت املحلي املرتفع اأو ال�ستقرار ال�سيا�سي اأو معدل النم� ال�سكاين امل�ستقر. 
ف�سال عن الطلب الكبري على املنتجات امل�سرفية املت�افقة مع اأحكام ال�سريعة 
ينتظر  حيث  ال�سركات  اأو  املقيمني  اأو  امل�اطنني  جانب  من  �س�اء  ال�سالمية 
اجلميع وبلهفة ت�فر هذه املنتجات املالية يف ال�س�ق العماين. وقد انعك�س ذلك 
جليا ووا�سحا يف الكتتاب الأويل الذي فاق كافة الت�قعات وكانت ن�سبة راأ�س 

املال العماين فيه تف�ق الـ 99 %.
كما اأكد اجلارودي على اأن تاريخ ١٠ يناير �سيظل حمف�را يف الذاكرة لفرتة 
يف  متكامل  اإ�سالمي  م�سرف  اأول  افتتاح  تاريخ  و�سيظل  الزمن  من  ط�يلة 
�سلطنة عمان عالقا يف الأذهان معلما بداية عهد جديد مع ال�سريفة املت�افقة 

مع اأحكام ال�سريعة ال�سالمية يف �سلطنة عمان. 
حاليًا، يقع املقر الرئي�سي لبنك نزوى يف مدينة القرم مبحافظ م�سقط، وله 

فروع اأخرى يف كل من نزوى و �سحار.
لل�سريعة  املطابقة  امل�سرفية  واخلدمات  املنتجات  اأن  بالذكر  واجلدير 
نزوى  بنك  ويت�ىل  اأنحاءالعامل.  خمتلف  يف  وا�سع  بقب�ل  حتظى  الإ�سالمية 
املركز الرائد يف املعامالت امل�سرفية الإ�سالمية التي �ستعمل، بال �سك، على 

امل�ساهمة يف ازدهار القت�ساد العماين. 
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الطفل القت�سادي

الطفل االقتصادي

م�سابقة مقتب�سة من العدد الثالث من جملة امل�ستثمر الذكي ال�سادرة عن هيئة ال�س�ق 
املالية ال�سع�دية )ال�سفحات ٢9-٣٠(



الطفل القت�سادي
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العوملة االقت�صادية
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corruption receivables and destruction of the souls. 
The above mentioned are prohibited due to the 
following reasons:

• It is non-existent and unknowable.
• It is sale of interests or ambiguity
• Or everything that the seller knows that the 

buyer is not intended to use it in what is 
permitted, such as; selling artificial inflation 
of prices, and monopoly and so on.

• Selling when the Azan of Friday or selling in 
the mosque.

Thus; IFIs must observe this principle )Halal and 
Haram( through their investments, and productions 
of commodities, and finance, manufacturing, buying 
and selling, and all services provided to customers, 
all these must be in the area of Halal at all stages of 
production and operations.

Fifthly: Avoid Eating People’s Wealth Unlawfully:
One of principles that must be adhered to by Islamic 
financial institutions is not to eat people’s wealth 
unlawfully. Eating people’s money unlawfully is either by 
bribery, theft, gambling, fraud, usury, treason, monopoly, 
or all of the prohibited money that taken from the owner 
without his concern or permission. And the prohibition of 
all this is said in Surat al- Nisa’a: )O ye who believe, do not 
consume your wealth among your selves unjustly except it 
be a trade by mutual consent of you, do not kill your selves, 
Allah is Merciful to you(. Surat al-Nisa’a verse 29. It can 
be understood from this verse that, gains and trades based 
on mutual consent is legal, while consuming your wealth 
and others wealth unlawfully is forbidden as well as any 
types of gains that are illegal.
Sixthly: Avoid Holding the Money and Conceal it from 
Circulation:
The circulation of money and development and non-
holding it is one of the Shariah objectives )maqasid al-
Shariah(. As the Islamic financial institutions dealing 
with funds of depositors, or being an agent, or investors, 
or work on the development of such funds and invest it 
effectively for the benefit of the society, therefore, they 
must use those funds in an effective and innovative way 
that is in compliance with Shariah. This will bring revenue 
to the owners and the Banks. IFIs must avoid withholding 
money because when money is disabled from its function 
and from expanding of its fields of production as Allah has 
condemned withholding money in Surat al-Tawbah: )And 
there are those who bury gold and silver and spend it not 
in the way of Allah: announce unto them A most grievous 
penalty(. Al- Tawbah verse 34. Thus; development of 
investing awareness is important in order to mobilize 
resources required in IFIs.

Lastly: Transparency in Transactions and Shariah Control:
Another principle that should be adhered to by IFIs is the 
existence of Shariah Committee. The Shariah Committee 
characterizes the IFIs. It is different from legal, audit 
and accounting board and because the scope of its roles 
is wider especially in monitoring the Shariah compliance 
status. Thus; IFIs need a Shariah control and supervision 
system, which is objective and independent. The Shariah 
Committee is the manifestation of that control as it an 
independent body of scholars specializing in fundamentals 
of jurisprudence and the jurisprudence of transactions. 
With such control, transaction and activities are easily 
checked whether they comply with Shariah or otherwise. 
In conclusion, IFIs should observe the above mentioned 
throughout its operations in order to be fully Shariah 
Compliance Institutions.
Finally whatever I have said that is correct is from Allah 
and His messenger, and whatever I have said that is wrong 
is from me. I seek for His forgiveness as I’m a human 
being who is full of mistakes. Nevertheless, the Prophet 
said that )All children of Adam make mistake; however, 
the best among those who make mistakes are those seek for 
Allah’s forgiveness(.
Allah knows best 
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One of the most important and current issues in today’s 
world is Islamic banking and finance, which was the reason 
why many writers are busy writing in all its parts. However, 
despite the amount of literature on the subject, it still needs 
further study to highlight some of the important principles, 
provisions and parameters of Islamic law in order to reach 
better performance and optimization which is the goal of 
IFI. Some of these principles are as follows, for example;
Firstly: Commitment to Islamic Faith )Aqidah Islamiah(: 
IFIs must adhere to the Aqidah as it is the corner stone of 
its existence. The belief that Islam through Shariah is the 
guiding light in this life principles commitment in totality to 
the Islamic faith. Furthermore, when an institution declares 
to be Islamic it must carry with the all that represent Islam in 
form and substance. Although, economics are materialistic 
in nature the imprints of Aqidah are evident and inherent 
making denial its direct effects inconceivable. IFIs must 
also have a unique line of thought that distinguish from 
that of the conventional, thus; this belief separate between 
what is the truth about this whole existence and what is 
falsehood. 
Secondly: Applying the Shariah rulings and Principles 
which more than a billion and a half million of Muslims 
believe.
No doubt those Islamic financial institutions can not apply 
the name without the application of Islamic Shariah and 
its principles. Thus; in order for IFIs to reach real state of 
Islamicity in all its issues, Shariah rules and principles must 
be the base. Its importance and its role of is obvious in the 
formulation of Islamic banking system and practices. What 
more in correcting and distinction what is the halal and 
what is haram. All of the above cannot be achieved without 
the existence and the presence of Shariah Committee. 
The role of Shariah Committee in IFIs is more than just 
monitoring and applying the Shariah in the IFIs’ operation. 
The Shariah Committee undertakes the study of everything 
that is related to the IFIs. Also find for an alternative in 
providing solutions for IFIs needs. Furthermore another 
important role of Shariah Committee is the ongoing 
review of all operations of the bank to see how the bank’s 
commitment to the decisions that were issued by the 
Shariah Committee. And to assure that the operation of the 
IFIS is in line with Shariah.
Thirdly: Avoid dealing with riba:
Among the most important features of IFIs is the prohibition 
of usury. This was evidenced in each of the Qur’an, the 
Sunnah and The consensus.

• The Quran:
There are many verses from Qur’an. Some of these 
versus in the following: surat al-Baqarah )O you who 
believe, fear Allah and give up what remains of usury, 
if ye are believers* But if ye Take notice of war from 
Allah and His messenger; if you repent, you have 
your capital shall not be dealt with unjustly(, surat al-
baqarah verse: and says: )those who devour usury will 
not stand except like the standing of a person beaten 
Satan by his touch, because they said it sale, such as 
usury and Allah has permitted trading and forbidden 
usury, so whosever receives an admonition from his 
Lord and stop eating advances and told him to God, 
and whosever of the fire they will abide therein(, al-
Baqarah: 275. And he said in Ali Imran: )O ye who 
believe! Devour not usury, doubled and fear Allah 
that ye may prosper(. Ali- Imran, verse 130.

• The Sunnah,
It has been narrated by Jabir that: ”The Messenger of 
Allah peace be upon him has cursed who consumes 
riba, the client, the one who writes, and those who 
witnessed it, and He said all are the same“. 

• The Consensus:
The Muslims jurists agreed on the prohibition of usury 
and that is a major sin. Based on the above mentioned, 
there is no doubt that Islam enjoins economic fairness 
so as not to prey the strong on the weak and the rich 
on the poor. Islam only recognizes the gains that were 
obtained rightfully as Allah has permitted trading 
and forbid usury. This is because the money alone in 
the eyes of Islam cannot generate money, but money 
must combine with work and production which in 
turn benefits the nation and serves the public interest. 
Usury is the most vicious and deadliest sins in Islamic 
economic system and social system. It destroys the 
unity, compassion and empathy of the Ummah. 

Fourthly: Committed to Only Halal Transactions and 
Avoidance of Prohibited Transactions.
The application of Halal and Haram in all transactions of 
IFIs is one of the most important features and principles that 
IFIs must abide. For example: IFIs cannot provide services 
to leads the prohibited activities or in the near prohibition, 
This is because of the serious damage caused to society in 
providing such services, such as drug trafficking, dealing 
with interest, deceit or fraud or monopoly, or facilitator, 
or a bribe or buying and selling of pork, etc., causes of 
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التعاون التجاري

التعاون العلمي

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
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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 
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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
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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
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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
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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
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