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هدية العدد

للمجل�س كلمة
هذا هو العدد الثامن ملجلة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية ،والذي يقدم املزيد واملفيد يف جماالت متعددة،
ترثي الفكر وتقدم الرباهني على �أن االقت�صاد الإ�سالمي نظام �شامل لكل املناحي االقت�صادية واملالية
واالجتماعية .وقد مثلت حركة امل�صارف الإ�سالمية مقدمة النظام االقت�صادي الإ�سالمي مع بداية
ال�سبعينات يف القرن املا�ضي ،ومثلت �أمال للم�سلمني يخل�صهم من التظامل واحلرب ويحقق لهم اال�ستقرار.
وبعد �أن ات�سع نطاق �أعمالها ،دخلت �ساحة ال�سوق البنوك الأخرى غري الإ�سالمية مناف�سة هذه امل�صارف
الوليدة ،ومن�ش�أة نوافذ �إ�سالمية� ،أو فروعا �أو �صناديق ا�ستثمارية.
ووقفت بع�ض البنوك املركزية �ضد هذا التوجه ،ومنعتها من اقتحام اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية ،لكن
البع�ض الآخر �سمح لها بالعمل ،فما كان منها �إال �أن فكرت وقدرت ،كي تقدم لل�سوق منتجات مالية قريبة
من املنتجات الربوية ،ومل تعدم من يجيز لها ذلك ،اجتهادا خاطئا وقفت �ضده املجامع الفقهية ،حتى
تل�صق بها ال�صفة الإ�سالمية .و�أ�شهر ما ميثل هذا التوجه ما يعرف بالتورق املنظم الذي اكت�سح �ساحة
العمل امل�صريف الإ�سالمي ،و�أ�صبح ميثل الن�سبة الغالبة من التمويالت يف امل�صارف الإ�سالمية.
وهذا ما �أ�شار �إليه بحث التورق املنظم يف هذا العدد حيث جاء فيه:
"�إن التورق امل�صريف يكر�س هيمنة امل�صارف الربوية ،كما يكر�س هيمنة االقت�صاد الغربي على االقت�صاد
الإ�سالمي ،ذلك �أن التورق امل�صريف ي�ؤول �إىل الطعن يف م�سوغ قيام هذه امل�صارف الإ�سالمية ما دامت هذه
امل�صارف تقوم بنف�س عمل امل�صارف الربوية ،لكن حتت م�سميات خمتلفة والعربة بالأ�سماء ال بامل�سميات.
ثم هو يف املعكو�س �أن يكون امل�صرف الإ�سالمي هو املتورق يخ�ضع لهيمنة امل�صارف الربوية الغربية �إما من
خالل ح�صول البنك الربوي على ال�سيولة يف حالة �إيداع امل�صرف الإ�سالمي �أمواله لغر�ض التورق ،و�إما
من خالل ح�صول البنك الربوي على فائدة من خالل عقد املرابحة والوكالة .وهو بعد هذا يكر�س هيمنة
االقت�صاد الغربي على االقت�صاد الإ�سالمي ،حيث يوفر لهذا االقت�صاد فوائد مباليني الدوالرات من خالل
عمليات �شكلية تدر لل�شركات الغربية وال�سما�سرة (الغربيني يف الغالب) �أموال طائلة مبجرد �إر�سال عقود
�صورية ،ويحرم املتعاملني املحليني من ا�ستثمار هذه الأموال يف م�شاريع تنموية" .ويف املقاالت تف�صيالت
هامة يح�سن الرجوع �إليها.
ويو�ضح مقال �آخر يف هذا العدد ،عن املقا�صد ال�شرعية يف العقود التمويلية ،كيف �أن هذا النوع من العقود
ال يحقق املقا�صد ال�شرعية التي جاء الإ�سالم لتحقيقها يف احلياة املالية للمجتمع الإن�ساين ،ومنها الرواج
والثبات والعدل.
ويف تقديري �أن فيما �أ�صدره جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي و�شقيقه املجمع الدويل،
غنية وكفاية ت�أكيد على عدم جواز التورق املنظم الذي جتريه البنوك الإ�سالمية اليوم .ويف تقديري �أي�ضا
�أن البنوك الإ�سالمية وال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية ككل متر مبنعطف خطري بعد مرور �أكرث من ثالثني
�سنة على بدايتها ،وينذر مب�ستقبل غري مطمئن� ،إذا ما ا�ستمر نهجها يف غالبه معتمدا على عمليات التورق
امل�صريف املنظم ،مما يبعدها عن حتقيق املقا�صد ال�شرعية.
ولي�س الق�صد مما �أقول الطعن يف هويتها �أو الي�أ�س من فالحها و�صالحها ،لكنه الأمل �أن تر�شد البنوك
الإ�سالمية من م�سريتها لتكون فعال قناة جناة وفالح و�صالح لأحوال الأمة االقت�صادية ،واهلل تعاىل جعل
لكل �أمة �شرعة ومنهاجا ،وهو امل�س�ؤول �سبحانه �أن يحقق �آمال الأمة يف االنتقال �إىل ما ي�صلح حالها وم�آلها،
وبه �سبحانه التوفيق.
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حكماء االنهيار..؟ �أم حكماء الأزمات..؟ �أم حكماء الهاوية..؟
�أي حكمة تلك؟ و�أي حكماء �أولئك؟
ال نبالغ �أبد ًا يف قولنا ب�أن الإن�سان هو �أهم �سكان الأر�ض ،وال �شك يف �أن املبادرات الفردية (التي يقوم بها
ً
جناحا .وهذا ال يُنق�ص دور الأعمال اجلماعية �أبد ًا ،بل يدعمها لأنها
الإن�سان) تعترب قوام �أكرث الأعمال
مزيج من الأعمال الفردية املن�سجمة ً
معا.
�إن الر�ؤى الإ�سرتاتيجية الناجمة عن قراءة ما ح�صل وما يح�صل وما �سيح�صل من قبل �إن�سان مدرك ملا يفعل
وملا ي�ؤمن به هير�أ�س النجاح ال�شامل املرتكز على عنا�صر مو�ضوعية.
�إن (�سورو�س ،وبافيت) هما من �أغنى �أغنياء العامل وعوا �أزمة ثالثينيات القرن املا�ضي وفهموا قواعد لعبة
الأ�سواق بو�صفها غابة فر�ص وحتديات حيث كل �شيء فيها مباح من غ�ش وكذب وتدلي�س وخداع .وهما
ً
أمنوذجا من مناذج اقت�صادية جنت من الأزمة� ،أما ثالثهم (فولكر) فكان �أمنوذج بطل قيادة
ميثالن �
االقت�صاد الأمريكي الكلي ب�سيا�ساته التي �سيطرت على وح�ش الت�ضخم ف�ساهم يف حت�سني �صورة االقت�صاد
الأمريكي ً
حينا من الدهر.
فقد ر�أى (�سورو�س) �أن درا�سة ال�سلوك الب�شري وردود الفعل االنعكا�سية عند الب�شر تبني �أن الأ�سواق غري
امل�ستقرة جاهزة ونا�ضجة مبا فيه الكفاية ل�صنع فقاعة جديدة .فدورة االزدهار والك�ساد غالبا ما حتمل يف
طياتها االئتمان ً
وغالبا ال تقف هذه الدورة يف ظل غياب الت�صورات الأ�سا�سية اخلاطئة املتعلقة باالئتمان..
فاملقر�ضون يخطئون يف حتديد اجلدارة االئتمانية للمقرت�ضني �أو يف �إدراك القيمة امل�ستقبلية للأ�صول،
وبازدياد الإقرا�ض ترتفع �أ�سعار هذه الأ�صول فيزيدون يف الإقرا�ض �أكرث ف�أكرث ،ويجتذبون بنجاحهم
مقر�ضني جدد ،وهكذا حتى تكتمل دورة االزدهار والك�ساد.
ً
ً
يَجمع ه�ؤالء الثالثة ت�ص ّيدهم للفر�ص ولو �أطاح ذلك بغريهم �سواء �أكان املت�ضرر �أفرادا �أم دوال ،فقد �أطاح
(�سورو�س) مثال باقت�صاد بريطانيا العظمى مبا فعله باجلنيه الإ�سرتليني على الرغم من كون اجلنيه عملة
رابع �أقوى اقت�صاد بلد يف العامل ،متجاوز ًا بذلك هيبة ذلك البلد الذي ال تغيب عنه ال�شم�س ،بل وهيبة علمائه
وخربائه.
ور�أى (بافيت) �أن امل�شتقات �أ�سلحة وذخرية دمار �شامل لكنه اقتن�ص ما ا�ستطاع قن�صه وترك غريه يغرق
يف وحلها.
وعلى الرغم من �أن (�سورو�س) ح ّذر من جتمع فقاعة كبرية بالغة يف ال�ضخامة يف �أواخر الت�سعينيات.
و�أن (بافيت) �أطلق جر�س الإنذار الذي يحذر من الإفراط يف الهند�سة املالية بعد عدة �سنوات من حتذير
(�سورو�س) ..ف�إن (فولكر) بد�أت خماوفه قبل ذلك بكثري ،لكنه مل ين�شرها على امللأ !!
انهيار الرموز
ً
لقد ا�ستغرق انهيار ال�شيوعية املادية �سبعون عاما ،ومدر�سة �شيكاغو النقدية �أحد �أهم دعائم ورموز
الر�أ�سمالية اجل�شعة ثمانون ً
عاما .وهذا هو �ش�أن التجارب االجتماعية ،وك�أنهم يتعلمون باملمار�سة .فقد
�شهدت مراحل حياة (فولكر) انحالل اتفاقية بريتون وودز ،وثورة املال واالئتمان ،والت�ضخم الناجم عن
فقاعة امل�صارف.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

انتهاء منهج مدر�سة �شيكاغو النقدية:
لقد فهم احلكماء الثالثة درو�س الأزمات وا�ستوعبوها وعلموا مدى انحراف مدر�سة �شيكاغو
النقدية التي قادها �أكادمييون مهرة كـ (ملتون فريدمان) حيث �شكلت ج�سر ًا بني الأزمتني
املاليتني العمالقتني انهيار  1929و�أزمة  2008وخال�صتهما �أن للأ�سواق قدرتها الفعالة على
حتقيق التوازن ،عك�س ما انتهجه (الكينزيون) يف التدخل.
ت�ساءل (�سورو�س)� ،إذا كانت الأ�سواق بهذه الكفاءة فلماذا تنهار؟ لقد ر�أى �أن العالقة بني
ال�سلطة املالية والأ�سواق املالية هي عملية ردود �أفعال انعكا�سية م�ستمرة لأن كليهما يت�صرف
ً
وفقا ملعرفة منقو�صة!.
انحالل اتفاقية (بريتون وودز):
�إن خلل هذه االتفاقية هو افرتا�ضها ال�ضمني ال�ستمرار التفاوت الكبري بني �أمريكا وبقية
العامل من حيث الرثوة والقدرة الإنتاجية .فا�ستغلت ال�شركات الأمريكية فرق ال�سعر ب�سبب
تقييم الدوالر ،وقامت ب�شراء ال�شركات الأوربية حتى �أن ذلك �أثار حنق (الرئي�س الفرن�سي
ال�شهري �شارل ديغول) عليها.
و�أغرى (عدم التوافق بني كميات الدوالر املطروحة واالحتياطي الذهبي) جتار العمالت،
فااللتزام الأمريكي بـ  35دوالر �أمريكي لأون�صة الذهب �أدى لرفع �أ�سعار الفائدة ،وتلك
بدورها �أدت لتباط�ؤ النمو الأمريكي.
ويعتقد (�سورو�س) �أن نظام العمالت �إمنا هو عبارة عن مناجم غنية لردود الفعل االنعكا�سية
الالزمة للتعامل بالأ�سواق لأنها ُتن�شئ مناف�سات بني التجار امل�ستثمرين واحلكومة ك ٌل ح�سب
�إدراكه و�شعوره وتنب�ؤاته ب�أحوال ال�سوق ،وحتاول معظم احلكومات �إدارة �سعر ال�صرف ملنع
التذبذب يف �أ�سعار ال�سلع املتاجر بها يف الأ�سواق ،لكن حاملا يَثبت �سعر ال�صرف ،يكون ً
هدفا
ً
طبيعيا للم�ضاربني الذين يتحرون القرارات احلكومية.
ومما زاد الطني ب ّلة فر�ض ال�ضرائب الذي �أدى �إىل هروب ر�ؤو�س الأموال �إىل الفروع
اخلارجية للبنوك الأمريكية حيث ا�ستثمرت يف �أوروبا دون عناء ال�ضريبة.
�إن ال�سيا�ستني ال�سابقتني� ،أي (�سعر الفائدة) و(فر�ض ال�ضرائب) قد �أ�سهمتا ب�إيجاد ت�ضخم
م�ستمر م�ؤداه عجز ميزانية دائم .وللأ�سف تعاي�شت كل الدول مع هذا العجز الذي �أ�ضحى
ظاهرة طبيعية له من ُي�ؤ�صله ويُدرّ�سه ويُدافع عنه .بل �صار حديث الأوروبيني والأمريكيني
من�صبٌ على برامج الإنقاذ لأن م�ستقبل الأداء االقت�صادي عامة ،ومنطقة اليورو خا�صة
�ضعيف ،واجلميع يتوقع ا�ستمرار �أزمة الدين وعجز امليزاينات.
ً
�إين �أن�صح كل �أكادميي ،وباحث ،وممار�س �سواء �أكان وزير ًا �أم حاكما مل�صرف مركزي �أم
إمعان و�أن ي�ستوعب الدرو�س ،وذلك ب�إعمال احلكمة والدراية ولي�س
مدير خزينة� ،أن يقر�أ ب� ٍ
ً
االنبهار الأخاذ الذي ي�صم الآذان ويعمي الأب�صار مبا يجعله �إمعة م�صدقا ملا يراه دون فهم
ما وراءه ،وللأ�سف فهذه �صفة الفئة الغالبة من الغالبية املتحكمة ومن ي�سري على خطاها.
فهل غلب املمار�س الفار�س ً
حقا؟ للأ�سف يبدو �أن اجلواب هو :نعم ،فقد غلب (�سورو�س
وبافيت) و�أمثالهم (ممن �أطلق عليهم احلكماء) غريهم بدرايتهم لل�سوق و�أحكامه و�ألعابه
ففازوا (بح�سب معتقدهم ومقايي�س بع�ضهم) ،وغريهم مل يفعل!.
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير
حماة (حماها اهلل) بتاريخ ٢٠١٣/٠١/١٣

بد�أ الت�سجيل يف :

املاج�ستري املهني
يف املالية الإ�سالمية
للت�سجيل واال�ستف�سار :
خديجة يو�سف الع�صفور
من�سق مركز التدريب
هاتف0097317357306 :
فاك�س0097317357307 :
�إمييل traning@cibafi.org :
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

�رشكة لتقدمي خدمات التمويل الأ�صغر ومتناهي
ال�صغر الإ�سالمية
ح�سن �إبراهيم
كاتب وحماور يف جمال التمويل الأ�صغر

الفقر يف الوطن العربي وندرة اخلدمات امل�صرفية املقدمة للفقراء-:
يئن عدد لي�س بالقليل من �سكان الوطن العربي من لدغات الفقر حيث و�صل عدد الفقراء �إىل  39مليون عربي منهم 6.8
مليون عربي يعي�شون بدخل �أقل من  1.25دوالر يوميا ح�سب ما جاء به تقرير التنمية الب�شرية العاملي  2011للأمم املتحدة
الذي كان حتت عنوان الرثوة احلقيقية للأمم :م�سارات �إىل التنمية الب�شرية.
كما ك�شفت درا�سة م�سحية جديدة للبنك الدويل �أن ثالثة �أرباع فقراء العامل ال ميلكون ح�سابات بنكية ،وال يرجع ال�سبب يف
ذلك �إىل فقرهم فح�سب ،بل �أي�ضا �إىل ارتفاع التكلفة و ُبعد امل�سافة والأعمال الإدارية التي يتطلبها فتح احل�ساب ووفق ًا لهذه
الدرا�سة امل�سحية التي �أجراها البنك الدويل عام � 2011شملت نحو � 150ألف �شخ�ص يف  148بلدا ،ف�إن حوايل  25يف املائة
من البالغني الذين يك�سبون �أقل من دوالرين يف اليوم للفرد قد �أودعوا مدخرات يف �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية .و�أكدت
الدرا�سة �أن ظاهرة عدم التعامل مع البنوك ترتبط بانعدام امل�ساواة يف الدخل :ف�أغنى  20يف املائة من البالغني يف البلدان
النامية تزيد فر�صتهم يف فتح ح�ساب بنكي ر�سمي عن �ضعفي الفر�ص املتاحة لأفقر  20يف املائة من ال�سكان ،وذلك ح�سب
البيانات التي جمعتها م�ؤ�س�سة غالوب ل�صالح قاعدة بيانات امل�ؤ�شر العاملي لال�شتمال املايل للبنك الدويل .ومن �أبرز املالمح
القطرية التي ت�ضمنها الدرا�سة امل�سحية عن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :يقل تعامل �أ�صحاب احل�سابات البنكية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مع ح�ساباتهم البنكية عن نظرائهم يف املناطق الأخرى :يفيد  17يف املائة من البالغني
ممن لديهم ح�سابات بنكية ر�سمية �أنهم مل يودعوا �أي �أموال �أو يجروا �أي عمليات �سحب خالل �شهر وذلك باملقارنة بنحو 8
يف املائة على م�ستوى العامل.

يو�ضح ال�شكل ال�سابق ن�سبة املتعاملني من الفقراء مع البنوك (امل�صدر البنك الدويل)
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

و�ضع �صناعة التمويل الأ�صغر يف الوطن العربي-:
ح�سب ما جاء بالتقرير الإقليمي والذي �أ�صدرته �شبكة التمويل الأ�صغر للبلدان العربية �سنابل بلغ االنت�شار الإجمايل مل�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر يف املنطقة  3,067,964مقرت�ض حتى دي�سمرب/كانون �أول 2009مبحفظة قرو�ض �إجمالية بلغت  1.59بليون
دوالر ًا �أمريكي ًا وال تزال منتجات التمويل الأ�صغر املتاحة يف املنطقة العربية حمدودة ،حيث ت�شكل قرو�ض امل�شروعات ال�صغرية
(التجارية) ن�سبة  %90من التمويل الأ�صغر.
ملخ�ص النتائج الرئي�سية بالتقرير-:
1 .1بلغ االنت�شار الإجمايل مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يف املنطقة  3,067,964مقرت�ض حتى دي�سمرب/كانون �أول
 2009مبحفظة قرو�ض �إجمالية بلغت  1.59بليون دوالر ًا �أمريكي ًا.
 2 .2حافظ الطلب على ارتفاعه يف املنطقة العربية ،حيث ت�شري التقديرات املتحفظة �إىل وجود فجوة انت�شار مقدارها
 19مليون �شخ�ص ًا م�ؤهلني للح�صول على خدمات التمويل الأ�صغر وي�سعون للو�صول �إليه.
�3 .3سجلت املنطقة العربية �أعلى و�سيط ح�سابي �إقليمي للعائد على الأ�صول  %3.4مقارن ًة مع املناطق الأخرى يف
العامل� ،إال �أن و�سيط العائد على امللكية  %10.2ي�شري �إىل اقرتان انخفا�ض قاعدة حقوق امللكية بارتفاع هام�ش
الربح �إىل .%18
4 .4توا�صل جودة حمفظة القرو�ض حت�سنا ،حيث �سجلت ن�سبة الت�أخري يف ال�سداد �أكرث من  30يوم ًا  %2.8وهي �أقل
من املقيا�س العاملي للأداء املقارن بن�سبة .%1.8
 5 .5ت�شري مقايي�س الأداء املقارن لعام � 2009أن البنوك املحلية يف الدول العربية تلعب دور ًا مهم ًا يف قطاع التمويل
الأ�صغر ،حيث متول  %70من �أن�شطته .ومع ذلك ما زال نق�ص التمويل عائق ًا يحول دون التو�سع يف حمافظ
القرو�ض بامل�ؤ�س�سات ،خا�صة امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية .ومن املتوقع �أن يلعب التو�سع يف م�صادر التمويل
ب�إ�ضافة الديون �شبه التجارية دور ًا حا�سم ًا يف امل�ستقبل.
6 .6على الرغم من تقل�ص االنت�شار يف املغرب ،ف�إنه ما زال االنت�شار يرتكز تركيز ًا كبري ًا يف م�صر واملغرب ،حيث
مثلت الدولتان  %76من �إجمايل املقرت�ضني و %61من �إجمايل حمفظة القرو�ض حتى دي�سمرب/كانون �أول 2009.
 7 .7ال تزال منتجات التمويل الأ�صغر املتاحة يف املنطقة العربية حمدودة ،حيث ت�شكل قرو�ض امل�شروعات ال�صغرية
(التجارية) ن�سبة  %90من التمويل الأ�صغر.
8 .8يف �ضوء مقايي�س الأداء املقارن لعام ،2009ال تزال املنظمات غري احلكومية متثل غالبية م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر يف املنطقة  %73تليها امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية .%18
�9 .9إدخال التعديالت على الأُطر القانونية والتنظيمية ال تزال تعزز الأ�سواق ،حيث �أ�صبح وجود بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية متخ�ص�صة يف التمويل الأ�صغر يف �سورية واليمن �أمر ًا ممكن ًا ،وقد مت الت�صديق على قانون جديد لتنظيم
قطاع التمويل الأ�صغر يف فل�سطني ،كما طرحت م�صر م�شروع ميثاق عمل �شركات الإقرا�ض متناهي ال�صغر
للنقا�ش والت�شاور مع الأطراف املعنية لإبداء الر�أي.
فجوة التغطية لل�صناعة على م�ستوي الوطن العربي-:
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مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

يو�ضح ال�شكل ال�سابق االنت�شار يف املنطقة العربية وقرنائها من املناطق
الأخرى وهو الأقل انت�شار ًا يف العامل (امل�صدر تقرير حتليل ميك�س و�سنابل
عن ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا )2011
تت�ألف املنطقة العربية ،وفق ًا لتعريف البنك الدويل من  20دولة و�إقليم
مبجموع �سكان  370مليون ًا ،منهم  95مليون�أً تقريب ًا يعي�شون على �أقل من
دوالرين يومي ًا .حتت�ضن االثنتي ع�شر دولة التي ت�ضمنها حتليل الطلب ما
يقرب من  250مليون ًا ) 67%من �سكان املنطقة) و�إجمايل طلب على التمويل
الأ�صغر يبلغ  22مليون مقرت�ض ،طبق ًا للتقديرات املتحفظة .ووفق ًا للتقديرات
ت�أتي ن�سبة  %40من �إجمايل الناجت املحلي من القطاع غري الر�سمي� ،أي من
امل�شروعات ال�صغرية وال�صغرى التي تعمل خارج نطاق قانون ال�ضرائب
و�أنظمة الت�سجيل .تعتمد الغالبية العظمى من امل�شروعات ال�صغرية امل�سجلة
على مواردها الذاتية �أو االقرتا�ض اخلا�ص لت�أ�سي�س �أعمالها وتنميتها ،بينما
ت�ستهدف البنوك ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية .وت�شري البيانات الواردة يف
(تقرير ممار�سة الأعمال) لعام � 2009إىل �أن ن�سبة حمدودة للغاية من
الأفراد �أو ال�شركات يح�صلون على قرو�ض ر�سمية يف املنطقة العربية ،و�أن
هذه الن�سبة تنخف�ض �إىل �أقل من واحد باملائة من �سكان اليمن ،ومن ثم
يعتمد ال�سكان على م�صادر داخلية لتمويل �أعمالهم.
ا�ستناد ًا �إىل بيانات �سنابل عن انت�شار التمويل الأ�صغر لعام  ،2009توجد
فجوة يف التغطية قيمتها  19مليون مقرت�ض تقريب ًا ،مما ي�ستلزم �ضخ 17
مليار دوالر �أمريكي يف حمفظة القرو�ض الإجمالية ،كما يظهر من خالل
نطاق وا�سع من معدالت التغلغل عرب القطاع.
لذا يحتاج الوطن العربي �إىل  213بنكا جديد ًا للفقراء  /م�ؤ�س�سة متويل
�أ�صغر لإ�شباع �سوق التمويل الأ�صغر العربي حيث �أن فجوة التغطية يف
�صناعة التمويل الأ�صغر العربية تقدر بحوايل  19مليون عميل حمتمل قادر
على احل�صول على خدمات التمويل الأ�صغر وغري خمدوم مما ي�ستلزم �ضخ
 16.6مليار دوالر �أمريكي يف حمفظة القرو�ض الإجمالية ،وبح�سب تقديرات
التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأ�صغر ف�إن متو�سط عدد املقرت�ضني
للمن�ش�آت الأكرث �إنت�شار ًا يف الوطن العربي لعام  2009هو � 89ألف عميل
(وبافرتا�ض �أن بنوك الفقر اجلديدة �سوف حتقق نف�س انت�شار امل�ؤ�س�سات
الأكرث انت�شار ًا على امل�ستوى العربي ف�إننا نحتاج يف م�صر �إىل  54بنك جديد
للفقراء /م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر حيث �أن فجوة التغطية يف م�صر تقدر بحوايل
 4.8مليون عميل ونحتاج يف ال�سودان �إىل  47بنكا جديدا للفقراء حيث �أن
فجوة التغطية يف ال�سودان تقدر بحوايل  4.2مليون عميل ونحتاج يف اليمن
 27بنك جديد للفقراء جديد حيث ان فجوة التغطية يف اليمن تقدر بحوايل
 2.4مليون عميل ونحتاج يف الوطن العربي ككل ايل 213بنك جديد للفقراء.
ملاذا يجب �أن ن�ستثمر يف �صناعة التمويل الأ�صغر؟
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يو�ضح ال�شكل ال�سابق العائد على الأ�صول ل�صناعة التمويل الأ�صغر يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ونظرائها (امل�صدر تقرير حتليل ميك�س و�سنابل عن ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا )2011
مبقارنة الأداء املايل للمنطقة العربية بباقي �أقاليم العامل ،جند �أن املنطقة
العربية �سجلت �أعلى اكتفاء ذاتي ت�شغيلي واكتفاء ذاتي مايل يف العامل بن�سبة
 %124و %121على التوايل ،تليها منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ بن�سبة %115
و %112على التوايل .ويف املنطقة العربية نف�سها حققت م�صر �أعلى م�ستويات
االكتفاء الذاتي .ومبا �أن االكتفاء الذاتي يت�ضمن تغطية جميع التكاليف
الت�شغيلية واملالية ف�إنه يعطي م�ؤ�شر ًا �أي�ض ًا لتحقيق الربحية يف املنطقة
العربية يف .2009
�إن الإ�ستثمار يف جمال التمويل الأ�صغر هو �إ�ستثمار مزدوج الهدف حيث يعمل
على حتقيق عوائد اجتماعية يف الوقت الذي ي�سعى فيه �إىل حتقيق العوائد
املالية وبالن�سبة للعوائد املالية لل�صناعة يف العامل العربي ف�إنها حتقق عائد ًا
حقيقي ًا على �إجمايل حمفظة القرو�ض ي�صل �إىل  %25وبهام�ش ربح ي�صل
�إىل  %18كما �أن �صناعة التمويل الأ�صغر العربية تتمتع مبحفظة قرو�ض ذات
جودة عالية مما يعزز مركزها املايل ،كما �أنها تتمتع بوجود خربات ب�شرية
عربية ممتازة وبنية فنية داعمة ال ب�أ�س بها حيث توجد �شبكات �إقليمية
متخ�ص�صة يف التمويل الأ�صغر يف الوطن العربي يف كل من اليمن وفل�سطني
والعراق وم�صر بالإ�ضافة �إىل �شبكة البلدان العربية للتمويل الأ�صغر –
�سنابل عالوة على ذلك ف�إن معدل التغلغل لل�صناعة يف املنطقة العربية ما
زال منخف�ضا ويقدر بحوايل  %13.92مما �سبق فيمكن للم�ستثمر �أن يحقق
عوائد مالية م�ستقرة على مدى دورة ر�أ�س املال وبالتعر�ض لأقل املخاطر يف
فقدان الأ�صول ،هذا بالإ�ضافة �إىل العوائد االجتماعية التي ميكن �أن يح�صل
عليها امل�ستثمر يف �صناعة التمويل الأ�صغر العربية.
كما ميكن تو�ضيح الأداء الت�شغيلي لل�صناعة يف املنطقة العربية رغم �أن
نفقات الت�شغيل �إىل حمفظة القرو�ض �سجلت  %21.4وهي �أعلى من مناطق
�أخرى يف العامل ،لكن ال يزال هناك جمال لتح�سني هذه الن�سبة ،حيث �أن
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يف مرحلة منوها وبالتايل ف�إن جميع تكاليفها
تن�سب �إىل حجم �أ�صول �أ�صغر .وقد �سجلت املنطقة تكلفة 86
الت�شغيلية ّ
�سنت ًا �أمريكي ًا للمقرت�ض ،وميكن �أن تعزى هذه الزيادة �إىل ارتفاع التكلفة يف
فل�سطني وال�سودان ،نظر ًا لأن الأخرية حتى الآن يف مرحلة النمو التي ترتفع
فيها التكلفة/املقرت�ض ،قبل �أن تتحقق فعالية التكلفة مع زيادة احلجم.
كما بلغ متو�سط املعدل الإقليمي للقرو�ض لكل موظف يف املنطقة العربية 115
قر�ض لكل موظف يف ،2009مع جناح امل�ؤ�س�سات الأقدم يف جتاوز املتو�سط
العاملي بفا�صل كبري .بالرغم من ذلك ف�إن معدل الإنتاجية العايل يتطلب
�سيا�سات و�إجراءات �أقوى ل�ضمان �أنها لن ت�ؤدي �إىل ممار�سات مت�ساهلة يف
الإقرا�ض وارتفاع معدل خماطر حمافظ القرو�ض.

مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

يو�ضح ال�شكل ال�سابق جودة املحفظة ون�سبة املحفظة يف خطر <  30يوم
ومعدل �شطب الديون يف املنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بالن�سبة
لنظرائها يف املناطق الأخرى يف العامل (امل�صدر تقرير حتليل ميك�س و�سنابل
عن ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .)2011
و�ضع ال�صناعة يف ال�سعودية-:
ح�سب التقرير الإقليمي واملعد من ال�شبكة العربية للتمويل اال�صغر يف البلدان
العربية ف�إن العدد التقديري للمقرت�ضني املحتملني لل�صناعة يف اململكة
العربية ال�سعودية يقدر ب�أكرث من مليون مقرت�ض حمتمل مت خدمة ما يقارب
من الع�شرة �آالف مقرت�ض منهم ح�سب �إح�صائيات عام  2009مبعدل تغلغل
ال يتعدى  %0.71وبذلك ت�صبح فجوة التغطية تقارب من مليون عميل حمتمل
مبحفظة ميكن �ضخها يف �سوق �صناعة التمويل الأ�صغر تتعدي مليار دوالر
�أمريكي.
و�ضع ال�صناعة يف م�صر-:
ح�سب ما جاء به تقرير هيئة الرقابة املالية امل�صدر يف ابريل  2010عن
�صناعة التمويل الأ�صغر يف م�صر يوجد �أكرث من  400م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر
يف م�صر ب�إجمايل حمفظة ن�شطة  1.4مليون عميل بقيمة  2.2مليار جنيه
م�صري بتاريخ  31دي�سمرب  2009ويوجد �ضمن تلك امل�ؤ�س�سات �ستة م�ؤ�س�سات
كبرية تلك امل�ؤ�س�سات جمعية رجال الأعمال بالإ�سكندرية والذي احتفل
بالأم�س القريب ب�إ�صداره قرو�ض جتاوزت الثالث مليارات جنيه منذ بداية
ن�شاطه منذ �أكرث من ع�شرين عاما ومتتلك الآن حمفظة ن�شطة تقدر بحوايل
� 175ألف عميل بقيمة  280مليون جنيه م�صري وجمعية رجال الأعمال
وامل�ستثمرين بالدقهلية والذي قام ب�إ�صدار ما يقارب املليار ون�صف مليار
جنيه م�صري منذ بداية الن�شاط منذ �أكرث من ثالثة ع�شرة عاما ومتتلك
الآن حمفظة ن�شطة تقارب � 106ألف عميل بقيمة  150مليون جنيه وجمعية
رجال الأعمال ب�أ�سيوط والذي يتجاوز عدد عمالئه الن�شطني � 300ألف عميل
مبحفظة ن�شطة قيمتها تقارب من  350مليون جنيه ويوجد �أي�ض ًا م�ؤ�س�ستي
الليد والت�ضامن للتمويل الأ�صغر.
�صناعة التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف الوطن العربي-:
منا التمويل الإ�سالمي خالل الثالثني عام املا�ضية منوا ملحوظا لي�صبح
�صناعة عاملية مت�شي جنب ًا �إىل جنب مع �أنواع التمويل التقليدية الآخرى حيث
اجتهت امل�صارف التقليدية نحو تقدمي خدمات التمويل الإ�سالمي املختلفة
ويرى �أحد الباحثني �أن التمويل الإ�سالمي هو تقدمي متويل عيني �أو معنوي �إىل
املن�ش�آت املختلفة بال�صيغ التي تتفق مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
ووفق معايري و�ضوابط �شرعية وفنية لت�ساهم بدور فعال يف حتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية .من اجلدير ذكره �أن حجم الأموال التي تديرها
امل�صارف الإ�سالمية اليوم بلغ ما يزيد على  400مليار دوالر موزعة على ما
يقارب  270م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية.

•حترمي الفائدة الربوية التقليدية على القرو�ض �أو املدخرات
بو�صفها عائدا ثابتا �أو حمددا من دون امل�شاركة يف التعر�ض
للمخاطرة ومن ثم ف�إنها ممار�سة غري عادلة.
•عدم جواز ح�صول امل�سلم على �أية �أرباح نا�شئة من �أن�شطة فا�سدة
وغري �أخالقية .فعلى �سبيل املثال ،ال يجوز للم�سلم �شرع ًا اال�ستثمار
يف املالهي املوبوءة وكازينوهات لعب القمار� ،أو الأن�شطة الإباحية،
�أو �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
•عدم جواز قيام امل�سلم ببيع ما ال ميلك ـ ولهذا ف�إنه ال يجوز للم�سلم
البيع على املك�شوف (البيع املدين وكذا البيع ب�شرط الت�سليم
الآجل) لأنه من املحرمات ال�شرعية.
•وجوب �أن تكون املُنتجات �أو اخلدمات يف عقود البيع وا�ضحة متاما
يف ظل انتفاء اجلهالة والغرر بالن�سبة للطرفني املتعاقدين.
ومما �سبق يت�ضح �أن التمويل الإ�سالمي والتمويل الأ�صغر يتفقان يف جوهرهما
فكالهما يعنيه يف املقام الأول اخلدمة االجتماعية وتقدمي العون للفئات الأكرث
احتياجا ويتفقان �أي�ضا بعدم ا�ستغالل احلاجة عند النا�س والرتبح منها بل
يدعوان �إىل التكافل االجتماعي واحلث على م�ساعدة الفقراء للتقارب بني
طبقات املجتمع الواحد وعدم ات�ساع الفجوات بني طبقات نف�س املجتمع.
�إن التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يتم تنفيذه يف عدة دول عربية مثل اليمن
والأردن وفل�سطني وال�سودان ،ولكن هل هو يفي ب�إ�شباع احتياجات عمالء
التمويل الأ�صغر؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي يحتاج �إىل �إجابة فعند �س�ؤال الأ�ستاذة
رانيا عبد الباقي املدير التنفيذي ل�شبكة البلدان العربية للتمويل الأ�صغر عن
التمويل ال�صغري الإ�سالمي يف املنطقة العربية حلوار لها مع موقع التمويل
الأ�صغر يف ب�ؤرة الرتكيز �أجابت( :يف بع�ض بلدان املنطقة ،هناك حاجة
�إىل املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية للو�صول �إىل ال�سكان الذين ال
و�ض َعت بع�ض املنتجات املتوافقة مع مبادئ ال�شريعة
ت�شملهم اخلدمات ،وقد ِ
الإ�سالمية يف فل�سطني ،والأردن ،ولبنان ،واليمن� ،أما �آلية التمويل الإ�سالمي
يف ال�سودان فهي �آلية الإقرا�ض املهيمنة ،ومع ذلك ،ال يوجد منوذج لأف�ضل
املمار�سات يف جمال التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف املنطقة والذي ي�ضمن
ا�ستدامة م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر مع االمتثال الدقيق لقواعد ال�شريعة
الإ�سالمية ،وتعمل �سنابل حال ًيا على حتديد التدريب املنا�سب ،و�أن�شطة بناء
القدرات يف جمال التمويل الأ�صغر الإ�سالمي للم�ساهمة يف بناء املعرفة يف
هذا املجال داخل املنطقة).

وهناك العديد من ال�صيغ التمويلية امل�ستخدمة يف امل�صارف الإ�سالمية
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة ومنها (املرابحة ،وامل�شاركة ،وامل�ضاربة،
واال�ست�صناع ،وال�سلم ،والإجارة ،والبيع بالتق�سيط ،والبيع بالوكالة ،والبيع
بالعمولة ،وغريها) ولكل �صيغة من تلك ال�صيغ طبيعة تختلف عن ال�صيغ
الأخرى ويتيح ال�شرع االبتكار يف وجود �صيغ جديدة �شريطة التزام تلك
ال�صيغ مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية ووفق معايري و�ضوابط �شرعية وهي-:
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و�أي�ضا عن �س�ؤال الأ�ستاذ حممد الالعي املدير التنفيذي لبنك الأمل يف
اليمن عن التمويل الإ�سالمي وهل هو بديل للتمويل التقليدي؟ �أجاب( :منا
التمويل الإ�سالمي ب�صورة ملحوظة لي�صبح �صناعة عاملية جنب ًا �إىل جنب مع
�أنواع التمويل التقليدية الأخرى .وقد تبنت العديد من البنوك التقليدية مبد�أ
التمويل الإ�سالمي كبديل �أ�سا�سي وذلك ب�سبب �أنه �أكرث تقبال يف املجتمعات
العربية وخا�صة عند الفئات امل�ستهدفة من قبل �صناعة التمويل الأ�صغر �إال
�أن هناك عدد كبريا من املعوقات ت�صاحب عملية تقدمي التمويل الإ�سالمي
�أهمها يف الكلفة العالية للتمويل الإ�سالمي ف�ض ًال عن ال�صعوبة التي تظهر
�أحيان ًا يف �شراء ما يحتاج �إليه العميل من احتياجات كما �أن اقت�صار التمويل
الإ�سالمي يف �صناعة التمويل الأ�صغر على منتج وحيد (مرابحة) وعدم
تنوع املنتجات املقدمة �ساهم وب�شكل كبري على عدم انت�شار التمويل الأ�صغر
الإ�سالمي يف العديد من البلدان العربية).
�إن التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف البلدان العربية مازال ال يغني من جوع يف
مقابلة االحتياج �إىل �صيغه متويلية تقابل احتياجات الفئات الأكرث احتياجا
كما �أنه مرتفع التكاليف باملقارنة بالتمويل التقليدي واخلوف هو ا�ستعمال
كلمة التمويل الإ�سالمي ملجرد الراحة النف�سية للعمالء و�إقبالهم على التمويل
وا�ستغالل امليول الطبيعية مل�شاعرهم جتاه الدين في�صبح كلمة متويل �إ�سالمي
مرادف لكلمة ا�ستغالل.
ما ينق�ص التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف الوطن العربي-:
�إن �صناعة التمويل الأ�صغر �صناعة م�ستوردة قام بن�شرها يف الوطن العربي
بع�ض اجلهات املانحة ،ومازالت تلك ال�صناعة تعتمد اعتمادا كبريا على
تلك اجلهات لتوفري نفقات التدريب وعمل الدرا�سات املتعلقة بال�صناعة
وهي �أي�ضا م�صدر مهم جدا من م�صادر التمويل ،وعمر �صناعة التمويل
الأ�صغر يف الوطن العربي �صغري ن�سبي ًا ويف تقديري ال�شخ�صي �أن عمر
ال�صناعة احلقيقي ميكن احت�سابه مع بداية انطالق �شبكة التمويل الأ�صغر
للبلدان العربية� ،صحيح �أن بع�ض املنظمات بد�أت ن�شاطها قبل ع�شرين عاما
مثل منظمة �أندا الوطن العربي يف تون�س ولكن تطور حجم املحفظة يف �أندا
يدل على �أن ال�صناعة يف ال�سنوات القليلة الأخرية تطورت جدا و�أ�صبحت
فعال قطاعا ال ي�ستهان به من قطاعات التمويل ففي عام  2003كان حجم
حمفظة منظمة �أندا � 16ألف عميل ويف عام  2005و�صل �إىل � 25ألف عميل
ويف عام  2008و�صل �إىل � 100ألف عميل لي�صبح الآن � 160ألف عميل� .أريد
�أن �أقول من العر�ض ال�سابق �أن �صناعة التمويل الأ�صغر يف الوطن العربي
منت ب�شكل �صحيح يف ال�سنوات القليلة الأخرية ولكنها قامت على القواعد
التي �أر�ستها اجلهات املانحة وهي قواعد التمويل الأ�صغر التقليدي املبنية
على �شقي الإقرا�ض اجلماعي والفردي بطريقة التمويل التقليدي وال�صناعة
يف وقتنا هذا مازالت غري قادرة على التحرر من تلك ال�صورة التقليدية يف
الإقرا�ض فهي يف طور النمو الناجح الذي �أعتقد �أنه �سوف يعقبه طور التطوير
ولكن متى؟ ف�إجابة هذا ال�س�ؤال تتوقف على رغبات القائمني على ال�صناعة
يف �سرعة التطوير يف تقديري ال�شخ�صي �أن �أهم �أ�سباب عدم �إنت�شار التمويل
الأ�صغر الإ�سالمي يف الوطن العربي هو عدم الرغبة اجلدية للم�ؤ�س�سات
العربية الكبرية الأ�سا�سية العاملة يف �صناعة التمويل الأ�صغر وال يتعدى
عددهم  15م�ؤ�س�سة تقريبا والتي متثل حمافظهم �أكرث من  %75من حمفظة
الوطن العربي كله لتقدمي هذا املنتج كمنتج �أ�سا�سي مع املنتج التقليدي
الناجح ،كما �أنني باحلديث مع بع�ض القائمني على ال�صناعة اكت�شفت
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عدم اقتناعهم ب�صيغ التمويل الأ�صغر الإ�سالمي املطبقة ووجه كثري منهم
انتقادات الذعة ل�صيغ التمويل الأ�صغر الإ�سالمي املطبقة يف الوطن العربي
فنحن يف الوطن العربي نفتقد �أ�سا�سا �إىل تلك ال�صيغة املنا�سبة التي ميكن
�أن يطبق بها التمويل الأ�صغر الإ�سالمي فما زلنا نبحث عن تلك ال�صيغة يف
حقيقة الأمر �إن التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف الوطن العربي يظل غري وا�ضح
املعامل و�أرقامه هزيلة واعتقد �أن ما ينق�ص �إنت�شار التمويل الأ�صغر الإ�سالمي
هو ايجاد �صيغة منا�سبة يقتنع بها القائمون على ال�صناعة مما يجعلهم �أكرث
�إقدام ًا وت�صميم ًا على تطبيقها.
امل�س�ؤولية االجتماعية ل�شركات التمويل الأ�صغر ومتناهي ال�صغر-:

امل�ساهمة يف توفري االحتياجات الأ�سا�سية للمجتمع ،وحماربة الفقر والبطالة
من خالل متويل امل�شروعات احلقيقية الإنتاجية التي تخلق فر�ص العمل
وحتقق قيمة م�ضافة� ،سواء �أكانت هذه امل�شروعات كبرية �أم �صغرية �أم
متو�سطة .وامل�ساهمة يف متويل م�شروعات الرعاية ال�صحية واالجتماعية،
وزيادة الوعي االدخاري لدى �أفراد املجتمع ،من خالل �سهولة الو�صول �إىل
الأوعية والأدوات االدخارية ،خا�صة ل�صغار املدخرين ،وامل�ساهمة يف الت�أهيل
العلمي والق�ضاء على الأمية ،وزيادة الوعي امل�صريف لأبناء املجتمع.

و�سوف نعر�ض جتربة بنك جرامني ك�أحد امل�ؤ�س�سات التي قامت يف
الأ�سا�س لتحقيق الأهداف االجتماعية-:
مت �إن�شاء البنك يف عام  1976ومع تطور اخلدمات التي يقدمها البنك
للفقراء قام ب�إن�شاء عدة م�ؤ�س�سات تنمويه تابعة له لي�ستطيع تقدمي خدمات
متكاملة للفقراء ،ومن تلك امل�ؤ�س�سات م�ؤ�س�سة جرامني كري�شي وتهدف �إىل
حت�سني نظام الري ،وم�ؤ�س�سة جرامني �أدوج التي تهتم باملن�سوجات اليدوية
و�أ�س�س البنك بالتعاون مع اليون�سكو يف �إطار مبادرة التعليم للجميع م�ؤ�س�سة
جرامني للتعليم وقام البنك �أي�ضا ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة جرامني كاليان وهي
م�ؤ�س�سة للرفاهية الريفية وم�ؤ�س�سة جرامني �شاموجرى التي تهتم باملنتجات
الريفية وم�ؤ�س�سة جرامني تيليكوم املتخ�ص�صة يف و�سائل نقل املعلومات �إىل
الفقراء الريفيني ،وكذلك م�ؤ�س�سة جرامني �شاكتي التي تعمل يف جمال توفري
الطاقة املتجددة يف القرى املحرومة من الكهرباء وم�ؤ�س�سة جرامني تر�ست
التي تعمل على تقدمي الدعم املايل من خالل املانحني �إىل م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر يف دول العامل الأخرى و�أي�ضا قام بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة جرامني دانون
للأغذية بهدف تقدمي غذاء �صحي يومي للفقراء وم�ؤ�س�سة جرامني فيوليا
املحدودة للمياه من �أجل جعل املياه النظيفة والآمنة متاحة ل�سكان القرى
وم�ؤ�س�سة با�سف جرامني وتهدف �إىل حت�سني �صحة الفقراء من خالل حت�سني
م�ستوى التغذية ومن خالل احلماية من الأمرا�ض الناجتة عن احل�شرات وقد
بلغ عدد امل�ؤ�س�سات امللحقة بالبنك �أكرث من  20م�ؤ�س�سة.
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لي�س الغر�ض من ممار�سة التمويل الأ�صغر منح وحت�صيل النقود ولكن الغر�ض
من ممار�سة التمويل الأ�صغر هو العمل على تنمية الفقراء فمثال م�ؤ�س�سة مثل
جمعية الأمانة لإنعا�ش املقاوالت ال�صغرى املغربية وهي تخدم �أكرث من 360
�ألف عميل (وبافرتا�ض �أن الأ�سرة الواحدة ال يح�صل فيها �أكرث من فردين
على قرو�ض) ف�إنها تخدم �أكرث من � 180ألف �أ�سرة ت�ستطيع م�ؤ�س�سة الأمانة
�أن تقدم لهم اخلدمات التنموية املختلفة كما تقدم لهم خدمات الإقرا�ض
و�إذا كانت ال متتلك القوة الب�شرية والتنظيمية لتقدمي اخلدمات التنموية
املتكاملة الآن فهل كانت متتلك تلك الكفاءة والهيكل الإداري املتكامل لتقدمي
خدمات الإقرا�ض لتلك الأعداد االكبرية من العمالء قبل ع�شرين عام؟
بالطبع مل تكن متتلك هذا يف ذلك الوقت ولكنها قامت بالتخطيط والعمل
على حتقيق ذلك وبالفعل حازت ما خططت �إليه.
الأهداف التي �سوف ت�سعى ال�شركة �إىل حتقيقها-:
تتمثل �أهداف ال�شركة يف تقدمي التمويل املتناهي ال�صغر ق�صري ومتو�سط
الأجل للأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة �إىل تقدمي املعونة الفنية
وذلك فيما يتعلق بدرا�سات اجلدوى والتدريب على بدء م�شروعات متناهية
ال�صغر وكذلك تدريب املنظمات غري الهادفة للربح على تقدمي فر�صة
للأفراد حمدودي الدخل بهدف الرتكيز على تعزيز قدرات حمدودي الدخل
وزيادة �أ�صولهم والعائد منها وحت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية لهم
من خالل-:
1 .1تفعيل �آلية الإقرا�ض متناهي ال�صغر الإ�سالمي باعتبارها �أكرث
الو�سائل الناجحة لدعم الأ�سر حمدودة الدخل ومتكينهم من
�إقامة �أن�شطة مدرة للدخل.
�2 .2إتاحة الفر�صة ملحدودي الدخل للح�صول على خدمات مالية
مي�سرة لرفع م�ستوى معي�شتهم.
3 .3تهيئة املناخ املنا�سب لقيام املبادرات املعنية مبحدودي الدخل
وتنميتها وت�شجيعها .دعم مبادرات ال�صناديق اخلريية
واجلمعيات الأهلية امل�ساندة ملحدودي الدخل.
كما ميكن لل�شركة ان تقوم برعاية التمويل الأ�صغر يف الوطن العربي كمرحلة
تالية لعملية الإن�شاء وتعمل على ن�شره يف حلته الإ�سالمية ويوجد يف هذا
امل�ضمار �شركتني راعيتني للتمويل الأ�صغر يف الوطن العربي وهما-:

برنامج اخلليج العربي للتنمية (�أجفند) منظمة �إقليمية تنموية مانحة ،تدير
�أعمالها من مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية التي تتخذها الإدارة
التنفيذية مقر ًا� .أن�شىء �أجفند عام 1980م مببادرة من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري طالل بن عبدالعزيز وبدعم وت�أييد من قادة دول جمل�س التعاون
اخلليجي (دولة الإمارات العربية املتحدة ،مملكة البحرين ،اململكة العربية
ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،دولة قطر ،ودولة الكويت) بادرت �أجفند بت�أ�سي�س
عدد من امل�شاريع الكربى التي مت اختيارها بعناية تامة وبعد درا�سة مت�أنية،
باعتبارها م�شاريع رائدة وحيوية تعنى باملفا�صل الأ�سا�سية للتنمية الب�شرية
وتخدم الأهداف اال�سرتاتيجية لأجفند .وقد مت تنفيذ هذه امل�شاريع يف عدد
من الدول العربية والنامية ويتوا�صل تنفيذها يف دول عربية ونامية �أخرى.
وهذه امل�شاريع ت�شمل م�شروع بنوك الفقراء ،وم�شروع تنمية وتطوير الطفولة
املبكرة ،وم�شروع اجلامعة العربية املفتوحة.
�شركة جرامني جميل ت�أ�س�ست عام  2003و�أدرجت يف عام  2007كم�شروع
م�شرتك بني م�ؤ�س�سة جرامني وم�ؤ�س�سة عبد اللطيف جميل ،وهي �شركة تابعة
ملجموعة عبد اللطيف جميل وهي تعمل على التخفيف من حدة الفقر من
خالل توفري امل�ساعدة التقنية واملالية مل�ؤ�س�سات التمويل ال�صغري ويف �شهر
نوفمرب  2010ا�ستطاعت جرامني جميل توفري �ضمانات مالية لأكرث من 24
مليون دوالر �أمريكي والتي �سهلت التمويل مل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر بحوايل
 53مليون دوالر �أمريكي وانتفع بهذا التمويل ما يقرب من  520000عميل من
خالل م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يف منطقة ال�شرق الأو�سط وجرامني جميل
تعمل يف ت�سعة بلدان وهي م�صر والأردن ،لبنان ،املغرب ،فل�سطني� ،سوريا،
تون�س ،تركيا ،واليمن.
امللخ�ص النهائي-:
هو �إن�شاء �شركة لتقدمي خدمات التمويل الأ�صغر الإ�سالمي لي�ست �ساعية
للربح �إمنا ت�سعى لتحقيق �أهداف ذات م�س�ؤولية اجتماعية وميكن لها يف
خطوة تالية للإن�شاء ان تقود ركب �صناعة التمويل الأ�صغر الإ�سالمي على
م�ستوى العامل بدعم حتول م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التقليدية �إىل امل�صرفية
الإ�سالمية ويكون لها ال�سبق يف �إنت�شار خدمات التمويل الأ�صغر الإ�سالمي
على م�ستوى العامل �إن �شاء اهلل.
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الأزمة املعرفية لالقت�صاد الإ�سالمي
م�شكلة التطبيق
ت�شخي�ص حالة التمويل الإ�سالمي
 .1غياب اجلهات الإ�شرافية على اجلوانب التطبيقية
مما ي�ؤخذ على العقل العربي الذي �شكلته ظروف العرب احلالية الفردية
وعدم االنتظام اجلماعي التلقائي ،مما يحوج �إىل تدخل �سلطات عليا
ُ
تفر�ض التنظيم ال�ضروري وترعاه .وهذا من �أ�سباب تخلف العرب يف هذا
الع�صر ،ف�أمر بالغ الأهمية كالعمل امل�صريف الإ�سالمي ترك دون تنظيم
داخلي ،وال�سيما يف اجلانب ال�شرعي الرقابي ،مع �أن نتائج عدم تنظيمه
بالغة اخلطورة وال تخفى على عاقل .ولو وقع هذه الأمر يف بالد الغرب �أو
�أقا�صي ال�شرق املتح�ضر ،ل�شرعوا بتنظيمه منذ اليوم الأول دومنا حاجة
لتدخل احلكومات ،ومل يع ّر�ضوا هذا الأمر مل�آله املحتوم مع ترك التنظيم ،من
ال�سقوط واالنهيار نتيجة ت�سرب الف�ساد �إليه وتغلغله ب�سبب الطبيعة الب�شرية
الفردية.
�إذ من الطبيعة الب�شرية للأفراد �أن يجنحوا يف تعامالتهم �إىل ما يحقق
م�صاحلهم ولو على ح�ساب بع�ضهم بع�ض ًا �أو على ح�ساب جمتمعاتهم� ،أو
القيم واملعتقدات� ،أو النفع العام .وقد ال تكفي امل�ؤيدات الدينية لدرء خطر
هذه الطبيعة فيهم ،مما يحتم على احلكومات ب�سلطتها التنفيذية �أن تتدخل
وتفر�ض م�ؤيدات �أو و�سائل دنيوية ت�ضبط �سلوكهم .وهذا التدخل ميكن �أن
يتخذ �أ�شكا ًال عدة ،فتقوم جهات حكومية ب�أمر التنظيم مث ًال� ،أو يقت�صر
تدخلها على الإ�شراف على التطبيق و�ضبطه ب�ضوابط تكفل �سالمة �آثاره.
وعدم توىل اجلهات احلكومية لتنظيم اجلانب التمويلي من االقت�صاد
الإ�سالمي �أو �إ�شرافها عليه ،وتركه للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات� ،أدّى �إىل النتيجة
الطبيعية من تطويع هذا الفرع املعريف مل�صاحلها اخلا�صة ،و�إىل ت�شويهه
وخلق الأزمات فيه .ويف بع�ض احلاالت التي رعت فيها احلكومات تطبيق
التمويل الإ�سالمي ،طغى على هذه التجربة الواقع ال�سيا�سي لهذا البلد،
ف�س ِّخرت جتربة التمويل الإ�سالمي لأغرا�ض �سيا�سية مرتبطة بامل�شاكل
ُ
الداخلية لهذا البلد ،مما �أدى �إىل عدم متيز هذه التجربة بالإيجابية ،بل
كانت يف م�ضمونها ،ال يف �إطارها التنظيمي� ،أكرث �سلبي ًة من غريها.
.2ت�سلل الت�سويغ بال�سيا�سة ال�شرعية �إىل اجلانب املعريف التطبيقي
للتمويل الإ�سالمي
�صار يرتدد يف �أروقة املجال�س الفقهية لل�صريفة الإ�سالمية م�صطلح
"ال�سيا�سة ال�شرعية" يف �إطار ت�سويغ بع�ض تطبيقات املعامالت املالية ،على
اعتبار �أنها ال جتوز باعتبار الأدلة الظاهرة� ،أو الأقوال الفقهية املعروفة� ،أو
مواقف املجامع الفقهية ،ليمكن جتويزها مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية.
وعلى فر�ض �سالمة ذلك �شرع ًا ف�إنه �إذا كانت بع�ض ممار�سات التمويل
الإ�سالمي من قبيل ال�سيا�سة ال�شرعية ف�إن ال�سيا�سة ال�شرعية يف �أ�صلها
تتنافى مع الت�أ�صيل املعريف ،لأن احلكم مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية يرتبط
باال�ستثناءات .وعليه ف�إن الت�أ�صيل املعريف ال�سليم يتنافى �أ�ص ًال مع الأحكام
اال�ستثنائية التي قد تُفر�ض مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية يف بع�ض الظروف،
لأن املعرفة تقوم على الأ�صول العامة والرا�سخة مما يتنايف مع �شرعة
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واحلكم يف �أمر مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية و�إن كان �صحيح ًا
اال�ستثناءات،
ُ
ومن �أهله ٌ
طارئ وا�ستثناء.
ومن حيث االعتبار الفقهي ،ف�إن ت�سويغ الأفراد �أو املجال�س الفقهية لبع�ض
التطبيقات مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية تطو ٌر خطري وفا�سد من �أوجه عدة:
•�أن الت�صرف مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية هو للحاكم امل�سلم� ،أو
احلكومة امل�سلمة ،تقرره وفق امل�صلحة العامة ومبقت�ضى ال�شورى،
لأنها ترتبط ب�إدارة ال�ش�ؤون العامة الداخلية واخلارجية للدولة.
وتق�صري احلكومة امل�سلمة يف هذا اجلانب يف بع�ض املجاالت ال يخ ّول
الأفراد �أن يب ّوئوا �أنف�سهم دور احلكام.
•�أن ال�سيا�سة ال�شرعية ال تخول من يت�صرف مبقت�ضاها ت�سوي َغ املحرم
وت�سميته حال ًال ،ك�أن يو�سم منتج مايل غري �شرعي بال�شرعية مبقت�ضى
ال�سيا�سة ال�شرعية وي�سمح للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بتقدميه؛ بل
تخول ال�سيا�سة ال�شرعية لأهلها الت�ص ّر َف يف الأمور العامة مبقت�ضى
امل�صلحة ،مبا ال يتناق�ص مع �أ�صول ال�شريعة ون�صو�صها الثابتة،
وتعليقَ بع�ض الأحكام ال�شرعية مبقت�ضى ال�ضرورة التي تبيح ب�شروطها
َ
الت�صرف مبقت�ضى التعزير
املحظور �أو ت�سلب الوجوب عن الواجب� ،أو
الذي قد ي�صل �إىل القتل يف ق�ضايا اجلنايات وجرائم �أمن الدولة� ،أو
تقييدَ املباحات.
•�أن جهات الفتوى امل�صرفية لي�ست طرف ًا م�ستق ًال تُ�ضمن نزاهتُه يف
تقريره للم�سائل مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية على فر�ض �صحة تب ّوئها
لعمل ال�سيا�سة ال�شرعية �أ�ص ًال ،وذلك لأنها طرف م�ستفيد مما
تقرره ،فرواج هذه الفتاوى امل ِّي�سرة من �أهلها يغري امل�ؤ�س�سات املالية
امل�ستفيدة ب�أ�صحابها ،مما يعود بالنفع املادي على �أ�صحاب هذه
الفتاوى ،ف�ض ًال عن وجود م�ؤ�س�سات فتوى خا�صة من �ش�أن تقا�ضيها
�أجر ًا عن مراجعة املنتج املايل �أو ت�سويغه �أال يجعلها م�ستقلة على نحو
يدفع تدافع امل�صالح.
•تعدد جهات الفتوى بتعدد امل�ؤ�س�سات املالية ي�ؤدي �إىل تعار�ض املفتى
به مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية حتى يف نطاق البلد الواحد ،مما ي�ؤدي
�إىل وقوع اال�ضطراب والفو�ضى على نحو يلغي �أي نفع قد تعود به
الفتوى مبقت�ضى ال�سيا�سة ال�شرعية؛ في�صري الأمر �أ�شبه بالفو�ضى
التي يحدثها تعدد احلكام ور�ؤاهم يف البلد الواحد.
 .3حمدودية النقد
النقد �أمر �ضروري لكل جهد معريف ب�شري ،وهو الذي يطور املعارف وي�صقلها
ويخل�صها من �شوائبها .وتعظم �أهميته للمعارف النا�شئة ،لأنها تكون كثرية
الأخطاء عادة ،مما ي�ستدعي كرثة التنبيه �إىل حما ّلها.
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ووجود النقد والناقدين هو من جملة الروادع التي تردع �أرباب املعارف
والقائمني على تطبيقاتها من الغلو فيها �أو االنحراف بها .ولو مل يوجد نقد
وناقدون لوجب �إيجادهم وا�صطناعهم �صيان ًة للفرع املعريف وامل�صالح العامة
املرتبطة به.
والنقد �إما هدّام و�إما بناء ،والهدّام ما يف�شل التجربة ومينع من قيامها ،ما
دامت قائمة على �أ�س�س مقبولة يف الأ�صل؛ ولي�س من النقد ال ّهدام ما يتوجه
�إىل معاجلة القائم فع ًال من التجربة� ،أو ينبه �إىل خط�أ فيها �أثناء قيامها ،بل
هذا من النقد البناء .وال ي�صح ع ّد النقد بنا ًء �أو هدام ًا باعتبار غر�ض الناقد
ونيته ،بل باعتبار حم ّله كما تقدم؛ �أي فتنفتح املعارف ال�شرعية على كل نقد
بناء ولو �صدر عن مغر�ضني �أو حتى عن غري امل�سلمني.
ومن ال�سلبيات املعرفية املت�صلة باالقت�صاد الإ�سالمي �أنه مل يتلق النقد الكايف
يف بداياته ،بل ت�أخر هذا النقد �إىل زمن قريب بعد �أن جتذرت معامالت
م�شبوهة يف العمل امل�صريف الإ�سالمي ،حتى اكت�سبت �شيئ ًا من ال�شرعية
العرفية مبرور الوقت وطول ال�صمت .ويقع اللوم �أكرث ما يقع على املجامع
الفقهية التي غلب عليها ال�صمت بينما التمويل الإ�سالمي يف طور التكوين يف
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،فرتك الأمر للهيئات ال�شرعية ت�شكل �صيغ هذا
التمويل .ومل ي�صدر عن املجامع الفقهية �إال قرارات فقهية ب�سيطة على مدى
�سنوات ،وكرث يف قرارات هذه املجامع الت�سويف والت�أجيل �إىل دورات �أخرى يف
�أمور بالغة الأهمية هي قيد التطبيق واملمار�سة يف امل�ؤ�س�سات املالية .بل وكان
يف بع�ض الأحايني �أن خرجت املجامع الفقهية بقرارات خجولة مرتددة �أ�شبه
برفع العتب �إذا �صح التعبري وتفتح الباب ال�ستثناءات حمذورة.
ويعزى تق�صري اجلكامع الفقهية �إىل جملة �أ�سباب �أهمها:
•وجود لوبي قوي يف املجامع الفقهية من الفقهاء العاملني يف
امل�ؤ�س�سات املالية الذين ال ي�س ّرهم �أن تنق�ض املجامع الفقهية
فتاويهم ،فيحولون ما �أمكن دون �صدور قرارات من املجامع الفقهية
بذلك.
•�ضعف معرفة �أكرث �أع�ضاء املجامع الفقهية ،وفقهاء ال�شريعة عموماً،
بفنيات املعامالت املالية امل�صرفية ،مما يجعلهم عاجزين عن
الدخول يف نقا�شات علمية نقدية مع الفريق الأول ،وهو ما ا�ستغله
الفريق الأول ل�صاحله �أح�سن ا�ستغالل ،فبقي كثري من املعامالت
املالية امل�شبوهة دون نقد �أو اعرتا�ض �أو ت�صويب .وحلقيقة هذا
الأمر تعلل ظاهرة احتكار الرقابة ال�شرعية يف امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية واقت�صار العمل امل�صريف الإ�سالمي على جمموعة قليلة
من ال�شيوخ� ،إذ لي�س يف م�صلحة ه�ؤالء �أن يخرب َ
العمل امل�صريف
فقهاء حقيقيون قد ي�شكلون عامل نقد قويل لفتاويهم يف �أروقة
امل�ؤ�س�سات الفقهية.
ً
•�ضعف املجامع الفقهية ب�شكل عام وطروق الوهن �إليها بدءا من
طريقة و�صول �أع�ضائها �إليها ،وم�ؤهالتهم ،وقدراتهم العلمية
والبدنية على احل�ضور والتن�سيق واملتابعة ،واهتمامهم وجديتهم،
�إىل طريقة تنظيم هذه املجامع و�سري عملها ،و�صياغة قراراتها ،ثم
وزن هذه القرارات ،واحرتام امل�ؤ�س�سات املالية لها.
رف�ض النقد :ومن امل�شكالت املرتبطة بالنقد �أي�ض ًا عدم اال�ستعداد لتقبله،
ورف�ضه على قلته من قبل املعنيني بالتطبيق العملي لهذا الفرع املعريف� ،أي
التمويل الإ�سالمي ،وعدّه هجوم ًا على �أ�شخا�صهم .وهذه م�شكلة نف�سية تنبغي

معاجلتها ،وهي �سمة ظاهرة وللأ�سف على العقل العربي املعا�صر ،كفيلة ب�أن
تدفن يف الرتاب كل نافع ومفيد ،وهي من �آثار الن�شوء يف بيئات دكتاتورية
�ألقت بظاللها على طريقة تفكري الأفراد .وجوهر هذا الأمر هو ما يتميز به
العقل الغربي عن العربي ،فهناك ُيفرق بني نقد الفكر ونقد ال�شخ�ص ،وال
حتمل الأمور على املحمل ال�شخ�صي ،بل تذوب اخلالفات ال�شخ�صية يف �سبيل
خدمة الفكرة وتنقيحها وتطويرها ملنفعة اجلميع؛ �أما هنا فتحتد النفو�س
في�ص ّر
و ُي�شكك يف النيات و ُيحمل كل نقد على العداوة �أو الغرية واحل�سدِ ،
املخالف على خمالفته واملخطئ على خطئه ،حتى قد ت�صري جمال�س احلوار
املعريف جمال�س �شتم واتهامات.
 .4عقلية الإفراط �أو التفريط يف الفكر الديني
جرى زمن ًا يف الفكر الديني تقد ُمي العقل على النقل ،وكان ذلك �أثر ًا ل�شيوع
الفل�سفة للحاجة �إىل مناظرة املالحدة والوجوديني ،فه�ؤالء ال ي�ؤمنون
بالن�صو�ص ال�شرعية ،فال ينفع معهم �إال اجلدل العقلي .لكن كان من �أثر
ذلك �أن �أعطي العقل �سلطان ًا فوق �سلطان الن�صو�ص ،فعمل ر ّواد هذه املدر�سة
(املعتزلة) على ت�أويل �أو ر ّد ما بدا عدم ان�سجامه مع العقل من الن�صو�ص
ال�شرعية.
ثم وجد يف مذاهب الت�شريع الإ�سالمي ،بعد هذا الإيغال والإفراط يف دور
العقل يف تعليل الن�صو�ص وت�أويلها لتتوافق مع العقل� ،إيغا ٌل وتفريط كذلك يف
�سلطة النقل على العقل ،ف ِرتكت الن�صو�ص على حالها و�أخذت على ظاهرها،
فكان التفريط يف دور العقل واالجتها ِد يف ت�أويل الن�صو�ص و�إدراك مقا�صد
النهي والت�شريع.
ويف زمننا املعا�صر وجد الأمران �أي�ض ًا ولكن باعتبار �آخر� ،إذ ن�ش�أ كر ِد فعل على
الفكر ال�صويف الذي �أوغل يف الإبحار مبا وراء معاين الن�صو�ص ،دعو ٌة للوقوف
على ظواهر الن�صو�ص بغية درء خطر متييع الن�صو�ص الذي وجد يف الفكر
ال�صويف بعامة .وقد وجدت هذه الدعوة بق�صد الوقوف بوجه الفكر ال�صويف
تو�سع لي�شمل ن�صو�ص الت�شريع ،ف�أخذت
املغايل  ،لكن ترتب عليها غلو كذلك ّ
ّ
هذه الن�صو�ص على ظواهرها على نحو عطل حكمة الت�شريع ومقا�صده .وهذا
ما نراه يف كثري من الر�ؤى الفقهية يف م�سائل التمويل الإ�سالمي ،فبع�ضها
يقوم على احلكم بحل املعاملة باعتبار ا�ستيفاء �شروط ال�صحة ال�شكلية التي
وردت بها الن�صو�ص دون اعتبار جوهر املعاملة وم�آالتها.
فالر�ؤى الفقهية التي تحُ ل بيوع الذرائع الربوية كالعينة �أو التورق كما يجريان
الآن يف بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،على الرغم من افرتاقهما عن
الربا باللفظ وال�شكل فح�سب ،تنبثق عن عقلية ت�ؤخذ بالظاهر وتعطل روح
الن�ص ومقا�صده ،وهي عقلية ُيخ�شى منها حقيق ًة على الت�شريع الإ�سالمي.
ومثلها تلك العقلي ُة التي تفرق بني البيوع الربوية ،فرتى ِح َّل واحد وحرم َة
ت�صو ُغ بيع ًا جديد ًا
�أخر على الرغم من احتاد اجلميع يف اجلوهر والأثر� ،أو َ
يو�صل �إىل نف�س النتيجة من معاو�ضة املال باملال بو�ساطة �سلعة غري مق�صودة
تزعم ِح ّله وت�شنُّ حرب ًا على البيوع الربوية
لذاتها حقيقة يف البيع وال�شراء ،ثم ُ
الأخرى !
�إن املنهج املقبول يف الت�شريع الإ�سالمي هو املنهج الو�سط الذي يوائم بني
النقل والعقل على نحو ما يفعل القيا�س ال�شرعي ،ف ُيج ّلي دور العقل يف تعليل
الن�صو�ص التي تقبل التعليل ،و ُي ِلحق الأمور بنظائرها باعتبار اال�شرتاك يف
العلة وفق عملية تنقيح املناط وحتقيقه.

www.giem.info

15

مقاالت يف االقت�صاد الإ�سالمي

 .5اخللل يف طبيعة ارتباط الهيئات التي متثل اجلانب الت�شريعي
بامل�ؤ�س�سات املالية
متار�س الهيئات ال�شرعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية دور ًا ت�شريعي ًا داخلي ًا
ميثل يف جمموع �أدبياته �أ�سا�س ًا معرفي ًا لالقت�صاد الإ�سالمي وم�ؤ�س�ساته،
لكن هذا النتاج املعريف ت�شكل يف مناخ م�شبوه ي�ستدعي حكم ًا عقلي ًا و�شرعي ًا
بالت�شكك يف �سالمة هذا النتاج .فقد قامت العالقة بني الهيئات ال�شرعية
�صاحبة هذا النتاج وبني الفئة التي متلك امل�ؤ�س�سات على �أ�سا�س غريب عن
فكر ال�شريعة ،وهو االرتباط امل�صلحي املادي املبا�شر بني هاتني الفئتني،
فتدفع الفئة الثانية �أجر ًا للفئة الأوىل عن �إ�صدار الأحكام التي تلتزم بها
تلك امل�ؤ�س�سات .وهذا العمل ال ي�سوغ عق ًال �أو �شرع ًا لأنه ينطوي على مفا�سد
ظاهرة� ،إذ ال يتحقق ا�ستقالل تلك الهيئات بهذا العمل ،بل تت�أثر تلك الأحكام
برغبة �أ�صحاب تلك امل�ؤ�س�سات بالنظر �إىل تدافع امل�صالح .ومن الوجه
ال�شرعي ،ف�إنه ال يجوز يف فكر ال�شريعة �أن ي�أخذ املتكلم بحكم ال�شرع �أجر ًا
من الذي يقع عليه هذا احلكم و ُيلزم به ،كما هو احلال يف �أجر القا�ضي ،ف�إنه
ال يجوز �أن يكون من اخل�صوم ،بل من بيت املال ،بل ويحرم على القا�ضي �أن
ي�أخذ هدية من اخل�صوم لأن ذلك يفتح باب مف�سدة عظمى ولو كان القا�ضي
من �أ�شهر النا�س ورع ًا ونزاهة .واحلال ينبغي �أن تكون كذلك يف امل�ؤ�س�سات
تلزم تلك امل�ؤ�س�سات ولو على ح�ساب
املالية ،ف�إن قرارات الهيئة ال�شرعية ِ
�أرباحها ومكا�سبها ،ومع هذا نرى �أن تلك امل�ؤ�س�سات هي التي تدفع رواتب
تلك الهيئة ،بل وهي التي تختارها قبل ذلك وتعينها ،فمن الطبيعي �أن تختار
هيئات تلتقي �آرا�ؤها مع م�صاحلها .ويقت�صر الفارق بني القا�ضي وبني الهيئة
ال�شرعية على �أن القا�ضي يتكلم باحلكم ال�شرعي يف حقوق العباد� ،أما الهيئة
ال�شرعية فتتكلم يف احلكم ال�شرعي يف حقوق اهلل تعاىل من حرمة الربا
والغرر وغري ذلك ،وقد ي�شمل ذلك حقوق العباد ،وذلك عندما تنظر هذه
الهيئة يف تظلمات املتعاملني مع امل�ؤ�س�سة و�شكاويهم؛ فيكون عمل امل�ؤ�س�سات
املالية كمن يختار القا�ضي عليه ويدفع له �أجر ًا من ماله ،فينبغي �أال يجوز هذا
يف �شرعة الإ�سالم .وهذا الفرق املحدود ال ي�س ِّوغ جواز �أخذ الأجر من الطرف
امللتزم باحلكم يف هذه احلالة ،بل ينبغي �أن يكون اختيار وتعيني وعزل الهيئة
ال�شرعية من قبل طرف م�ستقل عن تلك امل�ؤ�س�سات ،كامل�صرف املركزي مث ًال
�أو ب�إ�شرافه ،و�أن يكون �أجرها �أو �أي مبلغ تناله ب�أي �صفة من طريق واحد
غري مبا�شر ،كامل�صرف املركزي يقتطعه مث ًال ح�سم ًا من احتياطيات تلك
امل�ؤ�س�سات لديه.
 .6غلبة اجلهل بالدين على العامة و�ضعف وعيهم الديني
من امل�شكالت التي يواجهها التطبيق ال�صحيح لالقت�صاد الإ�سالمي �ضعف
الثقافة الدينية لدى عامة امل�سلمني ويعزى ذلك �إىل طبيعة املناهج الدرا�سية
املعا�صرة ،فهي ال تعطي دار�سيها تثقيف ًا ديني ًا كافي ًا .وقد �أدى اجلهل الديني
للجيل املعا�صر وبعده عن فهم �أ�سا�سيات �أحكامه و�أ�صوله ،بل و�شعوره
بالتق�صري جتاه دينه �إىل �أن �ضرب يف �أذهان هذا اجليل طوق ًا من القدا�سة
الدينية حول علماء الدين ،وهذا يف جانب منه من قبيل التعوي�ض النف�سي،
فالنف�س بفطرتها متيل �إىل حب الدين وتبجيل من ينت�سب �إليه ،ويزداد هذا
ال�شعور عند املق�صرين والواقعني يف الذنوب مع �سالمة فطرتهم وهو حال ج ّل
النا�س .وهذا �أي�ض ًا يف جانب �آخر منه من ت�أثري الفل�سفات الدينية الأخرى،
التي تقوم على وجود ما ي�سمى برجال الدين ،و�إ�ضفاء هالة من القدا�سة على
�أقوالهم و�أعمالهم ،وهو ما حاربه الإ�سالم و�أنكره �أ�شد الإنكار �إذ ال ع�صمة
�إال للأنبياء.
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وما كان لهذا الأمر من �أثر �سلبي على م�سرية االقت�صاد الإ�سالمي لو �أن
جتربته مل تكن مفتوحة على االنحراف ب�سبب طبيعة العالقة التي ت�أ�س�ست
بني امل�شرفني �شرعي ًا على عمل م�ؤ�س�ساته القائمة� ،أي م�ؤ�س�سات التمويل
الإ�سالمي ،وبني �أ�صحاب تلك امل�ؤ�س�سات كما تقدم بيانه .لكن ب�سبب �شيوع
اجلهل يف �صفوف عامة النا�س بالدين ،وب�سبب تلك الهالة،مل يكونوا قادرين
على �إدراك حمل اخللل يف منظومة العمل امل�صريف الإ�سالمي وممار�سة
النقد الالزم لإ�صالح ذلك ،مع �شديد احلاجة �إىل موقف حا�سم من العامة
يف ظل غياب ال�سلطات الرقابية العليا وتق�صري علما ُء ال�شريعة ب�شكل عام
لأمور تقدم ذكرها .وال ُينكر �أن �أهم نقد م�ؤثر وف ّعال تكرتث به البنوك هو
نقد العامة ،لأنهم العمالء وامل�ستهدفون باملنتجات التي تقدمها.
 .7معاملة الأقوال ال�شاذة معاملة الأقوال املعتربة
من �آفات املعارف ال�شرعية يف �أيامنا �أن �صار ب�سبب الرتاجع يف �إتقان العلوم
ح�سنُ التمييز بني القول املعترب الذي يحتمل وجه ًا �شرعي ًا وبني
ال�شرعية ال ُي َ
القول ال�شاذ الذي لي�س له حممل �شرعي �صحيح .و�صار وجود الر�أي املخالف
ي�صري امل�س�ألة يف الأذهان من قبيل املختلف فيه،
ال�شاذ �إذا كرث �أن�صاره ّ
وك�أنه كاخلالف الذي يجري بني املذاهب الفقهية املعتربة! وكرث ُة �أن�صار
القول املخالف ال ي�ستقيم �أن يفهم منها بال�ضرورة �صالحية هذا القول
و�صحة اعتباره �شرع ًا ،لأن الفئة التي قد جتتمع على هذا القول هي فئة قد
ترتبط م�صاحلها جميع ًا ارتباط ًا مبا�شر ًا بهذا القول ،فيكرث �أن�صاره دون �أن
يكون للقول م�صداقيته �أو وزنه ال�شرعي املعترب .ومثال ذلك يف الإطار املعريف
املرتبط بالتمويل الإ�سالمي ُ
القول املعا�صر بجواز بيوع الدين وبجواز بيوع
العينة ب�صورها املختلفة ،فهذه البيوع متجها الفطرة الإن�سانية والعقل ال�سليم
والأ�صول ال�شرعية ،وكرث �أن�صارها الرتباط م�صاحلهم برواجها.
اخلامتة والتو�صيات
ما تقدم هو �أهم الأ�سباب التي �أدت يف نظر الباحث �إىل حدوث �أزمة معرفية
وتطبيقية يف االقت�صاد الإ�سالمي ،وال �شك �أن ثمة �أ�سباب ًا �أخرى غريها ،لكن
هذا هو ت�شخي�ص الباحث ملحال اخللل .و�أظن �أن حتليل الباحثني الآخرين
�سي�شري �إىل ما غفل عنه هذا البحث ،وي�شكل يف جمموعه �أ�سا�س ًا ي�صلح
منطلق ًا للإ�صالح املعريف والتطبيقي الذي �صار �ضرورة ملحة مع الرتدي
الذي �آل عليه واقع االقت�صاد الإ�سالمي وم�ؤ�س�ساته .وبح�سب الأ�سباب
املن�صو�ص عليها يف هذا البحث ،وبح�سب ما ميكن العمل عليه واقعي ًا من بني
هذه الأ�سباب ،ف�إن البحث ي�سجل التو�صيات الآتية:
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•الأزمة املعرفية �ضاربة يف اجلذور يف جمتمعاتنا ،وهي ال تقت�صر على علم
�أو فرع معريف بعينه ،بل ت�شمل �أكرث املعارف ال�شرعية و�سيتجلى ذلك �إن
�سنح لهذه املعارف ما �سنح لالقت�صاد الإ�سالمي من فر�صة التطبيق .ولذا
ينبغي العمل واال�ستعداد النظري لهذه املرحلة بتقنني الأحكام ال�شرعية
عرب العمل اجلماعي املن�ضبط ،حتى ال تتهم ال�شريعة بالق�صور وال نقع يف
�أزمة تطبيق على نحو ما �شهدنا يف هذا الفن.
•�ضرورة العمل امل�ؤ�س�ساتي يف تقنني ت�شريعات االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي،
و�أن يكون ذلك بت�ضافر جهود ال�شرعيني واالقت�صاديني واحلقوقيني ،ال �أن
يوكل الأمر �إىل ال�شرعيني بح�سب ،لأن فئة واحدة من ه�ؤالء ال متلك الت�صور
الالزم والكايف لتقرير الأحكام متعددة الأبعاد والآثار .وهذا دور ميكن
�أن ت�ضطلع به مراكز بحثية علمية متخ�ص�صة� ،أو م�ؤ�س�سة دولية فقهية
كاملجمع الفقهي الدويل بعد �إ�صالحه و�ضم اخلربات الأخرى الالزمة �إليه،
�أو �أن يجري ذلك بالتعاون بني تلك املراكز العلمية املتخ�ص�صة واملجامع
الفقهية.
•ينبغي �إ�صالح حال املجامع الفقهية ب�إعادة هيكلتها وتنظيمها و�آلية عملها،
ثم عر�ض التطبيقات املالية الإ�سالمية القائمة عليها للخروج بالأحكام
ال�شرعية ال�صحيحة لها على نحو فعال و�سريع �إىل حني حتقق التقنني
املن�شود.
•من البديهيات العقلية وامل�سلمات ال�شرعية �أال ي�ستقيم ارتباط الهيئات
ال�شرعية بامل�ؤ�س�سات املالية ارتباط ًا مادي ًا مبا�شر ًا ،حتقيق ًا لال�ستقالل
احلقيقي يف عمل هذه الهيئات و�ضمان ًا للنزاهة ودرء ًا لتدافع امل�صالح.
وقطع هذه العالقة هي �أول ما ينبغي عمله لتحقيق الإ�صالح املن�شود ،و�أي
عمل �إ�صالحي دون ذلك لن يكون ذا �أثر مع الإمعان يف هذه املمار�سة.
و�سبيل حتقيق ذلك ب�إحالة اختيار وتعيني وعزل الهيئة ال�شرعية �إىل طرف
م�ستقل عن تلك امل�ؤ�س�سات ،كامل�صرف املركزي مث ًال �أو �أن يجري ذلك
ب�إ�شرافه ،و�أن يتم دفع �أجر الهيئة �أو �أي مبلغ تناله ب�أي �صفة من طريق
واحد غري مبا�شر ،كامل�صرف املركزي يقتطعه مث ًال ح�سم ًا من احتياطيات
تلك امل�ؤ�س�سات لديه.
•مطالبة احلكومات ممثل ًة مب�ؤ�س�ساتها املعنية ،كالبنوك املركزية ،بالتدخل
يف فر�ض قوانني حوكمة �شرعية داخلية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �إن مل
ميكن احل�صول على اتفاق من هذه امل�ؤ�س�سات بخ�ضوعها لقوانني حوكمة
ت�ضعها وت�شرف عليها م�ؤ�س�سة م�ستقلة تن�ش�أ لهذا الغر�ض ،وتكون ذات
�سلطة يف منح تراخي�ص عمل �شرعية �أو �سحبها عند املخالفة.
ويف ظل غياب اتخاذ خطوات على الطريق الإ�صالحي الفكري املعريف ثم
التطبيقي ،ف�إنه لن ي�سعنا �إال �أن ننتظر حدوث �أحد �شيئني:
الأول� :أن تقرر حكومات الدول الإ�سالمية التدخل بعد �أن تدرك الف�ساد واخللل
القادم و�أبعاده ،وتعمل مبا لديها من �أدوات وم�ؤيدات و�سلطة تنفيذية على رفعه
و�إزاحته .لكن الأثر العملي لذلك لن يكون كبري ًا لأن جزء ًا من الأزمة يرتد �إىل
اجلانب املعريف على ما تقدم ،وال يقت�صر على اجلانب التطبيقي.
الثاين� :أن ننتظر التطور الفكري التلقائي والتدريجي للعقل الب�شري اجلمعي،
الذي هو خريي بطبيعته ،في�ستفيد من جتاربه ومن ما�ضي وجتارب �أ�سالفه يف
�إدراك اخلط�أ ومتييز اخلبيث من الطيب من تلقاء نف�سه ،ودون تدخل عوامل
�إر�شاد خارجي �أو م�ؤيدات �أو �سلطات على نحو ما كان يف الأزمنة ال�سابقة،
لي�صلح �أخطاءه و�أخطاء �أ�سالفه بنف�سه بعد �أن يدرك �سبل �إ�صالحها وا�ستبدالها

بال�صحيح النافع .لكن هذا الأمر قد ي�ستغرق جي ًال �آخر جديد ًا بالنظر �إىل
حجم الف�ساد النف�سي والفكري الهائل وتراكمه على مدى زمن طويل يعود
�إىل ع�صور التخلف والظالم التي رزح حتتها امل�سلمون منذ بداية ع�صر
عاهات فكرية ونف�سية �إىل مواقع القوة يف مناحي
لت�سلل
االنحطاط ،وكذا
ٍ
ِ
تطبيق بع�ض الفروع املعرفية يف ع�صرنا الراهن .لكن عالئم التغيري الحت،
واملتوقع �أال ي�ستغرق الأمر �أكرث من جيل واحد ،و�أن يكون هو جيل نا�شئة
ع�صرنا هذا.
فجيل النا�شئة اجلديد منفتح على كل الثقافات والتيارات والفل�سفات
والن�سقية
وامل�ؤثرات ،و�س ُي ِ
خ�ضع تركة اجليل ال�سابق املثقلة بالفو�ضى الفكرية َ
وال�صحيح
ل�سلطان العقل الذي �أثرته جتربة الأوائل لتمييز الغث من ال�سمني،
ِ
جمه وتركه ،وما كان موافق ًا
من ال�سقيم ،فما مل يكن موافق ًا للعقل واملنطق ّ
لهما تقبله و�أخذ به  .والذي �سيقود هذا اجليل جي ٌل جديد من العلماء
واملفكرين ،جيل د ُرب على االحتكام �إىل العقل يف �إطار ال�شرع ،واطلع على
جتربة الأوائل و�أدرك ّ
حمال اخللل فيها ،و�ضرور َة االنتظام والعمل امل�ؤ�س�ساتي
اجلماعي؛ جي ٌل مل ميلك النتزاع ثقة النا�س واحرتامهم �إال �أن يتوا�ضع لهم
وينفتح على النقد .هذا هو اجليل الذي يحتاجه
ويت�ضل َع بثقافة الع�صر
َ
الإ�سالم لتحريره معارفه من ال�شوائب والأزمات.
مراجع البحث:
.1

1من ذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في موضوع أسهم الشركات ،حيث
ذكر أن األصل عدم جواز التعامل بأسهم الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً ثم
سكت عما هو وراء ذلك؛ فصيغة هذا القرار تعكس تردداً من واضعيه ،وكأنه بهذه
الصياغة يفهم صحة االستثناء بالجواز في بعض الحاالت .وهذا نص القرار“ :األصل
حرمة اإلسهام في شركات تتعامل أحيا ًنا بالمحرمات ،كالربـا ونحـوه ،بالرغم من أن
أنشطتها األساسية مشروعة”( .قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم ) 1/7 ( 63
بشأن األسواق المالية في دورته السابعة المنعقدة بجدة من  7-12ذي القعدة 1412هـ
الموافق  14 – 9أيار (مايو)  1992م) ،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 عالمًا بذلك”.

.2

2يذكر في هذا أن قرار تحريم التورق المصرفي الذي صدر عن مجمع الفقه الدولي في
دورة المنعقدة في الشارقة لم تلتزم به المؤسسات المالية اإلسالمية الممارسة للتورق،
بل استمرت في ممارساتها.
3ليست هذه الظاهرة بالمناسبة حكراً على الفكر الديني اإلسالمي ،بل نجدها في األديان
األخرى ،من يهودية ونصرانية ً
مثال ،فالنصرانية على سبيل المثال بعد أن تسللت إليها
تفسيرات وممارسات بدعيةَ ،عرفت دعوات لإلصالح تمثلت بالمذهب البروتستانتي
(االحتجاجي) ،أو للعودة إلى األصول وما كان عليه السلف ،وهو ما يمثله مذهب
األرثوذكس.

.4

4من ذلك أننا نرى من يقول بالتورق المصرفي يهاجم العينة ،ومن يهاجم التورق
المصرفي يخرج على الناس بالسلم المنظم ،وجوهر الجميع ومآله واحد!

.5

5لمراجعة هذه المسألة وتفصيالتها يمكن الرجوع إلى بحث “بيع الدين وتطبيقاته
المعاصرة في المصارف اإلسالمية” ،مجلة “اإلسالم في آسيا” ،الجامعة اإلسالمية
العالمية بماليزيا ،المجلد  ،5العدد 2008 ،2؛ “بيع العينة وتطبيقاته المعاصرة في
المصارف اإلسالمية” ،مجلة “التمدن” ،ماليزيا ،المجلد  .2008 ،4وكالهما للكاتب،
ويمكن تحميلهما من موقع www.abdulazeem-abozaid.com

.6

6لعلنا نرى عالئم ذلك في جيل الناشئة من خالل أبنائنا والناشئة من حولنا ،حيث بدأ
ً
استقالال واحتكاماً للعقل ،فال يجدي
دور التربية العائلية يخبو أثره فيهم ،وصاروا أكثر
معهم أسلوب اإلمالء بل اإلقناع .ويبدو هنا أن اختيار الناس للدين الحق (اإلسالم)
أو استعدادهم لتقبله في شتى أصقاع األرض سيكون بعد االحتكام إلى العقل بعد
تحريره من كل المؤثرات العقدية والثقافية التي كان عليها آباؤهم وأجدادهم؛ وهذه
مزية من مزايا تحرير العقل .وقد دخل معظم الجيل الجديد من الغرب نتيجة ذلك
مرحلة الالدينية ،فتراهم غير متدينين وغير مقتنعين بمسحيتهم بعد أن حكمت عقولهم
في عصر التقدم واالنفتاح بعدم عقالنيتها ،ولو عرض عليهم اإلسالم عرضاً صحيحاً
ومقنعاً في هذه المرحلة لتقبلوه ،لكن تخلفنا وواقعنا المزري جعلنا فتنة للذين كفروا
عن الدين الحق.

.3
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النفقات العامة للدولة يف االقت�صاد الإ�سالمي
احللقة ()1

الدكتور خليفي عي�سى
�أ�ستاذ حما�ضر بق�سم العلوم التجارية
كلية العلوم االقت�صادية والتجارية والت�سيري -جامعة حممد خي�ضر

امللخ�ص :نحاول يف هذا املبحث درا�سة النواحي املتعلقة بالنفقات العامة
يف النظام املايل الإ�سالمي ،باعتبارها �أداة من �أدوات ال�سيا�سة املالية يف
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية حتى ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل الن�سبة
الهامة التي ت�شكلها من الدخل الوطني.
وت�ستلزم درا�سة النفقات العامة والتعرف على مفهومها وعنا�صرها وكذلك
طبيعتها ،مع الوقوف على تق�سيمات النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي
�سواء التق�سيم التاريخي لها� ،أو التق�سيم العلم احلديث.

منهجية البحث :اعتمد يف درا�ستنا لهذا املو�ضوع على املناهج العلمية احلديثة
وخا�صة املنهج اال�ستقرائي التاريخي تبعا لطبيعة البحث وذلك حماولة منا
ملعرفة ما �إذا كانت النفقات العامة قد وجدت فعال يف �صدر الإ�سالم �أم ال،
�إ�ضافة على اعتمادنا على املنهج اال�ستنباطي حيث قمنا بدرا�سة نظرية
حتليلية للفكر املايل الإ�سالمي ال�ستنباط الأ�س�س واملبادئ التي حتكم النفقات
العامة للدولة يف االقت�صاد الإ�سالمي ،وطرق تقديرها ،و�أ�س�س تقييمها.

مقدمة:
تعترب درا�سة النفقات العامة للدولة من الأهمية مبكان خا�صة يف علم
االقت�صاد واملالية العامة ,وتظهر هذه الأهمية البالغة للنفقات يف دورها
الفعال ،والذي متار�سه يف خمتلف املتغريات االقت�صادية.
ولعل البحث يف جمال النفقات العامة للدولة يف االقت�صاد الإ�سالمي يتطلب
اجلمع بني الدرا�سة الفقهية والدرا�سة االقت�صادية املبنية على التنظري لإبراز
املبادئ االقت�صادية التي ت�ؤثر على الظواهر االقت�صادية ومدى عالقتها
ببع�ضها.
ولهذا كان الأمر ملحا على الباحثني امل�سلمني لإعادة ا�ستنباط النظم املالية
الإ�سالمية من الإرث احل�ضاري الإ�سالمي امل�ستمد من م�صادر ال�شريعة
الإ�سالمية.
ويف هذا البحث نركز على �أهم املفاهيم التي ينبغي حتديدها فيما يتعلق
بالنفقة العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي من مفهوم للنفقة العامة وعنا�صرها
وكذلك تعريف احلاجة العامة ثم حماولة التعرف على طبيعة النفقات العامة
يف االقت�صاد الإ�سالمي ،مع التطرق �إىل ال�ضوابط والقواعد العامة التي
حتكم هذه النفقات.
حماولني الإجابة عن �س�ؤال �أ�سا�سي مفاده :ما هي يا ترى حقيقة النفقات
العامة للدولة يف االقت�صاد الإ�سالمي؟.
هدف البحث :يهدف هذا البحث �إىل الك�شف على �سبق الفكر املايل
الإ�سالمي يف تقدمي تق�سيم للنفقات العامة للدولة يتفق من حيث �أ�صوله
ومنا�سبته للظروف التي طبق فيها مع �أرقى التق�سيمات احلديثة .كما يهدف
�إىل تبيان معرفة الفكر املايل الإ�سالمي لل�صورة العينية للنفقة العامة �إ�ضافة
�إىل ال�صورة النقدية.
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ماهية وطبيعة النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي:
 -1طبيعة النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي:
 - 1-1تعريف النفقة العامة وعنا�صرها:
�أ .تعريفها :النفقة العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي هي مبلغ �أو قدر من املال
داخل يف الذمة املالية للدولة يقوم الإمام �أو من ينوب عنه با�ستخدامه يف
�إ�شباع حاجة عامة وفقا ملعايري ال�شريعة الإ�سالمية.
وميكن �أي�ضا تعريف النفقة العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي ب�أنها مبلغ من املال
متعلق بالذمة املالية للدولة ينفقه ويل الأمر (الإمام) �أو من ينوب عنه بق�صد
�إ�شباع حاجة عامة �أو تقدمي خدمة ذات منفعة عامة.
ب -عنا�صر النفقة العامة :من التعاريف ال�سابقة الذكر ميكن حتديد عنا�صر
النفقة العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي من خالل الأمور التالية:
•ال�صفة املالية للنفقة العامة :وتت�ضمن ا�ستخدام نوع من �أنواع
املال �سواء �أكان نقدا �أو عينا ،فال تقت�صر على ال�صفة النقدية
مثلما يف الفكر املايل احلديث بل يجمع بني ال�صفة النقدية
والعينية حيث �أن الإيرادات جتبي نقدا �أو عينا .وبالتايل فعلى
الدولة ا�ستخدام ال�صورة التي تراها حمققة للم�صلحة العامة
لأفراد املجتمع الإ�سالمي وملن تدفع النفقة لهم.
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•�صفة القائم بالنفقة العامة:يجب �أن ينفق املال بوا�سطة الإمام
�أو من ينوب عنه بال�صرف وفق مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وهنا
كان لزاما ف�صل مال الدولة عن مال ويل الأمر ،وبالتايل ي�شرتط
يف النفقة العامة �أن يكون م�صدرها الأموال العامة و�أن يتوالها
احلاكم �أو من يفو�ضه وينوبه.
•الغر�ض من النفقة العامة:تهدف الدولة من خالل النفقة العامة
�إىل �إ�شباع احلاجات العامة ،ومن ثم حتقيق النفع العام� ،أي �أن
ت�ستخدم النفقة العامة يف �إ�شباع حاجة مهمة ،وم�صالح عامة
�شرعية ،على �أن يتم ترتيب هذه امل�صالح بالرتتيب ال�شرعي
فال�ضروريات ثم احلاجيات ،ثم التح�سينات.
وي�شمل حتقيق �أق�صى نفع اجتماعي ممكن ما يلي:
�1 .1أال تنفق الأموال لتحقيق منافع �شخ�صية للجهاز احلكومي بل توجه
لل�صالح العام.
2 .2االختيار بني البدائل املتاحة للإنفاق ،بحيث يختار البديل الذي
يحقق �أق�صى منفعة اجتماعية.
 -2-1تق�سيم احلاجات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي:
�أ .تعريف احلاجات العامة :هي احلاجات اجلماعية التي تنتج عن �إ�شباعها
بوا�سطة الدولة منفعة عامة لأفراد املجتمع� ،أي منفعة جماعية تقدرها
ال�سلطات احلاكمة حل�ساب املجموع ،ومتثل احلاجات العامة يف االقت�صاد
الإ�سالمي م�صالح امل�سلمني ،وما ال غنى لهم عنه ويعود حتقيقها بالنفع العام.
ب .م�ستويات احلاجات العامة� :إن احلاجات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي
لها ثالث مراتب وم�ستويات تتمثل فيما يلي:
1 .1ال�ضروريات :وت�شمل كافة الأفعال والأ�شياء التي تتوفر عليها
�صياغة الأركان اخلم�سة للحياة الفردية واالجتماعية مثل(:
الدين ،النف�س ،العقل ،الن�سل ،املال).
وت�ضم هذه ال�ضروريات احلاجة للأمن والدفاع ،و�إقامة العدل،
احلاجة للتعليم وال�صحة وتوفري ال�ضمان االجتماعي ،وهذه
احلاجات ت�أتي يف املقام الأول.
2 .2احلاجيات :وهي الأمور التي ترتتب امل�شقة عند اختاللها،
وتتعلق بكيفيات ا�ستيفاء ال�ضرورات وو�سائلها ،من حيث القدرة
وال�سرعة ،وهي على جانب كبري من الأهمية بعد ال�ضرورات،
ومنها مرافق التنمية االقت�صادية ومرافق اخلدمات الأ�سا�سية
الالزمة لتحقيق هذه التنمية.
3 .3التح�سينات :وهي الأمور التي تطلب للتكميل والرتفيه ،وال
ت�صعب احلياة برتكها فهي �أمور الرفاهية يف املجتمع مثل
املنتزهات العامة ،و�أندية الرتبية الريا�ضية وغريها.
واالقت�صاد الإ�سالمي يف جمال �إ�شباع احلاجات العامة يدعو
دائما �إىل مبد�أ الأولويات ،حيث يجب تقدمي �إ�شباع ما هو من ال�ضرورات على
ما هو من احلاجيات ،وما هو من احلاجيات على ما هو من التح�سينيات،
وهذا ما نادى به جميع الفقهاء من �ضرورة تقدمي الأهم على املهم من
احلاجات كما يق�ضي منطق العقل.

 -3-1طبيعة النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي:
تعترب النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي �أداة تلعب دورا �أ�سا�سيا يف تقدم
وتنمية املجتمع ،وكذلك هي �أداة فعالة يف ال�سيا�سة املالية الإ�سالمية ،كما
حتدد وفق قدرة الدولة على حت�صيل املوارد املالية.
�أ .النفقات العامة �أداة عمران وتقدم� :إن االهتمام بالنفقات يعني االهتمام
برفع امل�ستوى املعي�شي لأفراد املجتمع ،وبالتايل �إحداث تغيري �إيجابي يف
الدورة االقت�صادية ،ويتحقق الرواج االقت�صادي ،مما ي�ساهم يف ارتفاع
الأرباح والأجور ،ويوفر للدولة فائ�ض ًا كافي ًا تنفقه يف املرحلة القادمة ،ومن
هنا يظهر دور النفقة ك�أداة للعمران والتقدم.
ب .النفقات العامة �أداة من �أدوات ال�سيا�سة املالية :ت�ستعمل الدولة يف
االقت�صاد الإ�سالمي النفقات العامة ك�أداة لتحقيق الأهداف االقت�صادية
واالجتماعية ،حيث يقوم الإنفاق العام يف االقت�صاد الإ�سالمي بتوفري
القاعدة الأ�سا�سية لتحقيق التنمية االقت�صادية ،من خالل ت�شغيل املوارد
�سواء املادية �أو الب�شرية التي ميلكها املجتمع.
�إ�ضافة �إىل جتميع ر�أ�س املال وتركيمه باعتباره من عنا�صر الإنتاج ،وزيادة
الدخل القومي ،وكذلك تن�ش�أ اال�ستثمارات الأ�سا�سية يف املجتمع من بناء
الطرق� ،إقامة ال�سدود وحفر الأنهار وغريها ،هذا �إ�ضافة �إىل حتقيق التنمية
االجتماعية من خالل حتقيق ال�ضمان االجتماعي ،وذلك بتحقيق حد الكفاية
لكل فرد من �أفراد املجتمع ،وتوفري م�ستوى املعي�شة الالئق لكل فرد مبا
ينا�سب ظروف املجتمع.
ج -النفقات العامة تتحدد وفق �أولوية الإيرادات العامة على النفقات العامة:
�إن النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي تتحدد وفق قدرة الدولة على
احل�صول على الإيرادات العامة ،وبالتايل �إذا عجزت هذه املوارد على تغطية
النفقات العامة جل�أت الدولة �إىل القرو�ض لتغطية عجزها.
� -4-1ضوابط النفقات العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي:
عرفنا �أن من �أهداف النفقات العامة هو �إ�شباع احلاجات العامة ،ويتطلب
ذلك �أن تكون هناك قواعد و�ضوابط حتكم هذه العملية من تر�شيد للنفقات
العامة ،والتزام بالأحكام ال�شرعية يف الإنفاق ،وااللتزام بالعدالة ،مع مراعاة
تنا�سب النفقات مع الأحوال املالية واالقت�صادية للدولة.
�أ .تر�شيد الإنفاق العام :يحرم الإ�سالم تبذير املال والإ�سراف فيه �سواء ًا كان
خا�صا �أم عاما ،وال ي�شمل الإ�سراف الإنفاق الزائد عن احلد فقط ،بل الإنفاق
على امل�شروعات التي مل تدر�س درا�سة كافية �أو التي ال يحتاج املجتمع �إليها،
كما ي�ستنكر الإ�سالم التبذير والإ�سراف يف ا�ستخدام الكهرباء� ،أو الإ�ساءة يف
ا�ستعمال املرافق العامة ،لأن املال مال اهلل ونحن م�ستخلفون فيه.
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ومن مظاهر الر�شد يف الإنفاق العام مراعاة الأولويات الإ�سالمية عند �إ�شباع
احلاجات فتقدم ال�ضرورات على احلاجيات ،واحلاجيات على التح�سينات
وهكذا.
ويعترب اخلروج على هذا الرتتيب هالكا للمجتمع ،ومن هنا يت�ضح �أن تر�شيد
النفقات العامة مبني على املبادئ التالية:
•تقدمي الأهم على املهم يف حتديد �أوجه احلاجات العامة.
•الربط بني التكلفة والعائد.
•االقت�صاد يف الإنفاق يف حتديد ال�شكل النهائي للم�شروع.
•ح�سن اختيار العاملني امل�شرفني على املال العام.
ب .االلتزام بالأحكام ال�شرعية يف الإنفاق العام :وذلك ب�أن تقع النفقات
العامة يف الواجبات واملباحات ،وجتنب املحرمات ،بحيث يكون الإنفاق على
امل�شروعات ب�صورة تتفق مع التعاليم الإ�سالمية ،فال تكون امل�شروعات تتعامل
مع الربا ،وال تنتج �سلعا يحرمها الإ�سالم ،وال تقوم با�سترياد مواد حمرمة،
فيجب �أن تكون النفقات العامة مرتبطة ارتباطا وثيقا ب�ضابط احلالل
واحلرام.
ج .االلتزام بالعدالة يف الإنفاق :عن العدالة هي ال�سمة الأ�سا�سية للإ�سالم،
فال �شك �أنها من مبادئ املال العام يف الإ�سالم� ،أي الإنفاق العام ،والذي
يحدث على مرحلتني الأوىل على م�ستوى الإقليم ،والثانية على م�ستوى
الأفراد.
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1 .1العدالة الإقليمية :وتعني العدالة الإقليمية توزيع املال العام بني
الإقليم طبقا الحتياجاتها الفعلية ،بحيث ال يكون هناك �إقليم تركز
فيه مظاهر الرقي والتقدم ،و�أقاليم �أخرى تعي�ش العزلة واحلرمان.
2 .2العدالة الفردية :وحمتوى هذه العدالة توزيع املال على الأفراد
امل�ستحقني له ،وفق معايري و�ضعها اهلل �سبحانه وتعاىل ور�سوله.
فمن فرغ نف�سه لعمل امل�سلمني ،ومن عجز عن توفري احلياة الالئقة لنف�سه
و�أ�سرته ،ومن عمل للدولة ،كل ه�ؤالء وجبت كفايتهم من املال العام.
ويف ذلك يقول ابن تيمية <:وال يجوز للإمام �أن يعطي �أحدا ما ال ي�ستحقه
لهوى يف نف�سه ،من قرابة بينهما �أو مودة ،ونحو ذلك ،ف�ضال �أن يعطيه لأجل
منفعة حمرمة منه>
د .تنا�سب الإنفاق العام مع الأحوال املالية واالقت�صادية للدولة :مبعنى
�أن يتم الإنفاق العام مبا يتنا�سب مع املقدرة املالية والأحوال االقت�صادية
واالجتماعية للدولة.
فيما يخ�ص املقدرة املالية ،فذلك يتعلق بح�صيلة الإيرادات العامة ،ف�إذا
كانت مرتفعة تو�سعت الدولة يف الإنفاق والعك�س �صحيح.
�أما فيما يخ�ص الأحوال االقت�صادية ،فذلك مرتبط بالأحوال االقت�صادية
التي متر بها البالد� ،سواء ًا كانت ركودا �أم انتعا�شا ،ففي حالة الركود تزيد
الدولة من نفقاتها لت�شغيل كافة مواردها الإنتاجية� ،أما يف حالة االنتعا�ش
فتقلل من نفقاتها خوفا من حدوث ت�ضخم ،وتقت�صر نفقاتها على الن�شاط
ال�ضروري فقط.
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مدى حتقيق امل�صارف الإ�سالمية للمقا�صد ال�رشعية يف املال

د .عي�سى حممد اخللويف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد و�آله و�صحبه،
هناك �أ�سئلة تدور بني املهتمني واملراقبني مل�سرية امل�صرفية الإ�سالمية ،ومن
�أهم هذه الأ�سئلة :ما مدى حتقيق امل�صارف الإ�سالمية للمقا�صد ال�شرعية يف
املال؟! �أو هل �صيغ التمويل املعمول بها حاليا حتقق ذلك؟ وهل ميكن �إيقاف
العمل ببع�ض �صيغ التمويل؟
املحور الأول :مدى حتقيق �صيغ التمويل لدى امل�صارف الإ�سالمية للمقا�صد
ال�شرعية يف املال؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ ينبغي بداية معرفة مقا�صد ال�شارع يف املال ،ثم
عر�ض �صيغ التمويل املعمول بها يف امل�صارف الإ�سالمية على تلك املقا�صد،
والنظر يف مدى حتقيقها لها.
و�أهم املقا�صد ال�شرعية يف املال:
1 .1الرواج للأموال� :أي دورانها بني النا�س وعدم تكد�سها لدى فئة.
2 .2العدل يف الأموال :وي�شمل العدل �أخذها بغري ظلم و�إنفاقها
كذلك ،ويدخل العدل يف املعامالت والعقود التي تنتج عنها
الأموال والتجارة.
3 .3الو�ضوح� :أي و�ضوح يف امللكية ،وو�ضوح يف االلتزامات املرتتبة
على التعامالت والعقود.
4 .4الثبات يف الأموال :ويظهر هذا الق�صد يف الإلزامية يف العقود
واالتفاقات بني النا�س.
فبعر�ض ال�صيغ التمويلية على هذه املقا�صد ميكن معرفة مدى حتقيقها لها،
ومن ثم احلكم على مدى حتقيقها للمق�صد ال�شرعي يف املال .وي�ضاف ملا
�سبق معيار �آخر؛ هو عالقتها بالربا؛ وظهر تلك العالقة يف بعدها عن �شبهة
التح ّيل الفقهي على الربا.
�أوال :ال�صيغ الأكرث حتقيقا للمقا�صد ال�شرعية
هناك �صيغ يظهر عند درا�ستها يف �ضوء املقا�صد يف املال �أنها حمققة بن�سبة
كبرية للمقا�صد ال�شرعية يف املال ،واجلامع بني هذه ال�صيغ �أمران:
الأول� :أنها تدور على مبد�أ امل�شاركة ،وهو مبد�أ �إ�سالمي �أ�صيل يف حتقيق
الرواج.
الثاين :عدم بناء �أو اعتماد هذه ال�صيغ على منهج احليل ،لعدم توافق احليل
مع املقا�صد ال�شرعية.

وهذه ال�صيغ هي 1 :ـ امل�ضـاربة 2 .ـ ال�سـلم 3 .ـ اال�سـت�صناع 4 .ـ ال�شركة
املتناق�صة.
عر�ض هذه ال�صيغ على املقا�صد يف املال
�سبق ذكر �أهم املقا�صد ال�شرعية يف املال ،و�ستكون معيارا للحكم على حتقق
املقا�صد ال�شرعية يف �صيغ التمويل ال�سابقة:
1 .1مق�صد الرواج :حتقق هذه ال�صيغ مق�صد الرواج للمال ،وذلك
لأنها �صيغ تدور على امل�شاركة بني الطرفني ،فيح�صل رواج املال
بانتقاله بني الأيدي مابني مالك للمال وبني �صاحب مهنة �أو
حرفة يريد �أن ين�شئ م�صنعا �أو جتارة.
2 .2مق�صد العدل :وهي حمققة ملق�صد العدل� ،إذ ي�أخذ كل طرف
ما ي�ستحق من الأرباح ،والأهم �أن يتحمل كل طرف ح�صته من
اخل�سائر عندما تقع.
3 .3وهي حمققة ملق�صدي الو�ضوح والثبات :حيث �إن حق كل واحد
من ال�شركاء وا�ضح يف ملكيته من ر�أ�س املال� ،أو ما ي�ستحق من
الأرباح� ،أو ما يتوجب عليه من اخل�سائر.
�أما معيار عالقتها بالربا؛ فهذه ال�صيغ لقيامها على مبد�أ امل�شاركة �أبعد ما
يكون عن الربا وذرائعه .فيظهر من الدرا�سة والعر�ض على املعايري ال�سابقة
قوة �صيغ التمويل املذكورة يف حتقيق مقا�صد ال�شريعة يف املال.
ثانيا :ال�صيغ الأقل حتقيقا للمقا�صد ال�شرعية
يظهر بدرا�سة ال�صيغ التالية :املرابحة للآمر بال�شراء� ،سواء بالوعد امللزم �أو
من دونه ،والتورق امل�صريف ،و�صيغة الإيجار املنتهي بالتملك؛ �أنها �أقل �صيغ
التمويل حتقيقا للمقا�صد �أو �أ�ضعفها من بني �صيغ التمويل ،وال يعني هذا �أنها
ال حتقق �أي مق�صد �شرعي ،ف�إن توفري ال�سيولة النقدية �أو الب�ضائع وال�سلع
للنا�س بال �شك يحقق مق�صدا �شرعيا ،لكن هذه املقا�صد املحققة ال حتقق
املقا�صد الأهم يف املال.
عر�ض هذه ال�صيغ على مقا�صد ال�شريعة يف املال
بعر�ض هذه ال�صيغ على املقا�صد يف املال جند �أن ن�سبة التحقق؛ كما ي�أتي:
1ـ مق�صد الرواج :حتقيق ال�صيغ الثالث لهذا املق�صد �ضعيف ،ف�إن حقيقة
الأمر يف هذه ال�صيغ �أنها متاجرة مال مبال �أكرث من كونها متاجرة بال�سلع،
فلي�س هناك حركة وتدوير بالتجارة� ،أما كونها حترك املال من جهة املمول
للمتمول فقد �سبق وذكرنا �أن ال�شرع ال يعترب تدوير املال بالربا تدويرا ورواجا
له ،و�إال ملا منع الربا.
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 2ـ مق�صد العدل :العدل يف املال يقت�ضي �أمورا ،منها �أال يتحمل طرف
جميع املخاطر ,وينعم الطرف الآخر بجميع املغامن يف هذا العقد ،فالغرم
بالغنم قاعدة �أ�صيلة ،وقد منع ال�شرع �أي�ضا من ربح ما مل ُي�ضمن ،و�صورة
تغييب مق�صد العدل يف هذه العقود تظهر يف كون امل�صرف يرتب معظم
احلقوق واملخاطرة على العميل ،ويخل�ص نف�سه من االلتزامات جميعا مبا
فيها �ضمان ال�سلعة عند متلكه لها� ،أويف عقد الت�أجري املنتهي بالتملك؛ حيث
ي�أخذ امل�صرف لنف�سه �أف�ضل ما يف حقوق املالك وامل�ؤجر لل�سلعة ،ويرتب على
العميل �أق�ساها ! وهذا كله يدل على غياب العدل يف العقد .و�سبب ذلك قوة
موقف امل�صرف مقارنة ب�ضعف موقف العميل املحتاج للتمويل ،فيقبل العميل
ب�شروط فيها �ضيم لأجل احلاجة ،فامل�صرف يفر�ض ر�سوما �إدارية لفح�ص
ال�سلعة عند املرابحة يفوق �أجرة املثل ,وال ميلك العميل �إال �أن يوافق .

هل يلزم اال�ستغناء عن بع�ض ال�صيغ التمويلية �إذا �أردنا حتقيق م�صرفية
متوافقة مع املقا�صد؟
�أم �أن املقا�صد ال�شرعية ال تتحقق �إال مبجموع ال�صيغ مع تفاوتها يف حتقيق
املقا�صد؟
�إجابة هذا ال�س�ؤال تكمن يف الآتي:
�أوال� :أهمية �شمول امل�صرف الإ�سالمي على جميع ال�صيغ
ال ي�شك �أحد �أن �شمول امل�صارف جلميع ال�صيغ املتوافقة مع ال�شريعة �أو
املباحة مطلوب ،لكن ما حدود ذلك وكيف يتم التوافق مع ما �سبق ذكره من
قرب وبعد بع�ض ال�صيغ عن املقا�صد� ,إن هناك �أ�سئلة ت�صلح كمدخل للإجابة
عن هذا الت�سا�ؤل ,وهي:

 3ـ مق�صد الو�ضوح والثبات :يظهر عدم الو�ضوح يف التملك يف �صيغة الت�أجري
املنتهي بالتملك ،حيث ترتدد امللكية مابني املالك وامل�ست�أجر ،فالعقد حقيقته
عقد بيع ،لكن عمل ب�صيغة الت�أجري لأجل �أن ي�ضمن البائع ملكيته لل�سلعة
حتى ي�سدد العميل جميع الأق�ساط،وهذا الرتدد يف امللكية يخالف بال �شك
الو�ضوح ،وهو جمال للنزاع يف الغالب.

 1ـ ما امل�صالح التي حتققها ال�صيغ الأبعد عن املقا�صد؟
احلديث عن امل�صالح التي حتققها ال�صيغ الأبعد ب�شكل عام مهم لفهم دورها
يف حتقيق م�صلحة؛ �أيا كان حجمها؛ وب�شكل �أدق ممكن �أن ن�س�أل هل حتقق
ال�صيغ التالية :املرابحة �أو التورق �أو الإيجار املنتهي بالتملك �شيء من �أهداف
امل�صارف الإ�سالمية؟ واجلواب� :أنه ال ي�شك �أحد �أن بع�ض ال�صيغ تلبي
احتياجات قد ال تلبيها ال�صيغ الأخرى ،و�أنها �سدّت ثغرات ولبت احتياجات مل
ي�سدها �إال تلك ال�صيغ الأ�ضعف ،ومن ذلك نذكر بع�ض املعامالت امل�صرفية
التي مل ي�سد الثغرة فيها �إال �صيغ املرابحة والتورق:

�أما بعر�ض هذه ال�صيغ على معيار عالقتها بالربا ،فيظهر �أن التعامل بالربا
م�آل �صيغتي املرابحة مع الوعد امللزم بال�شراء و�صيغة التورق املنظم� ،أو يف
�أف�ضل حال �شبهة الوقوع فيه ،وهذا مما يبعدها �أي�ضا عن حتقيق املقا�صد يف
املال ،مل�ضادة الربا للرواج املق�صود �شرعا .ويظهر جليا �أن ال�صيغ الثالث
بنيت على منهج احليل ب�شتى �أنواعها.
املحور الثاين :امل�آل عند البعد عن �صيغ التمويل الأقوى يف حتقيقها للمقا�صد
ال�شرعية
�إن مما �آل �إليه احلال عند اال�ستغناء عن ال�صيغ الأقوى يف حتقيق املقا�صد
ال�شرعية �أننا ابتعدنا عن ال�صيغ الهامة للتنمية؛ �إذ �أن �صيغ التمويل الأقرب
للمقا�صد ال�شرعية �أكرث حتقيقا للتنمية االقت�صادية .ولتقريب الفكرة؛ ف�إن
ال�شخ�ص الراغب يف متويل م�شروع ما �أو جتارة يتك�سب منها ـ يف حال غياب
ال�صيغ الأقرب للمقا�صد ـ يقوم ب�شراء ال�سلع مرابحة من امل�صرف ثم يقوم
ب�إعادة بيعها بخ�سارة يف الغالب؛ لأجل �أن مي ّول بهذا املال م�شروعا جتاريا
يعي�ش من ريعه ! وقد يكون لهذا امل�شروع دورا تنمويا جيدا ،لكن ملا كانت
امل�صارف الإ�سالمية حمجمة عن دورها التنموي ،ببعدها عن �صيغ التمويل
بامل�شاركة ب�أنواعها املختلفة ،ا�ضطر هذا ال�شخ�ص وغريه للجوء ل�صيغة
املرابحة للح�صول على التمويل الالزم� ،أي �أنه �سيبد�أ م�شروعه بخ�سارة مالية
يف احلقيقة !
وهذا الذي دعا بع�ض املتخ�ص�صني للقول ب�أن املرابحة منذ بداية دخولها
على امل�صارف الإ�سالمية �أخلت بدور هذه امل�صارف يف التنمية ب�شكل
كبري,وجعلتها قريبة من امل�صارف التجارية الربوية .
املحور الثالث� :أهمية التوازن يف التعامل ب�صيغ التمويل لتحقيق املقا�صد يف
املال
�إن احلديث ال�سابق عن قوة حتقيق بع�ض ال�صيغ للمقا�صد و�ضعف ال�صيغ
الأخرى يجرنا للت�سا�ؤل؛

1 .1املنتجات التي يرغب فيها الأفراد حلياتهم ال�شخ�صية ومعي�شتهم،
وال ميكن الدخول فيها بعقد �شراكة �أو م�ضاربة لكونها لال�ستخدام
ال�شخ�صي ولي�ست لال�ستثمار ،فاملرابحة وفرت املنتجات التي
يرغب بها العمالء بالتق�سيط؛ كال�سيارات والأثاث املنزيل وحتى
متلك املنازل ،ويف ذكر هذه الأ�شياء كفاية عن ذكر �أهمية هذه
ال�صيغة.
 2 .2املرابحة كانت البديل ال�شرعي عن االعتماد امل�ستندي ,حيث كان
املخرج ال�شرعي للقر�ض بفائدة الذي هو حقيقة �أكرث االعتمادات
امل�ستندية؛ �أن ي�شرتي امل�صرف ال�سلعة من البائع اخلارجي بوا�سطة
بنك البائع ،ثم يعيد بيعها الحقا للعميل.
3 .3وكذلك كان التورق احلل عند الرغبة يف احل�صول على النقد من
دون اللجوء للقرو�ض الربوية .
ختاما� :إن امل�صرف الإ�سالمي لأجل حتقيق املقا�صد ال�شرعية ينبغي �أن
ي�شتمل على جميع �صيغ التمويل التي تخدم الفرد يف احتياجاته ال�شخ�صية؛
�أو احتياجات عمله التجاري واال�ستثماري.
وكذلك احتياج امل�ؤ�س�سات والهيئات التجارية واال�ستثمارية واحلكومية,
لكن كذلك ومن منطلق حتقيق اقت�صاد �إ�سالمي حقيقي ال ميكن �أن نزعم
�أن حتريك االقت�صاد وتنميته يتحققان باملرابحة والتورق امل�صريف فقط,
ل�ض�آلة الدور التنموي الذي تقومان به؛ مقارنة بال�صيغ الأخرى القائمة على
امل�شاركة .واهلل �أعلم و�أحكم..
المصادر والمراجع :
.1
.2
.3
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منوذج ا�ستهداف عائد املرابحة بداللة �أموال امل�ضاربة
با�ستخدام تابع (مقام)

�أ .د� .سامر مظهر قنطقجي
دكتوراه يف املحا�سبة

تت�سارع ف�ضائح امل�صارف وامل�صرفيني خا�صة يف الأيام الأخرية ،فالبنك
ال�سوي�سري (يو بي �أ�س) �أدخل نف�سه يف عامل الف�ضائح بتورطه يف ف�ضيحة
(اليبور) ،وبلغت غرامته  940مليون جنيه �إ�سرتليني بتهمة الت�أثري غري
العادل على (الاليبور) والتالعب مبعدالته .وثبت تورط موظفو البنك يف
طوكيو بهذا الف�ساد .وكان قد �سبقه (باركليز) لتالعبه مبعدالت الفائدة،
والذي ُغ ّرم �أي�ض ًا ب ُثلث ما فر�ض على (يو بي �أ�س) .ولي�ست م�صارف (كريدي
�أغريكول) و (�سو�سيتي جينريال) و (�أت�ش ا�س بي �سي) ب�أح�سن حا ًال.
هذه الف�ضائح ت�شري �إىل �أن �سوء ال�سلوك منت�شر حتى بني موظفي البنوك
الكبرية ،وللأ�سف ف�إن تلك البنوك وموظفيها هم من يحددون (الاليبور)
ومثيالته! .لذلك ف�إن �سلطان هذه امل�ؤ�شرات قد بد�أ بالأفول لعدم �صالحية
كونها �أداة ت�سعري مو�ضوعية �أو حيادية ،وبر�أيي ف�إن هذا الأفول قد حان وقته
حيث �أن الأنظمة ال�شمولية كلها قد �أفلت والبد للأدوات ال�شاملة من نف�س
امل�آل �أي�ض ًا.
وعلى الرغم من �أننا كنا قد تكلمنا بهذا الأمر منذ �سنوات عديدة ،وقدمنا
احل َّل الريا�ضي �إثر احلل ،لكن �شدة �إميان مطبقي تلك امل�ؤ�شرات كانت �أقوى
من �أي تغيري ميكن �أن يح�صل ،فكثري من النا�س حتب ما �ألفته حين ًا من
الدهر وغالب ًا ما يعار�ضون تغيريه.
يعترب (مقام) �أو معيار قيا�س �أداء املعامالت املالية الإ�سالمية الذي
قدمه الباحثان (�أوهاج  -قنطقجي) يف عام  ٢٠١٠بدي ًال هام ًا عن ت�سعري
(اليبور) ومثيالته للفر�ص .وينطلق (مقام) من التدفقات النقدية املتوقعة
مل�شروع مدرو�س بعينه ،ولي�س من ت�سعري �شمويل ال يراعي الظروف ال�سائدة
�أو املحيطة بامل�شروع .لكن كيف تُلزم الأ�سواق بر�ؤية �أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات ال
يحيطون فع ًال ب�أحوال الأ�سواق؟ ف�ض ًال عن ف�ساد بع�ضهم!.
وقد �شمل كتابنا (فقه املعامالت الريا�ضي)  -املجاين  -متارين كثرية جد ًا
لت�سعري الفر�ص على امل�ستويني الكلي واجلزئي با�ستخدام (مقام) ،مثال
ذلك ت�سعري ال�سيولة ال�سوقية ،وت�سعري الفر�ص اال�ستثمارية ،واملفا�ضلة بني
وواف ل�صيغ
كاف ٍ
امل�شاريع ،وغريها ،بل �أثبتنا �صالحية (مقام) كبديل ٍ
�شهرية ثبت �صيتها يف عامل املال مثل( ،IRR, MIRR, NPV, FV :فمقام)
يتجاوز معدل العائد الداخلي بدقته ،وي�ساير حركة معدل العائد الداخلي
املعدل لكن دون اعتماده على معدالت الربا وافرتا�ضاتها.

�أوهاج بادانني حممد عمر
ماج�ستري حما�سبة ومتويل

ذلك �أن تلك امل�ؤ�س�سات ت�ستقطب الأموال من ال�سوق ب�صيغة امل�ضاربة ثم
تعيد �ضخها يف ال�سوق ب�صيغ عديدة منها املرابحة وغريها .لذلك ف�إن تلك
امل�ؤ�س�سات �أمام قيدين متعاك�سني اثنني:
1 .1فمن جهة عليها ت�أمني ربح معقول لأرباب الأموال الذين ُا�ستقطبت
�أموالهم �ضمن ح�سابات اال�ستثمار ،لأن ذلك ُيح�سن ُ�سمعتها خا�صة
�إذا �سعت �إىل تعظيم ربحيتهم ( ،)Maximizeمما ي�ؤهلها لك�سب
�صدارة م�ستقطبي ال�سيولة ،فتجني بذلك الوالء وال�سمعة ال�سوقية
املنا�سبتني.
2 .2ومن جهة �أخرى عليها �أن ت�س ّعر مرابحاتها ب�أف�ضل طريقة ،وذلك
بتحري �أقل معدل يكفيها لتحقيق ال�شرط الأول .ملحافظتها على
مناف�ساتها ال�سوقية جتاه زبائنها لك�سب والئهم� .إن تخفي�ض
ن�سب املرابحة ( )Minimizeم�شروط مبحافظة امل�ؤ�س�سات على
توزيعات �أرباحها املتوقعة.
�إن ما �سبق هو من باب الت�سعري الداخلي ،بعد ذلك ال ب�أ�س باال�ستئنا�س
مبعدالت ( )IIBRبعد تطبيق النموذج املقرتح لال�ستفادة املمكنة من
الفر�ص ال�سوقية ووفوراتها.
تعترب احل ّلول الريا�ضية �أداة فاعلة لتح�سني القرارات املتخذة على �أ�س�س
عقالنية ،فالتقدير غالب ًا ما ي�شوبه التح ّيز وعدم املو�ضوعية ،وف�ضائح
(الاليبور) ما فتئت �شاهدة حية على كل ذلك.
يقوم منوذج (ا�ستهداف عائد املرابحة بداللة �أموال امل�ضاربة) املقرتح
على �أ�سا�س احت�ساب (مقام) من خالل التدفقات النقدية املتوقعة للفرتة
املدرو�سة لأموال امل�ضاربة ،ثم توزيع ر�أ�سمال امل�ضاربة على الفرتة املدرو�سة
حل�ساب عائد حدها الأدنى با�ستخدام (مقام) و�صوال لر�صيد ر�أ�س املال
املح�سوب ،وهو مبثابة املال املتاح لال�ستثمار.
ف�إذا افرت�ضنا �أن الأموال امل�ستثمرة موجهة كلها �إىل املرابحة ،وعليه،
�سنح�سب عائد املرابحات املنفذة بر�أ�س املال املتاح بن�سب (مقام) ،وب�إ�ضافة
جمموع عوائد الفرتة املالية �إىل �أ�صل ر�أ�س املال ثم بتوزيعها على الفرتة
املدرو�سة متهيد ًا حل�سمها مبعدل (مقام) ،ميكن حتديد حجم الأموال املعاد
ا�ستثمارها.

�إن النموذج الذي �سنقدمه يف هذا البحث يتجاوز م�ؤ�شر الربح بني امل�صارف
الإ�سالمية ( )IIBRالذي �أ�صدرته ( )AAOIFIيف تاريخ مقارب لإ�صدار
(مقام) بالتعاون مع �شركة (توم�سون رويرتز) ،حيث تقوم منهجية ()IIBR
على حماكاة (اليبور) مع واقعية �أف�ضل.
�إن حاجة امل�ؤ�س�سات املالية وخا�صة الإ�سالمية منها �إىل (اليبور) ومثيالته
تفر�ضها �ضرورات عملها (ح�سب اعتقاد القائمني عليها) .وكمثال على
www.giem.info
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)(1

M1

�إن الإيراد الذي �سيتحقق مرده �سببني:
•عائد املرابحة الناجم عن اال�ستثمار املبا�شر للأموال املتاحة.
•عائد ما يتم قب�ضه من �أق�ساط املرابحات واملعاد ا�ستثماره بنف�س الن�سبة على �أقل تقديرP(i)،والذي ُيعترب مبثابة عائد داخلي ،وهذا من فر�ضيات (مقام)
التي ت�شابه فر�ضيات معدل العائد الداخلي ومعدل العائد الداخلي املعدل.
)(3
ً
وبناء على ما �سبق ،ف�إن �إجمايل �أموال املرابحة هي حا�صل جمع ر�أ�س مال امل�ضاربة وعوائد املرابحات املعاد ا�ستثمارها معا .بينما يتمثل ربح عمليات امل�ضاربة
P
بناجت طرح �أ�صل املال املُ�ضارب به من �أموال امل�ضاربة امل�ستثمرة .ويكون عائد املرابحة ال�سنوي عندئذ هو ناجت ربح عمليات املرابحة مق�سوم ًا على الفرتة املدرو�سة.
∑
)(4
متغريات النموذج:
)(2

M2

)(5

)M2(i

)(6

)PV(i

)(7
)(8
)(9
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}

)P(i

)(3
)(4

P
M2

)(9

)M3(i
M4
P1

)(10

24

P2

)(11

P1

)(10

P2

)(11

P%

∑

)(13

)(14

www.giem.info
P%

}

Inv%

}

{

صفح

)PV(i

)(7

M4

Mur%

)M2(i

)(6

)M3(i

)(12

)(5

)(8

{

}

{

{

مقاالت يف الهند�سة املالية الإ�سالمية

مثال :بفر�ض �أن مال امل�ضاربة املتاح لال�ستثمار يبلغ  ،220000فكم تبلغ الن�سبة الأدنى للمرابحة؟
CF

m

)M3(i

42,308.62
75,338.76
117,857.40
171,261.27
237,152.70
317,369.90

229999

660,000
220,000

)M2(i

)PV(i

49,934.05
49,934.05
49,934.05
49,934.05
49,934.05
49,934.05
49,934.05

17,549.46
22,175.83
26,802.20
31,428.57
36,054.94
40,681.31
45,307.68

220,000.00

349,538.37
M2

32,415.47

P2

M4

446,908.27

P1

226,908.27

)M1(i

)P(i

32,384.59
27,758.22
23,131.85
18,505.48
13,879.11
9,252.74
4,626.37

)m(i

220,000.00
188,571.43
157,142.86
125,714.29
94,285.71
62,857.14
31,428.57

129,538.37
P

31,428.57
31,428.57
31,428.57
31,428.57
31,428.57
31,428.57
31,428.57

220,000.00
m

14.72%
14.73%

)CF(i

94,286
94,286
94,286
94,286
94,286
94,286
94,286
660,000
CF

)Mqam(i

1.1472027
1.3160740
1.5098036
1.7320508
1.9870133
2.2795071
2.6150566

i
1
2
3
4
5
6
7

P%

8.41%

Mur%

6.32%

Inv%

 14.42مبثابة معدل عائد اال�ستثمار املبا�شر والداخلي مع ًا ،حيث بلغ (مقام)  ٪14.72على
وبناء على املثال املذكور ف�إن ن�سبة (مقام) هي
�أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة ،بينما بلغ العائد ال�سنوي  ،٪14.73بن�سبة مرابحة قدرها  ،٪8.41ون�سبة عائد داخلي ناجم عن
1.41
14.43
ت�شغيل الأموال املقبو�ضة بن�سبة .٪6.32

صفحت | 5

2.32

+

+

نسبة المرابحة

نسبة التشغيل

8.41%

6.32%

انشكم ()1

�إذ ًا ميكن لإدارة تلك امل�ؤ�س�سات املالية التخطيط ال�ستقطاب �أموال ودائع اال�ستثمار بعائد �سنوي جممل قدره  %14.73لقاء ا�ستثمار
الفر�ض) بن�سبة � ٪8.41سنوي ًا ،ون�سبة ا�ستثمار داخلي قدرها 1.41
14.43
 ،٪6.32ال�شكل (� .)1أما ن�سب ال�سيولة
تلك الأموال مرابحة (ح�سب
حتديد وعاء �صايف �أموال امل�ضاربة والقيام باحل�سابات ال�سابقة.
واال�ستثمار التي تفر�ضها ال�سلطات النقدية
فرتاعى قبل 1
2.32
يعترب كال من مدة اال�ستثمار ،وحجم التدفقات النقدية املتوقعة ،عامالن م�ؤثران يف حتديد الن�سب امل�ستنبطة ،وملعرفة املزيج الأف�ضل
الذي يحدد �أف�ضل عائد داخلي ميكن حتقيقه مع عائد مرابحة ميكن اال�ستثمار فيه� ،سنقوم بدرا�سة تغريات الزمن وحجم التدفقات
مع ًا و� ً
صوال �إىل املزيج الأمثل.

�سنقوم بتثبيت حجم حمفظة اال�ستثمار عند ( ،)220000ثم درا�سة حجم تدفقات نقدية �إجمالية ،مرة ب�ضعف حجم حمفظة
اال�ستثمار �أي ( ،)440000ومرة بثالثة �أ�ضعافها �أي (( ،)660000فـمقام) ال يت�أثر ب�شكل توزع التدفقات بل مبجملها ،ثم �سنقوم
ببناء عدة �سيناريوهات ب�أزمنة خمتلفة هي :ثمان ،و�سبع ،و�ست ،وخم�س ،و�أربع ،وثالث �سنوات على التوايل.
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222222
222222
442222
442222

662222
662222

وبتلخي�ص نتائج الدرا�ستني باجلدولني ( )1و ( )2التاليني ،وح�ساب التغريات التي طر�أت على الن�سب امل�ستنبطة تت�ضح
2 1
حركة الن�سب واجتاهها:
1

2

حركت
إجًاني
انعائذ
حركت

حركت
حركت
انعائذ
نسبت
عذد
يقاو
نسبت تشغيم
انًرابحت
انتشغيم
اإلجًاني
انًرابحت
انسنواث
حركت
حركت
انعائذ
نسبت
عذد
1
8.01%
8.09%
4.50%
3.59%
انحانت
حركت يقاو
إجًاني
يقاو
 8نسبت تشغيم
انًرابحت
انتشغيم
اإلجًاني
انًرابحت
انسنواث
انعائذ
2
1.04%
1.01%
0.67%
0.35%
9.05%
9.11%
5.17%
3.93%
7
13
8.01% 10.41%
8.09% 6.07%
4.50% 4.34%
3.59%
1.36%
1.31%
0.90%
0.41%
10.41%
68
24
1.04%
1.01%
0.67%
0.35%
9.05% 12.17%
9.11% 7.35%
5.17% 4.82%
3.93%
1.84%
1.75%
1.28%
0.48%
12.25%
57
35
1.36%
1.31%
0.90%
0.41%
10.41% 14.64%
10.41% 9.29%
6.07% 5.35%
4.34%
2.62%
2.48%
1.95%
0.53%
14.87%
46
46
1.84%
1.75%
1.28%
0.48%
12.25% 17.00%
12.17% 11.26%
7.35% 5.73%
4.82%
4.05%
2.35%
1.97%
0.38%
18.92%
35
يحفظت انًضاربت
قذرها ضعف
 0.53%تذفقاث نقذيت
عهى أساس حجى
األزينت انًذروست
سيناريوهاث
انجذول ( )1نتائج
5
2.62%
2.48%
1.95%
14.87%
14.64%
9.29%
5.35%
4
6
4.05%
2.35%
1.97%
0.38%
18.92% 17.00% 11.26% 5.73%
3
حركتيحفظت انًضاربت
حركت قذرها ضعف
حجى تذفقاث نقذيت
األزينت انًذروست عهى أساس
حركت
سيناريوهاثانعائذ
انجذول ( )1نتائجنسبت
عذد
انحانت
حركت يقاو
إجًاني
يقاو
نسبت تشغيم
انًرابحت
انتشغيم
اإلجًاني
انًرابحت
انسنواث
انعائذ
حركت
1
12.98% 13.09%
7.30%
5.79%
عذد8
حركت
حركت
انعائذ
نسبت
انحانت
حركت يقاو
إجًاني
يقاو
نسبت تشغيم
انًرابحت
انتشغيم
 8.41%اإلجًاني
 6.32%انًرابحت
انسنواث
2
1.74%
1.64%
1.11%
0.53%
14.72% 14.73%
7
انعائذ
2.27%
2.12%
1.50%
0.62%
16.99%
68
13
12.98% 16.86%
13.09% 9.91%
7.30% 6.94%
5.79%
3.10%
2.86%
2.14%
0.71%
20.09%
57
24
1.74%
1.64%
1.11%
0.53%
14.72% 19.71%
14.73% 12.06%
8.41% 7.66%
6.32%
4.48%
4.08%
3.30%
0.77%
24.57%
46
35
2.27%
2.12%
1.50%
0.62%
16.99% 23.79%
16.86% 15.36%
9.91% 8.43%
6.94%
7.03%
3.69%
3.37%
0.32%
31.61%
35
46
3.10%
2.86%
2.14%
0.71%
20.09% 27.48%
19.71% 18.73%
12.06% 8.75%
7.66%
انجذول ( )2نتائج سيناريوهاث األزينت انًذروست عهى أساس حجى تذفقاث نقذيت قذرها ثالثت أضعاف يحفظت انًضاربت
5
4.48%
4.08%
3.30%
0.77%
24.57% 23.79% 15.36% 8.43%
4
6
7.03%
3.69%
3.37%
0.32%
31.61% 27.48% 18.73% 8.75%
3
انجذول ( )2نتائج سيناريوهاث األزينت انًذروست عهى أساس حجى تذفقاث نقذيت قذرها ثالثت أضعاف يحفظت انًضاربت
حركت يقاو

انحانت

اجلدول ( )1نتائج �سيناريوهات الأزمنة املدرو�سة على �أ�سا�س حجم تدفقات نقدية قدرها �ضعف حمفظة امل�ضاربة

اجلدول ( )2نتائج �سيناريوهات الأزمنة املدرو�سة على �أ�سا�س حجم تدفقات نقدية قدرها ثالثة �أ�ضعاف حمفظة امل�ضاربة

يظهر اجلدوالن �أن ن�سب كل من (مقام) والعائد الإجمايل واملرابحة والت�شغيل الداخلي جميعها متزايدة با�ستمرار كلما
انخف�ض زمن اال�ستثمار مع ا�ستقرار حجم التدفقات النقدية املتوقعة� ،أي �أنها جميع ًا تتنا�سب عك�س ًا مع فرتة اال�ستثمار.
لكن درا�سة حركة تغريات هذه الن�سب تبني �أن تزايد �إجمايل العائد يتحول من متزايد مبعدل متزايد �إىل متزايد مبعدل
واملرابحة ،ف�إن التدقيق يف
متناق�ص بني ال�سنتني الثالثة والرابعة .ومبا �أن �إجمايل العائد يت�ألف من ن�سبتي العائد الداخلي
صفحت | 7
تغري ن�سبة املرابحة يظهر تراجع ًا يف معدل الزيادة لنف�س الفرتة ،بينما تتناق�ص ن�سبة عائد الت�شغيل الداخلي ب�شكل وا�ضح
الرابعة �أف�ضل مزيج،
مما ُيف�سر �سبب االنعطاف .وتعترب معدالت عائد الت�شغيل الداخلي واملرابحة ل�سنة االنعطاف �أي ال�سنة
صفحت | 7
وعندئذ يتوجب على متخذ القرار ا�ستهداف تلك الفرتة بو�صفها احلد الأمثل الذي يحقق �أف�ضل النتائج.
وبتمثيل نتائج اجلدولني بياني ًا ،ال�شكلني ( )1و( ،)2ب�1إظهار 2منحنيات الن�سب ،ومنحنيات تغرياتها ،ف�إن منحنيات التغري
تو�ضح �أن نقاط االنعطاف ملنحنيات حركات العائد الإجمايل واملرابحة وعائد الت�شغيل حت�صل عند ال�سنة الرابعة ،مما
ي�ستوجب التوقف عند هذه الفرتة واملحافظة على ن�سبها ،وهي:
3

2
14.78%

24.57%

14.64%

23.79%

9.29%

15.36%

5.35%

8.43%

انجذول ( )3نسب انفترة انًختارة نحانتي انتذفق انًذروست

اجلدول ( )3ن�سب الفرتة املختارة حلالتي التدفق املدرو�سة

ويعترب الفارق بني ن�سب حالتي التدفق �سببه زيادة وت�ضاعف حجم التدفقات ،كما �أن تزايد الن�سب كلما انخف�ضت الفرتة
الزمنية �سببه ثبات حجم التدفقات امل�ستثمرة بفرتات �أقل.
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وللتذكري با�ستخدامات (مقام) يف كتابنا امل�شار �إليه (فقه املعامالت الريا�ضي) ،ف�إنه لتحديد التدفقات النقدية املتوقعة
مل�ضاربة عمرها (ن) �سنة بداللة معدل نقطة التعادل ،ف�إن املثال التايل يو�ضح ذلك.

صفحت | 9

لإيجاد التدفقات النقدية املتوقعة مل�ضاربة عمرها خم�سة �سنوات ،بر�أ�س مال م�ضاربة قدره  ،220000جند �أن (مقام):
= (التدفقات النقدية /التكلفة)^(1.1536 = )6/1
= (�س 1.1536 = )6/1(^)220000 /
= (�س 2.356847 = 6^)1.1536( = )220000 /
�س =  518506 = 2.356847 × 220000حجم التدفقات النقدية امل�ستهدفة من �أجل م�ضاربة عمرها خم�سة �سنوات.
لتحميل ملف اك�سل يرجى زيارة رابط مركز �أبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية التايل:
http://kantakji.com/fiqh/Files/Finance/MMM.rar
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التورق امل�رصيف تكييفه الفقهي وحكمه ال�رشعي
الدكتور يو�سفي ر�شيد والأ�ستاذة حجار �آ�سية

الدليل اخلام�س:
ُ
ُت َع ُّد �سيا�س ُة التمويل التي َتنتهِ جها
البنوك الإ�سالم َّية ،ومنها عملية التورُّقِ
انحراف هذه البنوك عن الغايات
أعظم الأ�سباب التي أ�دَّتْ �إىل
ِ
امل�صريف ِمن � ِ
ُ
فوارق كبري ٌة بني
قامت هذه امل�صارف؛ حيث مل َت ُع ْد هناك
التي ِمن � ْأج ِلها ْ
اكتفت البنوك الإ�سالمية
البنوك ال ِّربو َّية وبني امل�صارف الإ�سالمية؛ حيث
ِ
ُ
ال�ص َيغ التمويل َّية اال�ستهالك َّية عن ِ�صيغ اال�ستثمارات الأخرى ذات
بهذه ِّ
َ
كال�سلم وامل�شاركة ،الأمر الذي
الفائدة االجتماع َّية ،واجلدوى االقت�صاد َّيةَّ ،
ُّ
ال�س َلع قبل متل ِكها ،والت�ص ُّرف فيها
�أ ْو َقعها يف ِ
بع�ض املحاذير ال�شرع َّية ،كبيع ِّ
َق َبل قب�ضها ،والإلزام بالوعد ،و�إحداث ِ�صيغ متويل َّية عليها �إ�شكاالتٌ كثرية
كالتورُّقِ امل�صريف.
القول الثاين:
أهل العلم �إىل جوا ِز التَّورُّقِ امل�صريف ،ومل ُيف ِّرقوا بينه وبني
ذهب فري ٌق من � ِ
َ
ُ
بع�ض
يف
واملراقبة
الفتوى
جلان
بع�ض
ز
اجلوا
اختار
وقد
التورق الب�سيط،
ِ
َرجع �إليها ،وقد اعتمدوا على القول باجلواز
امل�صارف التي لها جلا ٌن �شرعية ت ِ
على �أد َّلة ،منها:
الدليل الأول:
التو ُّرق ال ِفقهي الب�سيط قد َذهَ ب �إىل جوازه جمهو ُر الفقهاء ،وقد ُ�سقْنا �أد َّلتَهم
يف العدد املا�ضي ،فك ُّل دليل ذ َك ْرناه هناك على جوازِالتورق الب�سيط ،فهو دلي ٌل
على جوا ِز التو ُّرق امل�صريف ،وال َف ْرق بينْ املعاملتني �أنَّ التو ُّر َق احلديث َّ
منظم،
وو�سائله حديثة ،وتكلفته �أق ُّل ،ف َمن �أجاز التو ُّر َق يف ال�س َّيارات ،والأرا�ضي،
فيجب عليه �أن ُيجيزَ التو ُّر َق يف املعادن؛ حيث ال َف ْرق.
ونوق�ش هذا:
ب�أنَّ هناك فر ًقا بينْ التورُّقِ القدمي والتورُّقِ امل�صريف ِمن وجوه.
الوجه الأول:
ال�سلعة ِمن �س َّيارة �أو عقار،
وهو �أه ُّمها �أنَّ التورق القدمي يلتزم العمي ُل ِ
ب�شرا ِء ِّ
َ
رجل �أجنبي
وق ْب�ضها
القب�ض ال�شرعي ،والقيام بحيازتهاِ ،ومن َث َّم بيعها �إىل ٍ
التجِّ
َ
رهق امل�صرف الذي يعتمد على ا ار بالنقود
ال عالقة له بالبائع ،وهذا ُي ِ
ال�سلع ،أ� َّما �شراء املعادن يف �سوق البور�صة ،ف�إنَّ امل�صارف تُ�ش ُري يف
دون ِحيازة ِّ
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احللقة ()2

عقودها �إىل �أنَّ ما يت ُّم يكون على �أوراق ،ولي�س حياز ًة ومتل ًكا لل�سلع ،وبع�ضها
ت�شري �إىل �أنَّ حيازتَها ومتلُّ َكها لل�سلع �إمنا هو مبوجب �شهاد ِة التخزين؛ حيث
بالد �أخرى غري البلد الذي يت ُّم فيه
ُوجد يف ٍ
ُي�شا ُر يف العقد �إىل �أنَّ ال�سلعة ت َ
حتري ُر العقد.
فال يوجد فيه ِحياز ُة متلُّك ،وال ٌ
لل�سلع امل�شرتاة واملبيعة ،و�إمنا يت ُّم
قب�ض ِّ
ُ
ال�س ْم�سرة
التداول ح�سب وثائقَ يت ُّم تبادلها ِ�ضمنَ �آلية مع َّينة تتوالها بيوتُ َّ
أ�سا�س التعا ُمل يف العقود امل�ستقبل َّية ،وهي عقو ٌد تُعطي حلاملها احلقَّ
على � ِ
ً
يتم الدف ُع
ال�س ْعر �سابقا على �أن َّ
يف �شراء وبيع كم َّي ٍة ِمن �أ�صل معينَّ  ،حمدَّد ِّ
والت�سليم يف امل�ستقبل.
احلا�ضرة؛ �أي:
أبطلت ما كان ُيع َرف بال�سوق
ِ
والبور�صة العاملية للب�ضا ِئع قد � ْ
بال�سوق النقدية؛ حيث يت ُّم فيها ت�سلُّ ُم ال�سلعة ود ْفع قيمتها نقدً ا فو َر التعاقد،
ُ
ال�سوق احلا�ضرة �إىل �سوقٍ للعقود امل�ستقبل َّية ،و�أنَّ ما ُيط َلق عليه
وقد حت َّولت
بع�ض عقود ِ�صيغ التو ُّرق ال تمُ ثلِّ
"�شهادة التخزين" ،والذي ي�شار �إليها يف ِ
�شهاد ًة ِمن وكيل البنك تُثبت فيها وجو َد ِ�سلع َّمت ت�سلُّ ُمها ِمن املنتجني ،وتمَ َّ
خا�صة يف البنك� ،أو مخَ ازن م� َّؤجرة ل�صا ِلح البنك
تخزي ُنها يف م�ستودعات َّ
خا�صة بالبنك ،وما هذه ال�شهادة �إ َّال �شهادة يُ�صدِ رها
تحُ دِّ د �أنَّ هذه ِّ
ال�س َلع َّ
عمليات تدا ُول عقود بيع
لبيوت ال�سم�سرة ،والذي يدير
ِ
ال�سلع ِ
املنتجون لهذه ِّ
الت�سليم يف
يتم
ُ
ِ�س ٍلع تمَ َّ �شرا�ؤها ب�سعر متفق عليه �ساب ًقا مع املنتج ،على �أن َّ
نف�سها؛
ال�سلعة ِ
تاريخ ِ
الحق ،وهذا ما ُي�ؤ ِّكد �أنه ال يوجد جما ٌل للتعامل على ِّ
ٍ
لكون هذا التداول �إنمَّ ا يت ُّم على �أوراق ،ولي�س حياز ًة ومتل ًكا لل�سلع.
ِ
الوجه الثاين:
يف التو ُّرق ا َمل�صريف يتَّفق البا ِئع {امل�صرف} مع امل�شرتي ال ِّنهائي ،وهذا ال
ال�س ْلعة �إىل ط َرف
يوجد يف التورُّقِ الب�سيط؛ حيثُ يقوم امل�شرتي ِ
بنف�سه ببيع ِّ
بامل�صرف.
�أجنبي ال عالق َة له
ِ
وهذا فار ٌق م�ؤ ِّثر جدًّا ،فكون البنك يف التورق امل�صريف هو الذي يتولىَّ �شرا َء
ال�سلعة من �سوقِ البور�صة ،ثم بي َعها على امل�شرتي املتو ِّرق ،ثم يبيعها البنك
بق�صد توف ِري
م َّر ًة ثانية على امل�شرتي النهائي يف �سوق البور�صة باتِّفاق ٍ
�سابق ْ
املال للمتو ِّرق ،والذي من �أجله َّمت ْت ِ�صياغ ُة هذا العقد ،و�أما َد ْور املتو ِّرق ،فهو
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ُ
نقود �أك َرث � ِآجلة ،هذا الت�ص ُّر ُف َيجعل واق َع بيع
قب�ض نقود �أق َّل حا�ضرة ،مقابل ٍ
املرابحة و�إن تمَ َّ حتتَ ا�سم التورق ،ف�إنمَّ ا هو يف حقيقته بي ُع رياالت برياالت
يتم ت�سلُّمها ،وال متلُّكها ،و�إنمَّ ا هي بيوعاتٌ
بينهما بي ٌع م�ستندي ِل�سلع مل َّ
م�ستقبل َّية يف �سوق بور�صة الب�ضائع ،ال يت ُّم فيها ٌ
لل�سلع وال ت�سليم ،و�إنمَّ ا
قب�ض ِّ
هي بيو ٌع � ِآجلة تت ُّم امل�ضاربة فيها.
الوجه الثالث:
ٌ
ال�سلعة نياب ًة عن امل�شرتي،
هناك
�صحة ِ
خالف ِفقهي يف َّ
توكيل البائع يف ق ْب ِ�ض ِّ
بينما ال يوجد هذا يف التو ُّرق ال ِفقهي القدمي.
توكيل امل�شرتي للبائع يف ق ْب�ض املبيع.
فقدِ اختلف ال ُفقهاء يف ِ�ص َّحة ِ
فقيل :ال ي�ص ُّح ،وهو
مذهب احلنف َّية ،وال�شافع َّية ،و�أحد الوجهني عندَ
ُ
احلنابلة.
جاء يف جم َّلة الأحكام العدل َّية ،مادة" :لو و َّكل امل�شرتي البائ َع يف ق ْب�ض املبيع
ال يجوز ،"...وانظر "درر احلكام �شرح جملة الأحكام" (.)50/1
طعاما ،فكتَب �إليه
وقال
"وم ِن ابتاع من ٍ
رجل ً
ال�شافعي يف "الأم" (َ :)72/3
ُّ
ُ
الرجل ً
امل�شرتي �أن َ
قاب�ضا له ِمن نف�سه ،وهو
يقب�ضه له من نف�سه ،فال يكونُ
َ
�ضامنٌ عليه حتى َ
يقب�ضه املبتا ُع �أو وكيل املبتاع غري البائع ،و�سواء �أ�شهد على
ذلك �أم مل ْ
ي�شهد" ،وانظر" :رو�ضة الطالبني" ( ،)520/3و"مغني املحتاج"
( ،)74/2و"�أ�سنى املطالب" ( ،)89/2و"الإن�صاف" ( ،)469/4و"املبدع"
(.)121/4
وقيل :ي�ص ُّح ُ
توكيل البائع بالق ْب�ض ،وهو �أ�ص ُّح الوجهني يف مذهب احلنابلة؛
انظر" :الإن�صاف" ( ،)469/4و"املبدع" (.)121/4
الوجه الرابع:
ِمن الفروق بينْ التورُّقِ القدمي والتورُّقِ امل�صريف� :أنَّ التو ُّر َق الفقهي َي َّطلع
امل�شرتي على ال�سلعة ،و ُيحيط علمه بها ،بينما ال�سلعة يف التورق امل�صريف هي
ال�سلع الغائبة املو�صوفة حم ُّل
مبيعة ك�سلعة معدومة� ،أو غائبة مو�صوفة ،وبيع ِّ
خالف بني الفقهاء.
ٍ
الوجه اخلام�س:
احلا�ضرة يف التورُّقِ امل�صريف ي�أخذها املتو ِّر ُق من {البنك}،
ت�سلُّم النقود
ِ
والذي �صار مدي ًنا بالث َمن ال ِآجل ،يف ح ِني �أنَّ الثمن يف التورق الب�سيط ي� ُأخ ُذه
رجل �أجنبي ال عالق َة له بالبنك.
امل�شرتي من ٍ
من�صو�ص عليه يف هذه العقود م�ص َّرح
العاجل �أم ٌر
بل �إنَّ احل�صول على الن ْقدِ ِ
ٌ
ال�سلعة ِحيل ًة للتوا�صل �إىل ب ْيع الدراهم بالدراهم مع
به ،وهذا يج َعل من ِّ
ُ
التفا�ضل والت�أجيل.
الوجه ال�ساد�س:
يف التورُّقِ القدمي قد ال َي ِعرف البائع �أنَّ امل�شرتي ُيريد التو ُّرق ،بل ربمَّ ا ظنَّ به
ال�س ْل َعة؛ لينتف َع بها ،و�إذا َ
باعها �إىل ط َرف ثالث ال يعلم �أنَّ
قب�ضها َ
�أنه ُيريد ِّ
ال�سلعة املبيعة قدِ ا�شرتاها �صاح ُبها يريد ثم َنها ،بينما يف التو ُّرق امل�صريف
امل�صرف قد ا ْلتزم �أن
البيع ُة الثانية م�شروط ٌة ب َقبول ال َب ْيعة الأوىل ،ولوال �أنَّ
ِ
قبل امل�شرتي ال�ص ْف َقة.
يكونَ وكي ًال للم�شرتي يف ب ْيعها مل َي ِ
فالقول ب�أنَّ التو ُّر َق يف ال�س َّيارات ،كالتورُّقِ يف املعادن  -قو ٌل ينق�صه الدِّ َّقة،
وال َف ْهم ال�سليم لمِ َا يت ُّم يف �سوق البور�صة ،واهلل �أعلم.

الدليل الثاين َملن قال باجلواز:
ا�ستندت اللجان ال�شرع َّية يف امل�صارِف التي تَب َّن ْت عملية التورُّقِ امل�صريف،
ِ
و َب َنت فتواها على اجلوا ِز ا�ستنادًا على قرار جممع ال ِفقه الإ�سالمي التا ِبع
لرابط ِة العالمَ الإ�سالمي يف دورته اخلام�سة ع�شرة ،واملنعقدة يف م َّك َة املك َّرمة،
ومع �أنَّ قرار املج َمع لي�س دلي ًال ،و�إنمَّ ا هو قو ٌل واجتهاد يتط َّرق �إليه اخلط�أُ
وال�صواب ،ف�إنَّ قرا َر ا َمل ْج َمع �إمنا هو يف التو ُّرق الب�سيط ،ولو كان ا َمل ْجمع مل
ي�صدر �إال هذا القرار ،ل ِقيل� :إنَّ هذه ال ِّلجان مل جتد فر ًقا بينْ التو ُّرق الب�سيط
بعمومها التو ُّر َق
باجتهاد منها ت�شم ُل
والتو ُّرق امل�صريف ،ور�أتْ �أنَّ الفتوى
ٍ
ِ
امل�صريف ،ولكن حني يكون لل َم ْج َمع قراران �أحدهما اجلواز ،وذلك فيما يتعلقَّ
يف ُحكم التو ُّرق الب�سيط.
ن�سب �إىل
وقرار � َآخر :التحرمي فيما يتع َّلق بالتورُّقِ امل�صريف ،فال َيجوز �أن ُي َ
ب�صحة التو ُّرق امل�صريف ،ولوال ح�سنُ الظنِّ بامل�شايخ
املجمع املو َّقر �أ َّنه يقول َّ
الف�ضالء ،لقلت� :إنَّ هذا الت�ص ُّر َف خالف الأمانة ال ِعلم َّية ،فا َمل ْج َمع ال ِفقهي
ال ُيجيز التو ُّر َق امل�صريف ،وعلى ف ْر�ض �أن تكونَ فتوى ال ِّلجان ال�شرع َّية �سابقة
لقرار مجَ ْ مع ال ِفقه الإ�سالمي فيما يتع َّلق بالتو ُّرق امل�صريف ،ف َينبغي �أن ُيقال:
يفهم
مقي�س عليه؛ حتى َ
�أجاز املجم ُع التو ُّر َق الب�سيط ،ونرى �أنَّ التورق امل�صريف ٌ
القارئ �أنَّ كالم املجمع �إنمَّ ا هو يف جواز التو ُّرق الفقهي الب�سيط ،وال َيجوز
َطرح يف �إعالناتها الت�سويق َّية ب�أنَّ التورق امل�صريف جائز؛ بنا ًء
للبنوك �أن ت َ
على فتوى اللجنة ال�شرعية امل�ستندة �إىل قرا ِر جممع الفقه الإ�سالمي{.}4
كالم ابن تيمية وابن القيم -رحمهما اهلل -يف امل�س�ألة:
ذهب �شيخ الإ�سالم ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم �إىل عدم جواز التورق
مع �أن امل�شهور عند احلنابلة اجلواز .وقد ذكر ابن تيمية رحمه اهلل لقوله هذا
م�ستندين الأول انه من بيع
امل�ضطر وقد ورد النهي عن بيع امل�ضطر ،والثاين انه حيلة على الربا.
�أ -القول بان التورق من بيع امل�ضطر:
نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع امل�ضطر وللحديث روايات �أقواها
مارواه �أبو داوود ب�إ�سناده عن �شيخ من بني متيم قال :خطبنا علي ر�ضي اهلل
عنه قال نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع امل�ضطر وبيع الغرر
وبيع الثمرة قبل �أن تدرك .ورواه البيهقي عن �شيخ من بني متيم عن علي
قال �سي�أتي على النا�س زمان ع�ضو�ض يع�ض املو�سر على ما يف يديه ومل ي�ؤمر
بذلك قال تعاىل" :وال تن�سوا الف�ضل بينكم" .يعز الأ�شرار وي�ستذل الأخيار
وما مينع امل�ضطرون وقد نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع امل�ضطر
وعن بيع الغرر وعد بيع الثمرة قبل �أن تطعم".
ولي�س للمعرت�ض على التورق حجة فيما ذكره ابن تيمية ل�سببني :الأول ل�ضعف
�إ�سناد هذه الأحاديث فهي ال تنه�ض حجته للقول باملنع.
قال اخلطاب يف معامل ال�سنن "يف ا�سناده رجل جمهول (.)5
وقال ابن حزم يف املحلى "لو ا�ستند هذا اخلربان لقلنا بهما م�سرعني ولكنهما
ر�سالن وال يجوز القول يف الدين باملر�سل" (املحلى).
والثاين� :إن املعنى الذي من �أجله منع بيع امل�ضطر ال يظهر يف التورق وبخا�صة
يف تطبيقاته امل�صرفية .قال اخلطابي يف معنى بيع امل�ضطر" :بيع امل�ضطر
يكون على وجهني احدهما �أن ي�ضطر �إىل العقد عن طريق الإكراه عليه فال
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ينعقد العقد والثاين �أن ي�ضطر �إىل البيع لدين �أو م�ؤنة ترهقه فيبيع مايف يده
بالوك�س من اجل ال�ضرورة ف�سبيله من حيث املروءة �أن ال يرتك حتى يبيع ماله
ولكن يعان ويقرت�ض وي�ستمهي �إىل املي�سرة حتى يكون فيه بالغ فان عقد البيع
على هذا الوجه �صح ومل يف�سخ".
ب� -أن التورق حيلة على الربا:
قال ابن العثيمني رحمه اهلل يف �أعالم املوقعني "وكان �شيخنا رحمه اهلل مينع
من م�س�ألة التورق وروجع فيه مرار ًا فلم يرخ�ص فيها وقال :املعنى الذي لأجله
حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة ب�شراء ال�سلعة وبيعها واخل�سارة
فيها.)6( "...
فابن تيمية يراه حيلة على الربا وهو رمبا كان كذلك يف زمن ابن تيمية ولك
الآن –�إن كان حيلة -هو حيلة للهروب من الربا .ونحن لو طبقنا عليه كالم
ابن تيمية رحمه اهلل يف احليل لوجدنا القول بان التورق امل�صريف املعا�صر
حيلة على الربا غري �سديد .يقول رحمه اهلل يف م�س�ألة احليلة يف الفتاوى ج29
�ص " 447و�أ�صل هذا الباب �أن الأعمال بالنيات و�إمنا لكل امرئ ما نوى فان
كان قد نوى ما �أحله اهلل فال ب�أ�س وان نوى ما حرم اهلل وتو�صل �إليه بحيلة فان
له ما نوى" فال تكون حيلة �إال �أن ينوي حمرم ًا يتو�صل �إليه بالتحايل .واملتورق
لي�س نيته ارتكاب احلرام بل نيته اجتناب احلرام كيف ال واحلرام م�شرعة
�أبوابه �أمامه وهو �أقل كلفة ونفقة ثم يرتكه وي�أخذ بالتورق الجتناب احلرام.
وي�ضيف رحمه اهلل يف �أبواب احليل �ص " 241وكذلك �إذا اتفقنا على معاملة
ربوية ثم �أتيا �صاحب حانوت "...فهذا دليل على �أن املحتال يق�صد احلرام
ثم يلب�س بلبا�س املباح".
ويقول رحمه اهلل "هذه املعاملة و�أمثالها التي يق�صد بها بيع الدراهم ب�أكرث
منها �إىل �أجل هي معاملة فا�سدة" ( )438وجلي �أن لي�س هو مق�صد همها.

ولقد اعتمد الذين منعوا التورق امل�صريف على �أدلة كثرية منها:
�1 .1إن التورق امل�صريف ي�صطدم وقاعدة الأمور مبقا�صدها ،كون
املق�صود من تكرارا البيع يف التورق هو جمرد احل�صول على نقد
حال مقابل نقد �آجل مع الزيادة.
�2 .2إن التورق امل�صريف ذريعة �إىل ال ّربا ،وال ّذريعة معتربة يف ّ
ال�شرع،
بدليل منع القاتل من الإرث ،و�إن التورق امل�صريف ي�ؤول �إىل ما
ي�ؤول �إليها الربا ب�صرف النظر عن �صورة العقد ،فالتورق ي�ؤول �إىل
مبادلة نقد �آجل بنقد حال مع زيادة ،وهو يف معنى الربا املحرم.
�3 .3إن عملية التورق امل�صريف هي �صورة من �صور بيع العينة ،وبيع العينة
بيع ربوي ،واجلمهور على حترمي العينة ملا روي عن ابن عمر ر�ضي
بي �صلى اهلل عليه و�سلم قال� « :إذا �ضنّ ال ّنا�س
اهلل عنهما� ،أنّ ال ّن ّ
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بالدّينار والدّرهم ،وتبايعوا بالعينة ،واتّبعوا �أذناب البقر ،وتركوا
اجلهاد يف �سبيل اللهّ � ،أنزل اللهّ بهم بال ًء ،فال يرفعه حتّى يراجعوا
دينهم » ،ويف رواية� « :إذا تبايعتم بالعينة ،و�أخذمت �أذناب البقر،
ور�ضيتم بالزّرع ،وتركتم اجلهاد� ،س ّلط اللهّ عليكم اّ ً
ذل ،ال ينزعه
حتّى ترجعوا �إىل دينكم» .7واحليلة املوجود يف بيع العينة التي من
�أجلها حرمه ال�شارع قد وجدت جلية يف التورق امل�صريف ب�سبب
وجود التواط�ؤ التعاقدي بني البنك الإ�سالمي واملتورق ،وهو تواط�ؤ
على النقد احلال بنقد �آجل �أكرث منه.
�إن التورق امل�صريف يقع حتت طائلة نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن
بيعتني يف بيعة واحلديث ف�سره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على �أنه العينة،
بدليل قوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف رواية �أبى هريرة ر�ضي اهلل عنه « :من
باع بيعتني يف بيعة فله �أوك�سهما �أو الربا » 8ومعنى احلديث �أن من باع �شيئا
ن�سيئة ثم ا�شرتاه ب�أقل من الثمن الذي باعه به نقد ًا (عاج ًال) ال ي�ستحقّ يف
ذلك �إ ّال ر�أ�س ماله وهو �أوك�س ال�صفقتني ،و�إذا �أخذ ال�صفقة الثانية بزيادة
من الأوىل يكون قد �أربى .ويقع حتت طائلة نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عن بيع و�شرط الذي منعه ال�شافعي وابن حزم.
�4 .4إن التورق امل�صريف �أكرث كلفة من الفائدة التي تفر�ضها البنوك
الربوية ،ومن ال�صور الأخرى لبيع العينة .ذلك �أن الفائدة يف
الفوائد الربوية تكون حمددة بناء على م�ؤ�شر عاملي ،وهي قريبة
منها يف العينة .ينما جند يف التورق امل�صريف جمموعة تكاليف
تفوق بو�ضوح تكلفة الفائدة �أو العينة ،فهي جمموعة عقود متداخلة
وملزمة؛ عقد املرابحة التي ت�ساوي فائدته الفائدة الربوية حيث
تقا�س به ،و�أحيانا تفوقه ،وتكاليف عقد الوكالة وال�سما�سرة ومذكرة
التفاهم والعقود الأخرى.
�5 .5إن التورق امل�صريف لي�س بديال للتمويل النقدي ـ القر�ض بفائدة ـ
و�إمنا هو �شبيه به ،ومثيل له ،وهو ا�ستبدال الذي هو �أدنى بالذي هو
خري وهو ي�شكل ردة للتمويل الإ�سالمي عن م�ساره و�صيغه ال�سليمة
القائمة على قاعدة حقيقية من الزيادة من �إنتاج الطيبات وتداولها
�إىل الربا ومبادلة نقد حال بنقد �آجل مع الزيادة ،وهو ما يجعل
م�سوغ قيام امل�صارف الإ�سالمية املتمثل يف جتنب الربا غري قائم
كونها �آلت �إليه.
�6 .6إن ثمة فرقا جوهريا بني تكلفة ال�سيولة وبني اعتبار الزمن يف الثمن،
فتكلفة ال�سيولة يراد بها الزيادة يف الدين مقابل نقد حا�ضر ،وهي
زيادة ال يقابله ما ينتفع به املدين ،وت�ؤدي �إىل ا�ستفحال املديونية
واال�ستيالء على ثروة املدين ،ولهذا حرمها ال�شارع لأنها من الظلم.
�أما اعتبار الأجل يف الثمن الذي ذكره الفقهاء ،فهو زيادة الثمن يف
البيع ولي�س يف مبادلة نقد بنقد.
�7 .7إن ال�سلع التي يتم تداولها يف التورق امل�صريف �إما �أنها جمرد عقود
على �أوراق جاهزة ،و�أن �صور ال�شهادات جمرد �صور تر�سل �إىل هنا
وهناك ،تكون غالبا يف حوزة ال�سم�سار ،و�إما �أنها �سلع موجودة يف
املخازن تكون غري �صاحلة جترى عليها عمليات املرابحة املتكررة،
و�إما �أنها موجودة يف املخازن غري �أنها موجودة فقط لإجراء عمليات
املرابحة.
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� 8 .8إن التورق امل�صريف يكر�س هيمنة امل�صارف الربوية ،كما يكر�س
هيمنة االقت�صاد الغربي على االقت�صاد الإ�سالمي ،ذلك �أن التورق
امل�صريف ي�ؤول �إىل الطعن يف م�سوغ قيام هذه امل�صارف الإ�سالمية
ما دامت هذه امل�صارف تقوم بنف�س عمل امل�صارف الربوية ،لكن
حتت م�سميات خمتلفة والعربة بالأ�سماء ال بامل�سميات .ثم هو يف
املعكو�س �أين يكون امل�صرف الإ�سالمي هو املتورق يخ�ضع لهيمنة
امل�صارف الربوية الغربية �إما من خالل ح�صول البنك الربوي على
ال�سيولة يف حالة �إيداع امل�صرف الإ�سالمي �أمواله لغر�ض التورق،
و�إما من خالل ح�صول البنك الربوي على فائدة من خالل عقد
املرابحة والوكالة .وهو بعد هذا يكر�س هيمنة االقت�صاد الغربي
على االقت�صاد الإ�سالمي ،حيث يوفر لهذا االقت�صاد فوائد
مباليني الدوالرات من خالل عمليات �شكلية تدر لل�شركات الغربية
وال�سما�سرة (الغربيني يف الغالب) �أموال طائلة مبجرد �إر�سال عقود
�صورية ،ويحرم املتعاملني املحليني من ا�ستثمار هذه الأموال يف
م�شاريع تنموية.
 .4حتفظات على �صيغة التمويل بالتورق امل�صريف
لقد �أ�سفر التدقيق ال�شرعي واملايل مللفات عمالء التورق كما تقوم بها
بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية ،وال�سيما فروع املعامالت اال�سمية للبنوك التقليدية
�إىل وجود العديد من املالحظات والتحفظات ال�شرعية والإجرائية التي
جعلت الهوة �شا�سعة متاما بني املعايري وال�ضوابط التي و�ضعها الفقهاء وبني
املمار�سة العملية ،بل �إن بع�ض املنفذين ي�ؤكدون على �صعوبة االلتزام ببع�ضها
عملي ًا ،ويطبقون القاعدة ال�شرعية (( :ال�ضرورات تبيح املحظورات)) من
دون �ضوابط �شرعية لل�ضرورة ،ويقول بع�ضهم التنظري �شيء والتطبيق �شيء
�آخر.
ومن �أمثلة هذه املالحظات والتحفظات ما يلي:
�أو ًال :التواط�ؤ اجللي بني العميل وبني بع�ض موظفي امل�صرف الإ�سالمي
على �صورية الإجراءات واملعامالت لدرجة �أن يقوم العميل بالتوقيع على
بع�ض النماذج والعقود على بيا�ض من دون ا�ستيفاء البيانات �أو معلومات

ويقولون �سوف ت�ستوفى الحقا ،واملربر لذلك هو تعجل العميل يف احل�صول
على النقد ،ومن قرائن ثبوت ذلك وجود خلل يف تتابع التواريخ لتتنا�سب مع
زمن الإجراءات التنفيذية ويعترب االلتزام بت�سل�سل وتتابع الإجراءات �ضرورة
�شرعية.
ثاني ًا� :صدور فواتري �شراء ال�سلعة للعميل مرابحة لأجل بعد تواريخ فواتري
بيع ال�سلعة للعميل نقد ًا(بيع ما ال ميلك) ،وذلك ب�سبب اخللل يف ت�سل�سل
الإجراءات� ،أو ب�سبب التواط�ؤ بني �أطراف عقود التورق املختلفة ،وهذا ظهر
من خالل تدقيق تواريخ العقود والنماذج وهذا يدخل املعامالت يف نطاق
ال�صورية �أو ال�شكلية املنهي عنه �شرع ًا وال يختلف عن بيع العينة ،وهذا يظهر
من خالل تدقيق البيانات واملعلومات الواردة يف عقود التورق.
ثالث ًا� :أحيانا ال توجد وثائق قوية تفيد متلك وحيازة البنك لل�سلعة مو�ضوع
التورق ب�صفته وكيال عن العميل ،قبل بيعها نقد ًا لآخر حل�ساب العميل ،لأن
معظم هذه املعامالت تتم بوا�سطة �إ�شعارات �أو ما يف حكمها من الأوراق،
ف�أحيانا ي�ستخدم امل�ستند الواحد لأكرث من عملية تورق ،و�أحيانا تت�ضمن بع�ض
العقود �شرط عدم الت�سلم� ،أي معامالت على الورق فقط.
رابع ًا� :أحيانا تكون ال�سلعة مو�ضوع التورق ذهب ًا �أو ف�ضة �أو ما يف حكمهما
وهذا ال يجوز التعامل به ن�سيئة (بالأجل) وتلج�أ البنوك الإ�سالمية لذلك
ل�سهولة الت�سليم والت�سلم �إن تطلب الأمر.
خام�س ًا� :أحيانا تكون ال�سلعة مو�ضوع التورق منتجة بوا�سطة دول حماربة
(�إ�سرائيل) ويوجد يف بع�ض العقود �شرط عدم ذكر دولة املن�ش�أ لأغرا�ض
�سيا�سية ،وهذا يوقع امل�صارف الإ�سالمية يف ق�ضية التطبيع مع ال�صهاينة
مما ي�سئ �إليها.
�ساد�س ًا :ي�شوب التعامل ب�صيغة التورق بال�سلع الدولية الكثري من ال�شبهات
�أدناها دعم اقت�صاد دول غري عربية وغري �إ�سالمية من دون �ضرورة معتربة
�شرع ًا وهذا يتعار�ض مع فقه �أولويات التعامل.
�سابع ًا :ما زال هناك العديد من ال�شبهات ال�شرعية حول �أ�سلوب التوكيل
ال�شامل الذي ُيعطى للبنك للبيع وال�شراء حل�ساب العميل ،وهذا هو املطبق
يف جمال التورق كما يحدث عملي ًا.
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ثامن ًا :وجود ارتباط تعاقدي �سابق بني عميل التورق وبني بع�ض املوردين ل�ضرورة ال�شراء منه والبيع لآخر معني
لوجود ارتباط تعاقدي �سابق وبذلك ت�صبح عملية عقود التورق �صورية (حت�صيل حا�صل) ،ومما يزيد الأمر
�سوء ًا �أن يكون امل�صرف الإ�سالمي على يقني بهذه االرتباطات ،وبذلك ت�صبح العقود �صورية و�شكلية.
تا�سع ًا� :أ�صبحت املناف�سة بني بع�ض امل�صارف الإ�سالمية وفروع املعامالت الإ�سالمية التابعة للبنوك التقليدية
على �سرعة خدمة العميل يف احل�صول على ما يحتاجه من النقد ب�صيغة التورق حتت مظلة (النقد احلالل)
و(التورق احلالل) وهذا وا�ضح يف �صيغ الإعالنات والت�سويق امل�صريف لهذه امل�صارف.
اخلـامتـة
قرار مجَ ْ مع الفقه الإ�سالمي ،واملتع ِّلق بالتورق امل�صريف:
ر�سول اهلل ،وعلى �آله و�صحبه� .أما بعد:
وحدَ ه ،وال�صالة وال�سالم على ِ
"احلمد هلل ْ
ف�إنَّ جمل�س املجمع الفقهي الإ�سالمي لرابطة العالمَ الإ�سالمي يف دورته ال�سابعة ع�شرة ،املنعقدة مب َّك َة املك َّرمة،
يف املدَّة من  1424 / 10 / 23 - 19هـ ،الذي يوافقه 2003 / 12 / 17 - 13م ،قد َ
نظر يف مو�ضوع" :التو ُّرق كما
بع�ض امل�صارف يف الوقت احلا�ضر ،وبعدَ اال�ستماع �إىل الأبحاث املقدَّمة َ
تجُ ريه ُ
حول املو�ضوع ،واملناق�شات التي
بعمل
الوقت احلا�ضر هو :قيام
دارتْ حوله ،تبينَّ للمجل�س� :أنَّ التورق الذي تجُ ريه بع�ض امل�صارف يف ِ
امل�صرف ٍ
ِ
َ
ال�سلع العاملية �أو غريها على امل�ستورِق
ترتيب بيع �سلعة
ْ
نمَ طي يت ُّم فيه ُ
{لي�ست ِمن الذهب �أو ال ِف َّ�ضة} من �أ�سواق ِّ
ينوب عنه يف بيعها على
بح ْكم ال ُع ْرف والعادة  -ب�أن َ
بثمن � ِآجل ،على �أنْ يلتزم امل�صرف � -إما ب�شرط يف العقد �أو ُ
ٍ
َ
حا�ضر ،وت�سليم ثم ِنها للم�ستورق.
م�ش ٍرت �آخ َر بثمن ِ
جمل�س املجمع ما يلي:
وبعدَ النظر والدرا�سة ،ق َّرر
ُ
�أو ًال :عدم جواز التورُّقِ الذي َ�س َبق تو�صي ُفه يف التمهيدِ للأمور الآتية:
�1 .1أنَّ التزام البا ِئع يف عقْد التورُّقِ بالوكالة يف ب ْيع ال�سلعة مل�ش ٍرت � َآخ َر� ،أو ترتيب َمن ي�شرتيها َ -يجعلها
ً
بح ْكم ال ُع ْرف والعادة
االلتزام
�شرعا� ،سواء �أكان
�شبيه ًة بال ِعينة املمنوعة ً
م�شروطا �صراح ًة� ،أم ُ
ُ
املتَّبعة.
ل�صحة
�2 .2أنَّ هذه املعاملة ت�ؤدِّي يف كث ٍري من احلاالت �إىل الإخالل
ِ
ب�شروط القب�ض ال�شرعي الالزم َّ
املعاملة.
امل�صرف
يقوم على َم ْنح متويل نقدي ِبزياد ٍة َملا ُ�س ِّمي بامل�ستورِق فيها من
ِ
�3 .3أنَّ واقع هذه املعاملة ُ
يف معامالت البيع وال�شراء ،التي تجَ ري منه ،والتي هي �صور َّي ٌة يف معظم �أحوالها ،هدَ ف البنك
من �إجرائها �إىل �أن تعو َد عليه بزيادة على ما َقدَّم ِمن متويل ،وهذه املعاملة غ ُري التورُّقِ احلقيقي
مبعامالت حقيق َّية
املعروف عندَ الفقهاء ،وقد َ�س َبق لل َم ْج َمع يف دورته اخلام�سة ع�شرة �أنْ قال بجوازه
ٍ
ف�ص ِلت َ
ُ
البحوث املقدَّمة.
القول فيها
و�شروط حمدَّدة ب َّينها قرا ُره؛ وذلك لمِ َا بينهما من فروقٍ عديدة َّ
بثمن � ِآجل ُ
تدخل يف ِم ْلك امل�شرتي ،ويقب�ضها ً
قب�ضا حقيق ًّيا،
فالتو ُّر ُق احلقيقي يقوم على �شراءٍ حقيقي ِل�سلعة ٍ
بثمن ٍّ
حال حلاجته �إليه ،قد يتم َّكن ِمن احل�صول عليه ،وقد ال يتم َّكن ،والف ْرق
وتقع يف �ضمانهُ ،ث َّم يقوم ببيعها هو ٍ
ِّ
واحلال ال ُ
يدخل يف م ْلك امل�صرف الذي طر�أ على املعامل ِة لغ َر�ض ت�سويغ احل�صول على زيادة
بني الثمنني ال ِآجل
معظم �أحوالها ،وهذا ال يتوا َف ُر يف املعاملة املب َّينة التي
ملا قدَّم ِمن متويل لهذا ال�شخ�ص مبعامالت �صورية يف
ِ
تجُ ريها بع�ض امل�صارف.
جمل�س ا َمل ْجمع جمي َع امل�صارف بتج ُّنب املعامالت املح َّرمة؛ امتثا ًال لأمر اهلل تعاىل.
ثان ًياُ :يو�صي
ُ
كما �أنَّ املجل�س �إذ يُقدِّ ر جهو َد امل�صارف الإ�سالم َّية يف �إنقاذ الأ َّمة الإ�سالم َّية من بلوى ال ِّربا ،ف إ� َّنه يو�صي ب�أن
ت�ستخدم لذلك املعامالت احلقيق َّية امل�شروعة دون اللجوء �إىل معامالت �صور َّية ت�ؤول �إىل كونها متوي ًال ً
حم�ضا
َ
َرجع �إىل املم ِّول"؛ اهـ.
بزيادة ت ِ
الراجح من اخلالف:
القول بالتحرمي هو ُ
القول املتعني ،و�أنَّ التو ُّر َق امل�صريف هو ِحيل ٌة ظاهرة للتعا ُمل بال ِّربا،
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ت�أ�صيل ن�شاط التدريب من منظور �إ�سالمي
وطبيعة املعرفة يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية

م�ستخل�ص
يهدف هذا البحث �إىل ا�ستك�شاف املبادئ الإ�سالمية التي حتكم ن�شاط
التدريب الذي يعترب من �أهم الأن�شطة احلالية يف الإدارة املعا�صرة
ودرا�سة �أهمية ن�شاط التدريب يف املنهج الإ�سالمي كما ي�ستعر�ض
التوجيهات الإ�سالمية للمدرب وت�أ�صيلها من منظور �إ�سالمي ويبحث يف
املبحث الأخري عن طبيعة املعرفة يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية والتي
تتطلب من ممار�سي ن�شاط التدريب يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
االنتباه لها عند �إعدادهم للحقائب التدريبية وت�صميم دورات مالئمة
وفق املنهج الإ�سالمي وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن هناك مميزات خا�صة
يف املنهج الإ�سالمي بالن�سبة لن�شاط التدريب وتعترب دليال ا�سرت�شادي ًا
للمدرب امل�سلم.
مقدمة
جاءت تو�صية جممع الفقه الإ�سالمي لت�ؤكد على �أهمية التدريب
يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ون�صه" تدريب العاملني يف البنوك
الإ�سالمية على طريقة اكت�ساب املفاهيم ال�شرعية التي جتعلهم ينتمون
انتماء فكريا وعقديا وخلقيا ملدر�سة التمويل الإ�سالمي التي ميكن
�أن يعرب عنها ب�أنها مدر�سة حماربة الربا ،والربا كما هو معروف من
الكبائر و�آفاته االجتماعية واالقت�صادية تت�ضح يوما بعد يوم" .
لذلك ي�أتي هذا البحث لتحقيق �أهداف حمددة يف ن�شاط التدريب املايل
الإ�سالمي وهي تتمثل فيما يلي:
 -1تغيري طريقة التفكري التقليدية:
تعاين �أغلب امل�صارف الإ�سالمية من م�شكلة �أ�سا�سية وهي طريقة تفكري
معظم العاملني بها من �أ�صحاب التكوين االقت�صادي والقانوين احلديث
التقليدي والذين ال علم لهم بقواعد االقت�صاد الإ�سالمي التي تعمل
بها امل�صارف الإ�سالمية وال فقه املعامالت املالية يف الإ�سالم وعادة
ال يفرقون بني العمل امل�صريف التقليدي والإ�سالمي وكثري منهم يذكر
لعموم املتعاملني معه �أن الكل �سواء .
وهذا يفر�ض على ن�شاط التدريب حتدي ًا رئي�سي ًا ل�صقل الفكر لدى
العاملني يف ال�صناعة بحيث ي�صبح املوظف يفكر دائما بطريقة �إيجابية
ويتجنب الأفكار والردود ال�سلبية التي ت�ؤثر على م�سرية ال�صناعة املالية
الإ�سالمي ب�شكل غري مرغوب فيه وتعطل الكثري من الأهداف املن�شودة
لل�صناعة..
 -2تكوين القوة املهنية.
يقول الدكتور حممد عمر �شابرا "�إن اجلمع بني التعليم الديني والتعليم
الدنيوي فقط هو الذي �سيهيئ �أر�ضية �سليمة للأ�شخا�ص ملعرفة قيم
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جمتمعاتهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم للتمكن من ك�سب عي�شهم على
نحو حالل واكت�ساب القدرة على امل�شاركة الكاملة يف تطوير العلوم
والتكنولوجيا وحتقيق املقا�صد وقد اهتمت الأدبيات الفقهية برتكيز
القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة على العلم ،م�ست�شهد ًا بقول الإمام
�أبو زهرة" تدريب ال�شخ�ص ليكون م�صدر منفعة ولي�س م�صدر �ضرر
ملجتمعه" .
وهذا ما ي�سعى البحث �إىل تو�ضيحه كذلك ،لأن التوجيهات التي جاء
بها القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة فيها الكثري من احلكم التي
ي�ستفاد منها يف فهم الكثري من الأن�شطة التي ميار�سها الب�شر وب�شكل
خا�ص التدريب.
الق�سم الأول
مفهوم التدريب يف الفكر التقليدي
 )1ماهية التدريب
النظرة الغالبة لدى املتخ�ص�صني يف التدريب �أن �صلته وثيقة بدرجة
عالية "بالأعمال والأن�شطة املختلفة يف املجتمع" �سواء مت داخل العمل �أو
خارجه ،وهو يعتمد على جمموعة كبرية من التنويعات التي تهدف �إىل
�إي�صال املعلومة و�صقل املهارات .
ويعتمد مفهوم التدريب على عنا�صر رئي�سية وهي:
�1 .1إك�ساب الأفراد املعلومات واملعارف املتعلقة ب�أعمالهم و�أ�ساليب
الأداء الأمثل فيها ،والتي جتعلهم يف م�ستوى ي�ؤهلهم للتعامل
مع كل الظروف املحيطة بالعمل بكفاءة ومهنية عالية.
�2 .2صقل املهارات والقدرات التي يتمتعون بها ومتكينهم من
ا�ستثمار الطاقات التي يختزنونها ومل جتد طريقها لال�ستخدام
الفعلي بعد ،لأن تنمية املهارات هي الهدف الرئي�سي للتدريب
دائما ،وذلك الن املهارات التي متيز موظف عن موظف يف
الأداء يف املح�صلة وهي املقيا�س القابل لقيا�س كفاءته.
3 .3تعديل ال�سلوك وتطوير �أ�ساليب الأداء التي ت�صدر عن الأفراد
وذلك من اجل �إتاحة الفر�ص واملزيد من التح�سني والتطوير
يف العمل وت�أمني الو�صول �إىل �أق�صى �إنتاج.
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 )2تعريف التدريب
يكاد يجمع املتخ�ص�صون يف التدريب واملوارد الب�شرية ب�أن التدريب هو"
ن�شاط منظم م�ستمر خمطط له ،يهدف لزيادة معارف الفرد وتغيري
اجتاهاته وتطوير مهاراته بهدف الو�صول �إىل �أداء �أكرث فعالية يجعله
قادر ًا على مزاولة عمل ما بكفاءة وفعالية"
�أو ميكن تعريف التدريب ب�شكل خمت�صر ب�أنه " نقل معرفة ومهارات
حمددة وقابلة للقيا�س".
 )3الفرق بني التدريب والتعليم
املتخ�ص�صني يف التدريب دائما يفرقون بني التعليم والتدريب ومبعايري
خمتلفة بع�ضها وا�ضح وبع�ضها ال ميكن اعتباره فرق ًا ،لكن يف هذه
الورقة �س�أ�ستخدم �أ�سلوب ًا �أخر وهو �أ�سلوب " الت�شابه والتباعد" و�سوف
نحدد فيه متى ي�شبه التدريب التعليم ومتى يعترب التدريب متميز عن
التعليم وخمتلف عنه متام ًا.
ويت�شابه التدريب مع التعليم يف كل احلاالت التالية:
 1 .1عندما يقت�صر التدريب فقط على نقل املعرفة واملعلومات يف
�إطارها النظري فقط.
 2 .2عندما ال يوجد يف التدريب تنويعات يف الأ�ساليب التدريبية
واقت�صارها على التلقني فقط ،ف�أ�ساليب التعليم غالب ًا تقليدية
ومنطية وتت�صف باجلمود والروتني بينما يف التدريب هناك
جمموعة كبرية من الو�سائل ال�سمعية والب�صرية املدرو�سة
بدقة والتي لها �أثر فعال و�سريع وتعطي نتائج دقيقة ملدى
كفاءة املدرب واملتدرب يف العملية التدريبية.
 3 .3عندما يكون م�صدر املعلومة هو املدرب والكتاب املعتمد
للدورة ،حيث �أن يف التدريب يكون املتدرب �أي�ضا �شريك ًا
للمدرب يف نقل املعرفة وم�ؤثر ًا ب�شكل �أ�سا�سي يف عملية �صقل
املهارات وتنميتها.

الق�سم الثاين
ت�أ�صيل ن�شاط التدريب يف املنهج الإ�سالمي
مقدمة
التدريب كمفهوم معا�صر يف منظمات الأعمال والتنمية الب�شرية له
جذور و�أ�صول يف الفكر الإ�سالمي وهو من �أبرز الن�شاطات التي اهتم بها
الإ�سالم واعتربها م�صدر ًا للقوة يت�أهب بها امل�سلم للم�ستقبل وحتدياته،
اط الخْ َ ْي ِل
ا�ست ََط ْعت ُْم ِمنْ ُق َّو ٍة َو ِمنْ ِر َب ِ
قال اهلل تعاىل" َو�أَ ِع ُدّوا َل ُه ْم َما ْ
الل َو َع ُد َّو ُك ْم " (�سورة الأنفال�:آية.)16
ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َع ُد َّو َهّ ِ
لذلك نرى �أن بع�ض علماء الإدارة يف الع�صر احلديث يعرفون التدريب
ب�أنه "حالة من الت�أهب" ميار�سها العاملون باملنظمات ملواكبة التغريات
التي حتدث يف بيئة العمل والتعامل معها ب�أعلى درجة من الإدراك
واملهنية.
 )1مفهوم التدريب يف الفكر الإ�سالمي.
وميكن �إدراك مفهوم التدريب من خالل عدة مفاهيم وردت يف القر�آن
الكرمي وال�سنة املطهرة والتي من خاللها �أي�ضا ن�ستطيع �إدراك �أهمية
التدريب يف الإ�سالم وهي كما يلي:
ا�ست ََط ْعت ُْم ِمنْ ُق َّو ٍة
1 .1الإعداد :قال تعاىلَ ":و�أَ ِع ُدّوا َل ُه ْم َما ْ
الل َو َع ُد َّو ُك ْم " (�سورة
َو ِمنْ ِر َب ِ
اط الخْ َ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َع ُد َّو َهّ ِ
الأنفال�:آية ،)16وت�شري الآية الكرمية �إىل �أهمية الإعداد
ال�سابق والذي ال يت�أتى �إال من خالل التدريب .
القوة :وهو مفهوم �آخر للتدريب قال الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم" :امل�ؤمن القوي خري و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف
ويف كل خري"
2 .2وقال عليه ال�صالة وال�سالم " �أَ اَل ِ�إ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي� ،أَ اَل ِ�إ َّن ا ْل ُق َّو َة
ال َّر ْم ُي� ،أَ اَل ِ�إ َّن ا ْل ُق َّو َة ال َّر ْم ُي " وقالها عليه ال�صالة وال�سالم بعد
�إدراكه لأهمية الرماية ودورها يف �إن�شاء القوة الذاتية لدى
الفرد امل�سلم
التطبيق :التدريب الذي يخلو من التطبيق يجمع علماء الإدارة
�أنه ال يعترب تدريب ًا حتى و�إن �سمي بذلك لأن التدريب �إن مل
يكن كله ي�شمل على تطبيقات فنقول �أن �أغلبه ي�شمل على
تطبيقات ،قال عمر بن عبد العزيز " �إن العمل والعلم قرينان
فكن عامل ًا باهلل عام ًال له ،ف�إن �أقوام ًا علموا ومل يعملوا فكان
علمهم عليهم وبا ًال".
3 .3الإتقان واجلودة :بالإ�ضافة �إىل اهتمام الإ�سالم مبفهوم القوة
والإعداد والتطبيق �أي�ض ًا اهتم مبفهوم الإتقان و�إتقان العمل،
حيث�" ،أن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه".
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 1 .1التغيري :فتنمية املوارد الب�شرية ت�سعى لتغيري �إمكانات الإن�سان
ومهاراته نحو الأف�ضل فهي تهيئ له فر�صة التدريب والتوجيه
وال�سعي نحو اكت�ساب كل جديد يف حياته.
والتغيري �سنة احلياة ،لكن التغيري املق�صود هو الذي يعود بالنفع
وال�صالح على الإن�سان واملوجه نحو ال�سلوك الأف�ضل ،فلي�س التغيري
مطلوبا لذاته ،و�إمنا هو مطلوب لغاية �إيجابية يعمل من �أجلها ،ولذلك
جعل اهلل �سبحانه وتعاىل �إرادة التغيري وهو القادر على كل �شيء ب�إرادة
الإن�سان ذاته  ،فقال تعاىل { إِ�نَّ اللهَّ َ ال ُي َغيرِّ ُ َما ب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما
ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َو�إِ َذا َ�أ َرا َد اللهَّ ُ ِب َق ْو ٍم ُ�سو ًءا َفال َم َر َّد َل ُه َو َما َل ُه ْم منْ دُو ِن ِه ِمنْ َو ٍال
} (الرعد ـ .)11
� )2أهداف التدريب وفق املنهج الإ�سالمي.
لقد اهتم الإ�سالم كما ذكرنا يف املقدمة بن�شاط التدريب ،واملت�أمل يف
املراحل التي �سبقت بعث الأنبياء يجد �أنها كانت عبارة عن تدريب ملهام
م�ستقبلية يقوموا بها بعد البعث ،والتدريب وفق املنهج الإ�سالمي الذي
يبث فيه روح ومعاين ال�شريعة الإ�سالمية له �أهمية خا�صة ونكهة علمية
ومعرفية مميزة ن�ستخل�ص منها �أهداف حمددة ميكن تو�ضيحها كما
يلي :
•ال�سيطرة على التناق�ض بني �سلوك امل�سلم وواقع املمار�سة.
املهمة التي تواجه الأمة يف القرن الهجري اخلام�س ع�شر تتحدد
يف حل امل�شكلة التعليمية �إذ يتعذر على الأمة الإ�سالمية ا�ستعادة
مكانتها دون �إعادة بناء نظامها التعليمي وت�صحيح عيوبه ومن ثم
�إزالة حالة التناق�ض بني الواقع و�سلوك امل�سلم املثايل.
وقد �أكد ذلك قرار جممع الفقه الإ�سالمي والذي ن�صه" ق ّرر املجمع
الت�أكيد على دعوة احلكومات الإ�سالمية �إىل ت�شجيع امل�صارف
الإ�سالمية القائمة ،والتمكني لإقامتها يف كل بلد �إ�سالمي لتغطي حاجة
امل�سلمني كيال يعي�ش امل�سلم يف تناق�ض بني واقعه ومقت�ضيات عقيدته".
�إن حتديث نظام التعليم الديني قد مت دون حتويل ملناهج العلوم احلديثة
عن �أ�سا�سها �أملفاهيمي العلماين الذي بنيت عليه ف�أدرجت من غري �أي
تعديل �أو حماولة لأ�سلمتها و�إعادة �إنتاجها من منظور �إ�سالمي ي�سمح لها
�أن تتكيف مع الإطار الفل�سفي للنظام املراد ان�ضمامها �إليه و�سبب ذلك
�أن القائمني على هذه املحاوالت مل يكرتثوا �إىل �أن النظرة الوجودية
العلمانية التي ت�أ�س�ست عليها مقررات التعليم احلديث تعار�ض الأ�سا�س
الفل�سفي الذي يقوم عليه نظام التعليم الديني.
لذلك ظهرت حماوالت تقوم على فكرة �أن �إ�ضفاء ال�صبغة الإ�سالمية
على نظام التعليم الوافد من الغرب ممكن وذلك مبجرد �إدخال
مقررات عن الدرا�سات الإ�سالمية على نظام التعليم و�إلزام الطالب
بها يف كل مراحل التعليم ،وهو الإ�شكال الذي اعتربته ر�سالة �إ�سالمية
املعرفة جوهر الأزمة الفكرية للأمة الإ�سالمية وو�ضعت خطة حلله
والإ�سهام يف جتاوزه.
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�أي �أن اجلذور الفكرية والفل�سفية للعلوم التقليدية ال يكفي فقط �أ�سلمتها
الن مع الأ�سلمة فقط فان الطريقة والأ�سلوب والن�سق �أي روح املعرفة
التقليدية �ستظل باقية يف العلوم الإ�سالمية مهما حاولنا االنف�صال
عنها.
االجتاه العلمي يف الغرب " ي�ضع العلم املرتبط باحلياة وبكل ما هو
واقعي مبثابة النقي�ض للدين وتلك هي امل�أ�ساة التي انحدرت �إليها
العلمانية النا�شئة واالجتاه الو�ضعي على ال�سواء وعلى الرغم من �إن هذا
الو�ضع مل يواجهه العلم يف العامل الإ�سالمي الذي �أ�صل اجتماعيته جنبا
جلنب مع روحانيته
لذلك فان التناق�ض بني الواقع الفعلي وما هو مطلوب يعترب جزء من
الأزمة والتخفيف منه �أو �إزالته يعترب عالج الزمة املعرفة الإ�سالمية،
لذلك ال يجب �أن يكون التدريب وفق املنهج الإ�سالمي ي�أخذ نف�س
الطريقة التقليدية مع �إ�ضفاء املواد والربامج التدريبية الإ�سالمية فقط
بل انه يجب �أن نفكر بطرق و�أ�ساليب �أخرى م�ستوحاة من الهدي القر�آين
وال�سنة النبوية املطهرة وهي كثرية وهي تعترب يف حد ذاتها م�ساحات
للتفكري الإبداعي االبتكاري يف �أ�ساليب العر�ض والتمرن على العمليات
امل�صرفية الإ�سالمية مما يوحد الغاية والهدف يف ن�سق �إ�سالمي موحد.
•تنمية الإبداع واالبتكار يف مواجهة التحديات.
�إن كمية املعلومات التي تخرج عن م�صادر املعرفة املتنوعة
واملتعددة قد تزايدت بدرجة �صار الفرد فيها ال ي�ستطيع ال�سيطرة
�إال على جزء ب�سيط منها ف�أ�صبح هناك اهتمام متزايد بتوجيه
اجلهود نحو تطوير التفكري وتنميته بو�صفة �أداة �أ�سا�سية للمعرفة
وتنمية القدرات على التفكري واكت�ساب القدرة على ح�سن التعامل
مع املعلومات املتزايدة واملت�سارعة .
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فاملبدع يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية بحاجة �إىل ا�ستيعاب للقواعد
واملقا�صد ال�شرعية ويف نف�س الوقت �إدراك وتقدير الحتياجات النا�س
االقت�صادية واجلمع بني هذين يتطلب قدر ًا من البحث والعناية
حتى ميكن الو�صول للهدف املن�شود واحلاجة كذلك من ناحية تطور
التعامالت املالية يف الع�صر احلا�ضر وتزايد عوامل املخاطرة والاليقني
وتغري الأنظمة احلاكمة للتمويل والتبادل االقت�صادي مما يجعل
االحتياجات االقت�صادية معقدة ومت�شعبة ويزيد من ثم احلاجة للبحث
عن حلول مالئمة لها .
 )3التوجيهات الإ�سالمية للمتدرب
القناعة ب�أهمية التدريب :من ال�ضروري للم�سلم �أن يولد قناعة منذ
البداية حول �أهمية التدريب وما يهدف �إليه ومدى حاجته له يف �صقل
مهاراته وتطوير �سلوكه الإيجابي ،وهناك ثالث دوافع رئي�سية من
خاللها ي�ستطيع املتدرب �إدراك �أهمية ن�شاط التدريب وهي:
امل�ساهمة يف تنفيذ �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية :امتثا ًال لقوله تعاىل "
كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س ت�أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر
وت�ؤمنون باهلل" ويعني ذلك الوالء هلل قبل الأ�شخا�ص احلاكمني �أو
التنفيذيني واملبادرة يف الإ�صالح و�إبداء الآراء والن�صح والإر�شاد
والتنبيه �إىل مكامن الق�صور واخلط أ� وبذل اجلهود يف التعاون مع
امل�س�ؤولني يف املنظمة لتنفيذ الأعمال وعالج املواقف مبا ير�ضي اهلل
ور�سوله .
امل�س�ؤولية واجلزاء :امل�سلم يعلم �أن كل ت�صرف يقوم به هو حما�سب عليه
ويدخل �ضمن قاعدة امل�س�ؤولية واجلزاء ،قال عليه ال�صالة وال�سالم"
"ال ُ
يوم القيام ِة حتى ُي�س� َأل عنْ �أربع ٍ عنْ ُع ُم ِر ِه فيما
تزول َقدَ َما َع ْبدٍ َ
ج�سده فيما �أ ْبال ُه وعنْ مال ِه ِمنْ �أ ْينَ �أخذ ُه وفيما أ� ْن َف َق ُه وعنْ
�أفنا ُه وعنْ ِ
ِعلمِ ِه ماذا َعمِ َل به".
1 .1ال�صرب على التدريب:
لو مل يكن ال�صرب مهما يف �سلوك الإن�سان ملا كان جزاءه اجلنة
اب الزمر.10:
ال�صا ِب ُرونَ �أَ ْج َرهُ ْم ِب َغيرْ ِ ِح َ�س ٍ
قال تعاىل" �إِ َمّ َنا ُي َو َّفى َّ
فكما �أن لل�صرب �أهمية يف حياة الإن�سان كذلك لل�صرب �أهمية يف
التدريب فاملتدرب ال�صبور يحقق نتائج �إيجابية �أكرث من املتدرب
غري ال�صبور وهناك �شواهد من القر�آن الكرمي على ذلك يف قوله
و�سى هَ ْل أَ� َّت ِب ُع َك َع َلى أَ�ن ُت َع ِّل َم ِن ممِ َّ ا ُع ِّل ْمتَ ُر ْ�شدً ا
تعاىل" َق َال َل ُه ُم َ
(َ )66ق َال إِ� َّن َك َلن ت َْ�ست َِطي َع َم ِع َي َ�صبرْ ً ا (َ )67و َك ْي َف ت َْ�صبرِ ُ َع َلى
َما لمَ ْ تحُ ِ ْط ِب ِه ُخبرْ ً ا (َ )68ق َال َ�ست َِج ُدنيِ ِإ�ن َ�شاء اللهَّ ُ َ�صا ِب ًرا َو اَل
�أَ ْع ِ�صي َل َك َ�أ ْم ًرا (.)69
"ثم انطلقا ،وح�صلت املواقف التي مل ي�صرب مو�سى عليها،
وكان اخلتام حني افرتقا ،ليقدم املعلم للمتعلم تف�سري ًا لكل ما
ح�صل ،يف درو�س عظيمة ظلت خالد ًة تتلىَ " :ق َال هَ َذا ِف َر ُاق َب ْي ِني

َو َب ْي ِن َك َ�سُ�أ َن ِّب ُئ َك ِب َت ْ�أ ِو ِيل َما لمَ ْ ت َْ�ست َِطع َّع َل ْي ِه َ�صبرْ ً ا" .ثم بد�أ ي�شرح
له عندما قال اخل�ضر ملو�سى عليه ال�سالم عندما �أراد �أن ي�سري
معه لكي يتعلم منه " مع �أنه نبي وكليم اهلل" �أنك لن ت�ستطيع
معي �صربا " ال�صرب على التعليم" وكيف ت�صرب على مامل حتط
به خربا .
2 .2اال�ستماع اجليد:
يطالبنا اهلل �سبحانه وتعاىل باكت�ساب املعرفة والعلم عن طريق
اال�ستماع يف قوله " الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه �أولئك
الذين هداهم اهلل و�أولئك هم �أولو الألباب" (�سورة �آل عمران :
�آية .)110
وكان العلماء قد ًميا وحدي ًثا يتوا�صون ب�ضرورة اال�ستماع
والإن�صات ويرون �أن العلم يبد�أ بهما ,قال �سفيان الثوري� :أول
العلم الإن�صات ثم اال�ستماع ثم احلفظ ثم العمل به ثم الن�شر,
ومثله �أي�ض ًا روي عن حممد بن الن�ضر احلارثي .قال“ :كان يقال
�أول العلم الإن�صات له ثم اال�ستماع له ثم حفظه ثم العمل به ثم
بثه".
مراجع البحث:
.1

1قرار رقم)7/8( 76 :بشأن مشكالت البنوك اإلسالمية مجمع الفقه اإلسالمي الدولي
المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ،بروناي دار السالم من 7 – 1
محرم 1414هـ الموافق  27 – 21حزيران (يونيو) 1993م.

.2

 2فياض ،عطية السيد ،العوائق واألخطاء الشرعية في عمل المصارف اإلسالمية،
ص ،607أعمال مؤتمر جامعة الشارقةً ،
نقال من بحث الدكتور عبد الستار أبوغدة
ص .310

.3

3شابرا ،محمد عمر شابرا ،الرؤية اإلسالمية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة ،المعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،ط،1،2011ص.37

.4

4كاى ثورن ،ديفيد مكاي ،كل ما تحتاج إلى معرفته عن التدريب ،مكتبة جرير .2008

.5

5أبو لبن ،سامح ،برنامج المدرب المعتمد ،شركة كفاءة الدولية للتنمية والتدريب،
ص2011 ،27

.6

6خليل ،محمد حسين ،تنمية القوى العاملة في الفكر اإلداري اإلسالمي والمعاصر،
وقائع ندوة اإلدارة في اإلسالم رقم  ،31المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،ط ،1995 ،1ص542

.7

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

.8

8إبراهيم ،أبو بكر محمد أحمد ،مفهوم التكامل المعرفي وعالقته بحركة إسالمية
المعرفة ،مجلة إسالمية المعرفة،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا،
أمريكا،العدد ،42،43،2006ص.16

.9

9دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16/4/1406هـ الموافق 22-28/12/1985م.

 1010إبراهيم ،أبو بكر محمد أحمد ،مرجع سابق
1111حسين ،ثائر ،وآخرون ،دليل مهارات التفكير  ،جهينة للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن،2002،ص.7
1212السويلم،سامي بن ابراهيم ،صناعة الهندسة المالية اإلسالمية ،نظرات في المنهج
اإلسالمي،
1313المغربي ،عبد الحميد عبد الفتاح ،اإلدارة اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية ،بحث
رقم  ،66المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،ط،2004 ،1
ص.24
1414قابيل،متولي فتحي ،التوجيه اإلسالمي في التدريب اإلداري ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب،القاهرة،1990،ص 47
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�أحمـد النجـار وجتربــة بنـوك االدخـار
ا�ستح�ضار ذاكرة العمل امل�رصيف الإ�سالمي
د .عبد احلليـم عمـار غربـي
ق�سم الأعمال امل�صرفية  -كليـة االقت�صاد والعلوم الإدارية
جامعـة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

احللقة ()3
ثالث ًا� :آلية العمل امل�صريف يف بنوك االدخار
-1اخل�صائ�ص املميزة للبنك :يتميز بنك االدخار املحلي عن غريه من
البنوك باخل�صو�صيات التالية:
•هو بنك حملي (ذو اخت�صا�ص جغرايف)؛
•هو بنك �شعبي (ذو نزعة اجتماعية)؛
•هو بنك ال ربوي (�إحالل امل�شاركة يف الأرباح حم ّل الفائدة
الثابتة)؛
•هو بنك �شامل (له عالقات مع املزارعني والتجار والعمال
و�أ�صحاب املهن احلرة ،و ُيقدّم متوي ًال لآجال ق�صرية ومتو�سطة
وطويلة لأغرا�ض ا�ستهالكية و�أخرى �إنتاجية).

•القيام بتحليل املعطيات و�إجراء الدرا�سات الالزمة مل�شاريع
اال�ستثمار �أو املتعلقة ب� ّأي ن�شاط �آخر للبنك؛
•�إيجاد ال�صلة والرابطة بني البنك وال�سلطات الإدارية املحلية
من �أجل تنمية الن�شاطات االقت�صادية وت�شجيع املبادرة.
ب .ال�سيا�سات الإدارية :مت ّثلت ال�سيا�سات التنفيذية التي يقوم عليها
بنك االدخار املحلي فيما يلي:
•مبد�أ املحلية :العمل يف نطاق دائرة جغرافية حمدّدة،
وللمحلية �أهمية كبرية؛ �إذ ت�ساعد على ال�سيطرة على مناخ
العمل والتفاعل مع متغرياته وموارده مبا�شرة ،فيكون هناك
فهم للعادات والتقاليد وات�صال �أوثق بالعمالء املنتظرين
واحلاليني ،واكت�شاف �أ�سرع للفر�ص اال�ستثمارية وكفاءة يف
متابعة اال�ستثمارات وامل�شاركات والرقابة عليها؛
•مبد�أ الالمركزية :نقل بع�ض �أو كل �سلطات املركز للوحدات
التنفيذية ،واملق�صود هنا المركزية التنفيذ .وهذه ال�سيا�سة
حت ِّقق ال�سرعة واملرونة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة وفق ًا
لظروف التنفيذ ،وت�ساعد على تدريب موارد ب�شرية قيادية
ب�سبب �إتاحة الفر�صة لها لتح ّمل م�س�ؤولية الأعمال و�إدارتها
واتخاذ القرارات فيها.

� -2أهداف البنك :يهدف بنك االدخار املحلي �إىل تعبئة اجلماهري
لت�شارك �إيجابياً يف عملية تكوين ر�أ�س املال؛ من خالل ثالث مهام
هي:
•الرتبية االدخارية :مبعنى �إر�شاد وتوجيه الأفراد �إىل طرق
�إنفاق دخولهم؛
•الرتبية اال�ستثمارية :ويراد بها تدريب الأفراد على ح�سن
ا�ستخدام التمويل؛
•التغلب على � ّأي �صعوبات تعرت�ض ن�شاط اال�ستثمار.
•وبذلك؛ ف�إن هذا النموذج امل�صريف يعمل كو�سيط بني عر�ض  -4ح�سابات البنك:
النقود والطلب عليها ،وكمركز للرتبية االقت�صادية ،وكعامل �إن ح�سابات البنك تغطي خمتلف الدوافع واالجتاهات العملية والدينية؛
وذلك من خالل ثالثة �أنواع من احل�سابات ،ونوعني من التمويل كما
فعال يف الق�ضاء على �صعوبات تكوين ر�أ�س املال.
يلي:
� -3إدارة البنك :قام ب�إدارة بنك االدخار املحلي �أحمد النجار وعدد من �أ .احل�سابات :ا�شتمل النموذج على ثالثة �أنواع من احل�سابات:
م�ساعديه يبلغ الع�شرين ،وهم على ر�أ�س كل �أعمال التنظيم والإدارة،
•ح�سابات االدخار؛
منذ الوالدة وحتى املرحلة الأخرية من التنفيذ.
•ح�سابات اال�ستثمار بامل�شاركة؛
�أ .الأعمال الإدارية :متثلت َمهام الإداريني الأ�سا�سية فيما يلي:
•�صندوق اخلدمة االجتماعية.
•فح�ص طلبات �إن�شاء البنوك املحلية ،املقدّمة من خمتلف ب .التمويل :وهو نوعان:
املنظمات وال�سلطات الإدارية؛
•قرو�ض ح�سنة :وهي التي ير ّد املقرت�ض �أ�صل املبلغ دون � ّأي فوائد
•تقدمي امل�ساعدات واخلربة الفنية ملختلف البنوك املحلية
ربوية ،ويقدّم البنك هذه القرو�ض ال�ستخدامات املدخرين؛
ولإدارتها؛
•التمويل بامل�شاركة :ي�شارك البنك به يف ر�أ�س املال امل�ستثمر على
•درا�سة م�شكالت الإقرا�ض ومتويل اال�ستثمارات املحلية؛
�أ�سا�س ال ُغ ْنم وال ُغ ْرم (الربح واخل�سارة).
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وفيما يلي ت�صور ملخ�ص لنظام عمل بنك االدخار املحلي:
�شكل :1منوذج النجار لبنك االدخار

امل�صدر :الغريب نا�صر� ،ص.37 :

� -5شروط منح التمويل امل�صريف :ال ُي�سهم بنك االدخار املحلي يف متويل امل�شروعات االقت�صادية �إال عندما تتوافر فيها ال�شروط
التالية:
�أ� .شروط متعلقة بالبنك نف�سه:
مما ي�سمح للبنك بت�أمني �سداد �أمواله؛ باعتبار �أن نظام ال�ضمان ال يرتكز على معيار
•ال مي ّول البنك �إال امل�شروعات الرابحةّ :
الرثوة ال�شخ�صية لطالب التمويل؛ بل على �سمعته االجتماعية �إىل ح ّد كبري؛
مما ي�سمح للبنك بتنويع توظيفاته
•ال تتجاوز م�شاركة البنك يف متويل م�شروع ما �سقف ًا حمدّد ًا  %10من جمموع الودائعّ :
(�سيا�سة توزيع املخاطر).
ب� .شروط متعلقة بطالب التمويل:
•يجب �أن يكون من املدخرين يف �أحد ح�سابات البنك ،منذ � 6أ�شهر على الأقل؛
•اال�ستثمار املطلوب متويله يجب �أن يكون يف منطقة البنك نف�سها� ،أو يف دائرة عمله ون�شاطه؛
•مراعاة اجلمع بني اعتبارات الربحية الفردية والربحية االجتماعية ،ف�ض ًال عن اجلدوى االقت�صادية والفنية للم�شروع؛
•يجب على كل طالب للتمويل �أن تكون لديه حما�سبة ت�سمح له بتتبع عملياته وبتحديد نتائج الدورة �أو امل�شروع ،وتخ�ضع دفاتره
للتدقيق الذي يقوم به خرباء البنك؛
•يجب �أال يتعار�ض اال�ستثمار املطلوب مع املبادئ الأخالقية والدينية للمجتمع؛
•�إعطاء الأولوية للم�شروعات التي تُ�ش ّغل الأيدي العاملة وت�ستخدم الطاقات غري امل�ستغلة يف املنطقة.
 -6قواعد الإدارة امل�صرفية :القواعد الإدارية يف بنك االدخار املحلي هي :الأمان وال�سيولة والربحية.
�أ .قاعدة الأمان� :إن مبادئ الالمركزية واملحلية والأخذ ب�أ�سلوب ال�ضمان ال�شخ�صي عوامل تو ّفر للبنك قدرة التح ّقق من
طالب التمويل وظروف م�شروعه ،وتُ�سهم يف عدم �إرهاقه ب�ضرورة تقدمي �ضمانات مادية ،وهي �سيا�سة تالئم طبيعة الأو�ضاع
االقت�صادية يف املناطق الفقرية .كما قام البنك ب�إن�شاء "�صندوق خا�ص لتوزيع املخاطر" ومل يتحمل � ّأي دَين معدوم كما هو
احلال يف البنوك القائمة املجاورة؛
ب .قاعدة ال�سيولة :ركز البنك جهده يف بداية عمله على جمع املدخرات �أكرث من منح القرو�ض ومتويل اال�ستثمارات؛ الأمر
يف�سر الن�سبة العالية لل�سيولة ( ،)%80ومل يتم ّكن خالل فرتة حياته الق�صرية جد ًا من القيام بدرا�سة حركة احل�سابات
الذي ِّ
وحتديد �سلوك املدخرين؛
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ج .قاعدة الربحية :مل يكن الربح هدف ًا �أ�سا�سي ًا لبنك االدخار املحلي لطابعه االجتماعي؛ �إال �أن البنك كان يجب
�أن يكون قادر ًا على تغطية م�صاريفه الإدارية ل�ضمان ا�ستقالل البنك وذاتيته .وب�شكل عام؛ ف�إن الظروف ال�سيا�سية
مما جعل البنك يرى ربحيته يف الرتبية االدخارية
واالقت�صادية املحيطة ،قد حالت دون ربحية اال�ستثمارات؛ ّ
واال�ستثمارية للمواطنني وتدريب العاملني.
 -7م�صادر وا�ستخدامات �أموال البنك:
ميكن ت�صوير ال�شكل العام مليزانية بنك االدخار املحلي فيما يلي:
جدول  :9منوذج مب�سط مليزانية بنك االدخار املحلي

رابع ًا :تقومي جتربة بنوك االدخار املحلية
ب�صرف النظر عن �أ�سباب النهاية ال�سريعة لتجربة بنوك االدخار املحلية �سواء كانت �سوء �إدارة كما ادعى امل�س�ؤولون� ،أم
�أ�سباب عقائدية و�سيا�سية و�شخ�صية كما ر�أى القائمون عليها؛ ف�إن احلقيقة التي ال جدال فيها �أن هذه التجربة يجب �أن ت�أخذ
ح ّقها من الدرا�سة والتمحي�ص؛ لال�ستفادة منها يف كيفية الإ�سهام يف تنمية ال�صناعات املحلية و�صغار ال�صناع واحلرفيني.
 -1معوقات وم�آخذ التجربة :ومن �أهمها ما يلي:
•�أن غالبية العاملني مل يكونوا ح َملة ر�سالة؛ ولذلك كان من ال�سهل �أن يحيدوا عن الفكرة ذات ال�صبغة العقدية
وخا�صة بعد �إ�شراف البنوك التجارية على بنوك االدخار نتيجة ال�سيا�سة التي كانت موجودة وحاربت الفكرة؛
•اال�ستعانة ببع�ض �أ�صحاب املنا�صب على �أ�سا�س �أن غريتهم الوطنية �سوف تتغلب على �أفكارهم الأيديولوجية ،و�أن
ا�ستقطابهم �سوف ي�ساعد على اال�ستمرار يف الطريق؛
•عدم وجود كيان قانوين قوي يحمي التجربة ويحدِّ د هيئات الإ�شراف واخت�صا�صها؛ مما �س ّهل الق�ضاء على بنوك
االدخار؛
•قيام البنوك التجارية بعد �إ�شرافها على بنوك االدخار ب�إلغاء مبد�أ امل�شاركة يف الأرباح واخل�سائر والعودة �إىل نظام
التعامل بالفائدة الربوية .ولقد جاء �ضمن تو�صيات جلنة تقييم بنوك االدخار املحلية" :ينبغي �ضمان ح ّد �أدنى
للربح ملن يتعاملون مع البنوك بح�سابات اال�ستثمار"؛
•نتج عن الدمج مع البنوك التجارية عدم ا�ستثمار املدخرات يف امل�شروعات الإنتاجية املحلية ،بالإ�ضافة �إىل �سوء
الإدارة وت�صفية امل�شروعات اال�ستثمارية ،ب�أ�ساليب �أدت �إىل حدوث خ�سائر كان من املمكن جت ّنبها بح�سن الإدارة
والتخطيط؛
•اال�ستعانة باخلرباء الأملان الذين قدّموا معونة للتجربة بهدف عقائدي ،وهو �أن تتعامل بنوك االدخار بالفائدة
الربوية؛
•عار�ض التجربة خرباء من �أ�صحاب النفوذ يف �أجهزة البنوك واالدخار والت�أمني ،ب�ش�أن �إخ�ضاع املعامالت امل�صرفية
لل�شريعة الإ�سالمية؛
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•ن�سبة ال�سيولة يف بنوك االدخار مرتفعة؛ مما يدل على
الرتكيز على جمع املدخرات �أكرث من العمل على ا�ستثمارها.
على الرغم من العمل يف �أو�ساط فقرية ي�صعب فيها جتميع
املدخرات وحتتاج �إىل امل�شروعات الإنتاجية.
� -2إيجابيات التجربة:
 -1.2من الناحية االقت�صادية:
•من نتائج التجربة الهامة �أنها �أثارت فكرة �إن�شاء بنوك
�إ�سالمية على امل�ستوى الدويل وامل�ستوى الوطني ،ويف م�صر مت
�إن�شاء �صندوق مل�ساعدة الطالب اجلامعيني عام  1968أُ�حلق
فيما بعد ببنك نا�صر االجتماعي عام 1971؛
•ق�صر الإقرا�ض على املدخرين الذين انتظموا يف عمليات
االدخار ملدة � 6شهور على الأقل ،م ّكن موظفو البنك من
االت�صال ال�شخ�صي بهم ومعرفة ظروفهم و�أو�ضاعهم
االجتماعية و�سمعتهم باعتبار �أن ال�ضمان ال�شخ�صي من �أقوى
ال�ضمانات ،كما �أن ذلك يتنا�سب مع الفئات احلرفية الفقرية
حيث ي�صعب توافر ال�ضمان املادي؛ مما �أدى �إىل ات�ساع قاعدة
املتعاملني مع احلرفيني واملهنيني مع البنك؛
•�أن مبد�أ امل�شاركة ودرا�سة البنك للم�شروع وظروفه ومتابعته
و�إزالة املعوقات من �أمامه؛ خ ّفف كثري ًا من املخاطر التي
يتحملها امل�ستثمرون و�أدى �إىل جناح امل�شروعات؛
•حاول البنك تقليل املخاطر يف ا�ستثماراته وذلك عن طريق
ما يلي:
1 .1تدريب العاملني لزيادة كفاءتهم؛
2 .2تدريب امل�ستثمرين ب�إقامة مراكز مهنية
و�أق�سام للتدريب على الأعمال واحلرف اليدوية
وال�صناعات كما حدث يف �أق�سام مدر�سة ميت
غمر االبتدائية؛
�3 .3إن�شاء �صندوق تغطية املخاطر الذي ي�شارك يف
متويله كل مقرت�ض؛
4 .4ا�شرتطت لوائح البنك عدم جواز زيادة الن�سبة
التي تخ�ص �أي م�شروع عن  %10من �أموال �صندوق
اال�ستثمار �إال يف احلاالت اال�ستثنائية.
•تناق�ص التكاليف ب�صفة م�ضطردة؛ مما يدل على زيادة
كفاءة العاملني و�إنتاجيتهم ب�صفة م�ستمرة ،و�أي�ض ًا توافر
عن�صر الربحية؛
•ت�شجيع البنك للحرفيني و�صغار ال�صناع ،واالجتاه �إىل �أ�سلوب
الإنتاج ذي الكثافة العالية للعمالة وبخا�صة امل�شروعات
ق�صرية الأجل يجعل املخرجات تتنا�سب مع املدخرات؛ لأن
الأموال امل�شاركة ق�صرية الأجل ،وجناح بنوك االدخار املحلية
يف �إن�شاء جمعيات تنمية ال�صناعات املحلية يف بع�ض القرى؛

•جناح بنوك االدخار فيما مل تنجح فيه البنوك التجارية يف
حت�صيل م�ستحقاتها؛ حيث و�صلت ن�سبة ال�سداد يف القرو�ض
املمنوحة  %100وال توجد حالة واحدة توقفت عن ال�سداد؛
مما يدل على جناح �سيا�سة بنوك االدخار املحلية يف متويل
اال�ستثمارات؛
•كان الهدف من منح القرو�ض زيادة الإنتاج املحلي يف التجارة
وال�صناعة والزراعة ،وااللتزام ب�أن تكون املدخرات املتجمعة
من املنطقة م�ستثمرة يف املنطقة نف�سها ولي�س خارجها.
 -2.2من الناحية االجتماعية
•تعبئة �سكان الريف ودفعهم لل�سري يف طريق التنمية الذاتية
وتعويدهم وحثهم على االدخار ،وخا�صة لدى �صغار املدخرين
مثل :الطلبة والعمال ،وتغطية خمتلف الرغبات واالجتاهات
العملية والدينية؛
•�إيجاد فر�ص عمل جديدة وفتح املجال لزيادة ك�سب احلرفيني
و�صغار ال�صناع ،بالإ�ضافة �إىل م ّد ربات البيوت ب�آالت
اخلياطة؛ مما زاد من دخل الأ�سر و�أ�سهم يف ح ّد الهجرة من
الريف �إىل املدن؛
•قيام �صندوق اخلدمة االجتماعية بدور اجتماعي هام بتوزيع
الزكاة واملعونات للم�ستحقني واملحتاجني ،وتقدمي القرو�ض
احل�سنة للحرفيني واملهنيني؛
•�إعطاء الفر�صة للفئات ال�ضعيفة مادي ًا للإ�سهام يف تلك
امل�شروعات عن طريق مدخراتها الب�سيطة؛ مما يجعلها
حتر�ص على جناح هذه امل�شروعات ويزيد رغبتها يف االدخار؛
•العمل على ح ّل م�شكالت املجتمع مثل :م�شكلة املوا�صالت عن
طريق �شراء الدراجات ل�صغار املوظفني والعمال والطلبة؛
•حاربت التجربة عملي ًا الغزو الفكري الغربي للم�سلمني الذي
عمد �إىل �إبعادهم عن منهجهم ،و�أدت �إىل زيادة ارتباط
امل�سلمني مبنهجهم والعودة �إليه بالتطبيق العملي.
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خامتـة:
�إن جتربة �أحمد النجار (رحمه اهلل) يف بنوك االدخار ت�ستحق الدرا�سة
والتحليل ،فعالوة على �أهميتها االقت�صادية واالجتماعية املبا�شرة يف
احلركية التنموية؛ ف�إنها قد ك�شفت عن �ضرورة تكييف الأفكار ومناذج
ال�سلوك ،وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية والآليات امل�صرفية امل�ستوردة من
اخلارج؛ حتى تتالءم مع البيئة االجتماعية املغايرة للو�سط الغربي
من الناحيتني احل�ضارية والنف�سية .كما �أثبتت تلك التجربة �أي�ض ًا ب�أن
اجلهود البطولية لن تخلو من متاعب وخماطر!
وبقدر ما كانت تلك التجربة الرائدة حمدودة زمني ًا بقدر ما كانت
ناجحة بفروعها الت�سعة واجتذابها ملليون عميل؛ لكن الظروف املحيطة
ق�ضت عليها بعد �أقل من � 4سنوات من بدايتها وانت�شارها على مدى
وا�سع يف قرى وريف م�صر؛ فلم تتوافر للفكرة الفر�صة الزمنية املعقولة
لنموها ور�سوخها وتفتّحها على جتربة �أطول.
قد يعود الف�ضل لمِ ا ُن�شر عن جتربة "بنك الفقراء" ببنغالدي�ش وم� ِّؤ�س�سه
"حممد يون�س" ،احلائز ْين على جائزة نوبل لعام  ،2006يف �إنعا�ش
الذاكرة ال�ستح�ضار جتربة بنوك االدخار يف م�صر ،جتربة ت�ستحق
م ّنا جائزة "ذكرها باخلري" �إن مل ي�سعفها الزمن ب�سوى ح�سن الذكرى
من اجلوائز! وب�صرف النظر عن خلفيات و�شروط منح جوائز نوبل
وتاريخها؛ ف�إننا لن ننتظر جواب ًا عن الت�سا�ؤل املطروح :ملاذا مل ت�ستحق
جتربة "�أحمد النجار" جائزة نوبل يف ال�ستينيات من القرن املا�ضي؟
�أخيـر ًا ،وعلى الرغم من زوال هذه التجربة التاريخية من الوجود
م�ؤ�س�سي ًا؛ �إال �أنها زادت �أن�صارها �إميان ًا وت�صميم ًا على امل�ضي قدم ًا
نحو جتارب �أخرى ...وي�شري معظم الذين �أ ّرخوا لن�ش�أة وتطور جتربة
التطبيق يف امل�صرفية الإ�سالمية �إىل �أن "بنوك االدخار املحلية" التي
بد�أت يف مدينة ميت غمر مبحافظة الدقهلية بجمهورية م�صر العربية،
كانت نواة لت�أ�سي�س بنوك �إ�سالمية ال تتعامل بالفائدة امل�صرفية �أخذ ًا
و�/أو �إعطا ًء ،وذلك طبق ًا للمثل القائل" :اخلطوة الأوىل فقط هي التي
تُك ِّلف"! �أو املثل الآخر�" :أن ت�شعل �شمعة واحدة �صغرية خري لك من �أن
تلعن الظالم"!
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مقاالت يف املحا�سبة الإ�سالمية

الإف�صاح املحا�سبي عن امل�س�ؤولية االجتماعية يف
امل�صارف الإ�سالمية
د .منى لطفي بيطار
مدر�سة يف ق�سم العلوم املالية وامل�صرفية
كلية االقت�صاد -جامعة ت�شرين

�سابع ًا -جتارب م�صرفية:
ملعرفة مدى التزام امل�صارف الإ�سالمية بامل�س�ؤولية االجتماعية،
والإف�صاح عنها يف قوائمها املالية .قام الباحث باالطالع على جتربة
امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف �سورية ،وجتربة عدد من امل�صارف
العربية التي تلتزم القيام بامل�س�ؤولية االجتماعية ،ملعرفة الأ�سلوب املتبع
يف الإف�صاح عن امل�س�ؤولية االجتماعية يف تقاريرها املالية ال�سنوية
املن�شورة.
امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف �سورية( :املواقع الإلكرتونية للم�صارف
الثالثة)
بلغ عدد امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف �سورية ثالثة م�صارف ،هي:
بنك ال�شام الإ�سالمي ،وبنك �سورية الدويل الإ�سالمي ،وبنك الربكة.
ويعد بنك ال�شام الإ�سالمي �أول م�صرف �إ�سالمي يف �سورية وبا�شر
�أعماله يف .2007 /8 /27
مل ت�شر املواقع الإلكرتونية للم�صارف الثالثة عن مدى اهتمام امل�صارف
بامل�س�ؤولية االجتماعية ،ومل يتم الإعالن عن �أية �أن�شطة اجتماعية مت
القيام بها ،وانفرد بنك الربكة بالإعالن على موقعه الإلكرتوين عن رقم
ح�ساب �صندوق الزكاة للراغبني يف دفع زكاة �أموالهم يف �صندوق الربكة
للزكاة ،حيث يتوىل مهمة جمع الزكاة وتوزيعها للم�ستحقني ،لكن مل يتم
الإف�صاح عن �أية مبالغ مت حت�صيلها من خالل هذا ال�صندوق.
بالرجوع �إىل البيانات املالية العائدة لعام  /2010/تبني للباحث ما
ي�أتي:
•مل تبني التقارير املالية ال�سنوية �أية �أن�شطة اجتماعية قام بها �أي
من امل�صارف الثالثة.
•بينت امل�صارف الثالثة �أن م�س�ؤولية �إخراج الزكاة تقع على
امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ،وبينّ بنك ال�شام
الإ�سالمي ح�صة الزكاة لل�سهم الواحد.
•مل يتم الإف�صاح عن �أية مبالغ مت حت�صيلها مقابل الزكاة �أو
التربعات من �أ�شخا�ص داخل امل�صرف �أو خارجه.
•مل تف�صح البيانات املالية عن منح �أية قرو�ض ح�سنة.
بيت التمويل الكويتي( :املوقع الإلكرتوين للم�صرف)
يعد �أول م�صرف �إ�سالمي يف دولة الكويت ،ت�أ�س�س عام  ./1977/وقد
�أف�صح التقرير ال�سنوي الثاين والثالثون لعام  /2010/عن الآتي:
(التقرير ال�سنوي.)2010 ،

احللقة ()3

د .منى خالد فرحات
مدر�سة يف ق�سم املحا�سبة
كلية االقت�صاد -جامعة دم�شق

•يتم احت�ساب الزكاة وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها،
ويتم الإف�صاح عن الزكاة املدفوعة يف قائمة الدخل.
•مت الإف�صاح عن الأن�شطة االجتماعية التي يتم االهتمام بها،
مثل :التعليم ،وال�صحة ،وال�شباب ،وخدمة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،ورعاية املحتاجني ،وم�ساعدة الأ�سر املتعففة ،ودعم
الأن�شطة اخلريية واالجتماعية للعديد من الهيئات واجلمعيات
الر�سمية.
•مت الإف�صاح عن قيمة التربعات املدفوعة ،وتكلفة �إن�شاء مراكز
الإ�سعاف ،وتكلفة �إن�شاء �شاليهات لذوي االحتياجات اخلا�صة،
وقيمة التربعات لإغاثة منكوبي الفي�ضانات يف باك�ستان بقيمة.
ومتيز هذا امل�صرف ب�إ�صدار تقرير امل�س�ؤولية االجتماعية ،وبينّ تقرير
امل�س�ؤولية االجتماعية لعام  /2010/الأن�شطة االجتماعية التي قام
بها خالل العام ،مثل :دعم الأعمال اخلريية داخل الكويت وخارجها،
وامل�شاركة يف حمالت الإغاثة ،ودعم العملية التعليمية ودعم الطالب
الكويتيني الدار�سني يف اخلارج ،ودعم �شريحة ال�شباب واملبتكرين
و�أ�صحاب امل�شروعات ال�صغرية ،واالهتمام بالقطاع ال�صحي ،و�إن�شاء
مراكز الإ�سعاف واملراكز ال�صحية ،ودعم ذوي االحتياجات اخلا�صة،
ودعم الربامج االجتماعية( .تقرير امل�س�ؤولية االجتماعية)2010 ،
البنك الإ�سالمي الأردين( :املوقع الإلكرتوين للم�صرف)
يعد �أول م�صرف �إ�سالمي يف الأردن ،ت�أ�س�س عام  ./1978/وح�صل
امل�صرف على جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية من  Dinar Standardومن .Dar Al- Istithmar
بينّ التقرير ال�سنوي الثاين والثالثون لعام  /2010/ما ي�أتي( :التقرير
ال�سنوي)2010 ،
•بينت الإي�ضاحات املرفقة بالقوائم املالية �أن م�س�ؤولية
�إخراج الزكاة تقع على امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار وامل�شاركني يف حمافظ �سندات املقار�ضة (املحافظ
اال�ستثمارية).
•مت بيان مبالغ التربعات واملنح املدفوعة ،وقيمة القرو�ض
احل�سنة املقدمة ،و�أن امل�صرف يلتزم بامل�س�ؤولية االجتماعية
وحماية البيئة واملجتمع املحلي .وبينت قائمة املركز املايل قيمة
القرو�ض احل�سنة ،وبينت الإي�ضاحات املرفقة بالقوائم املالية
�أنه يتم �إدراج التربعات �ضمن امل�صروفات الأخرى يف قائمة
الدخل.
www.giem.info

43

مقاالت يف املحا�سبة الإ�سالمية

•مت الإف�صاح عن قيمة القرو�ض احل�سنة املمنوحة خالل عام
 ،/2010/والتي ا�ستفاد منها حوايل (� )28ألف مواطن.
ً
•مت الإف�صاح �أن امل�صرف �أتاح الفر�صة لـ ( )730طالبا من
امل�ؤ�س�سات التعليمية للتدريب واالطالع على طبيعة �أعمال
امل�صرف.
•مت �إعداد قائمة م�صادر وا�ستخدامات �أموال �صندوق القر�ض
احل�سن ،ومت بيان م�صادر الأموال وا�ستخداماتها ،مثل :التعليم،
والعالج ،والزواج ،وال�سلف االجتماعية ملوظفي امل�صرف.
بنك في�صل الإ�سالمي امل�صري( :املوقع الإلكرتوين للم�صرف)
يعد �أول م�صرف �إ�سالمي يف م�صر ،ت�أ�س�س عام  ،/1979/يهتم
امل�صرف بامل�س�ؤولية االجتماعية ،ويلتزم بدفع الزكاة نيابة عن
امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار .وبينّ املوقع الإلكرتوين
للم�صرف عدد ًا من الأن�شطة االجتماعية التي قام بها ،مثل:
•مت ت�أ�س�س �صندوق الزكاة دار كفالة الطفل اليتيم يف منطقة
املقطم يف القاهرة ،ويفتح �أهل اخلري ح�سابات خريية يخ�ص�ص
عائدها للإنفاق على ن�شاط الدار ،وبد أ� الدار ن�شاطه يف يناير
عام ./2006/
•مت ت�أ�سي�س مركز التدريب املهني ،وهو مركز تابع لإدارة �صندوق
الزكاة من �أجل تدريب م�ستحقي الزكاة لي�صبحوا قادرين على
الإنتاج.
•يتم منح القرو�ض احل�سنة لذوي االحتياجات ،والذين يعانون
من ظروف طارئة.
كما بينّ املوقع الإلكرتوين للم�صرف اهتمامه بالأن�شطة الثقافية ،وت�ضم
مكتبة امل�صرف �أهم الكتب واملراجع والدوريات العلمية احلديثة يف
خمتلف فروع العلم.
�أف�صح التقرير ال�سنوي للم�صرف لعام  /2010/عن الآتي( :التقرير
ال�سنوي)2010 ،
•يتم �إدراج الزكاة امل�ستحقة �شرع ًا يف قائمة الدخل يف بند
منف�صل ،كما يتم �إدراجها يف امليزانية اخلتامية �ضمن بند
االلتزامات الأخرى ،ويتم الإف�صاح عنها �ضمن الإي�ضاحات
املرفقة بالقوائم املالية.
•يتم �إدراج القرو�ض احل�سنة املمنوحة يف امليزانية اخلتامية
�ضمن الأ�صول الأخرى.
•يتم �إعداد ميزانية �صندوق الزكاة ،تبني مبالغ ح�سابات
اال�ستثمار اخلريي املودعة يف �صندوق الزكاة ،واملبالغ املح�صلة
لقاء الزكاة والتربعات ،وحقوق م�ستحقي الزكاة .وبلغت
ح�سابات اال�ستثمار اخلريي التي �أودعها �أهل الرب واخلري
لغاية عام  /2010/حوايل ( )80مليون جنيه م�صري ،ت�صرف
عوائدها يف امل�صارف ال�شرعية للزكاة و�أعمال الرب واخلري.
•من الأن�شطة االجتماعية التي مت الإف�صاح عنها� :إن�شاء امل�ساكن
الطالبية يف املدن اجلامعية تديرها �إدارة اجلامعات املعنية،
ورعاية طالب العلم ،وعمارة امل�ساجد واجلمعيات اخلريية،
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وتزويد امل�ست�شفيات احلكومية وامل�ستو�صفات الطبية يف الأحياء
ال�شعبية بالأجهزة الطبية ،وتنظيم م�سابقات القر�آن الكرمي
�سنوي ًا ،والإنفاق على دار رعاية الطفل اليتيم.
ثامن ًا -النتائج والتو�صيات:
تتمثل �أهم النتائج التي تو�صل �إليها هذا البحث يف الآتي:
•تزايد االهتمام بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،بهدف
م�ساعدتها على الإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة.
•�إن التزام امل�صارف الإ�سالمية بامل�س�ؤولية االجتماعية نابع من
التعاليم الإ�سالمية ال�سامية ،التي نظرت �إىل �أن الإن�سان �أ�سمى
ما يف الكون.
•بينت املعايري املحا�سبية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أن على امل�صارف الإ�سالمية �إعداد
قائمة م�صادر وا�ستخدامات �أموال �صندوق الزكاة وال�صدقات،
وقائمة م�صادر وا�ستخدامات �أموال �صندوق القر�ض .لكنها
�أغفلت �أهمية الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بالأن�شطة البيئية،
والأن�شطة االجتماعية الأخرى ،وما لهذه البيانات من �أهمية يف
الت�أثري يف قرارات امل�ستثمرين يف �سوق الأوراق املالية.
•مل تف�صح امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف �سورية عن امل�س�ؤولية
االجتماعية ،واقت�صر الإف�صاح على بيان �أن م�س�ؤولية �إخراج
الزكاة على امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار ،وانفرد
بنك الربكة بالإف�صاح على موقعه الإلكرتوين عن افتتاحه
ل�صندوق الربكة للزكاة.
•تهتم امل�صارف الإ�سالمية الرائدة يف العامل العربي بالإف�صاح
عن امل�س�ؤولية االجتماعية ،واختلف الأ�سلوب املتبع للإف�صاح يف
القوائم املالية ال�سنوية .ومتيز بيت التمويل الكويتي ب�إ�صدار
تقرير امل�س�ؤولية االجتماعية.
بعد ا�ستعرا�ض النتائج التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
•�ضرورة اهتمام هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ب�إ�صدار معيار خا�ص بامل�س�ؤولية االجتماعية يبني
ويوحد �أ�سلوب
كيفية الإف�صاح عن امل�س�ؤولية االجتماعيةّ ،
الإف�صاح املحا�سبي.
•�ضرورة دمج املعلومات االجتماعية يف القوائم املالية الأ�سا�سية،
وبيان مبالغ الزكاة والتربعات املدفوعة يف بنود منف�صلة يف
قائمة الدخل ،وبيان القرو�ض احل�سنة املمنوحة ومبالغ الزكاة
امل�ستحقة يف بنود منف�صلة يف امليزانية اخلتامية ،وعدم اقت�صار
الإف�صاح عنها يف الإي�ضاحات املرفقة بالقوائم املالية.
•�ضرورة اهتمام امل�صارف الإ�سالمية بامل�س�ؤولية االجتماعية،
و�إحداث دائرة خا�صة للم�س�ؤولية االجتماعية ،و�ضرورة �إ�صدار
تقرير امل�س�ؤولية االجتماعية.
•�ضرورة تبني �سوق دم�شق للأوراق املالية �إ�صدار م�ؤ�شر امل�س�ؤولية
االجتماعية ،على غرار الهند وجمهورية م�صر العربية.

ملخ�ص �أطروحة بحث علمي

مناقشة أول مذكرة ماجستري حول
املعايري اإلسالمية للجودة الشاملة لدى املؤسسات االقتصادية
يف يوم  2012-06-24متت مناق�شة مذكرة ماج�ستري بجامعة �سعد دحلب –البليدة -بكلية العلوم االقت�صادية والت�سيري حتت �إ�شراف
الدكتور فار�س م�سدور و�إعداد الطالب رحاميية نور الدين ،والتي حتمل عنوان :املعايري الإ�سالمية للجودة ال�شاملة لدى امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية .

امللخ�ص:
�إن االهتمام املتنامي باجلودة ال�شاملة دفع بالعديد من املنظمات
�إىل ال�سعي لو�ضع معايري للجودة ال�شاملة للم�ؤ�س�سات ،وعليه ف�إنه من
الأهمية مبكان طرح الإ�شكالية الآتية:
•هل هنالك �إمكانية طرح معايري �إ�سالمية للجودة ال�شاملة؟
�إن اجلودة ال�شاملة �أ�صبحت متطلبا رئي�سيا للم�ؤ�س�سات احلديثة،
والتي ت�سعى للبقاء وحتقيق الربحية عن طريق �إر�ضاء زبائنها،
لذلك جند الكثري من املنظمات العاملية ت�سعى لو�ضع معايري
للجودة ال�شاملة ،فكان هذا البحث كمنطلق للت�أ�سي�س ملعايري
�إ�سالمية للجودة ال�شاملة تتوافق ومقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية.
ولغر�ض �صياغة معايري �إ�سالمية للجودة ال�شاملة ،قام الباحث
باال�ستدالل بعدد من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة نذكر
منها الآتي:
•قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم
عمال �أن يتقنه» وهو ما يدل على �ضرورة الإتقان.
•قول اهلل تعاىل�« :إنا جعلنا ما على الأر�ض زينة لها لنبلوهم �أيهم
�أح�سن عمال» �سورة الكهف ،الآية  .7وهو ما يدل على �ضرورة
الإح�سان.
•وقوله �سبحانه وتعاىل «:والذين ا�ستجابوا لربهم و�أقاموا ال�صالة
و�أمرهم �شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون» �سورة ال�شورى ،الآية
 .38وهو ما يدل على �ضرورة امل�شاركة يف �صنع القرار.
•قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :من ا�ستوى يوماه فهو مغبون
ومن كان �آخر يومه �ش ّرا فهو ملعون ،ومن مل يكن على الزيادة فهو
يف النق�صان ،ومن يف النق�صان فاملوت خري له» وهو ما يدل على
�ضرورة التح�سني امل�ستمر.
• وقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :االقت�صاد يف النفقة ن�صف
املعي�شة» .وهو ما يدل على �ضرورة تر�شيد النفقات.
�إن هذه الآيات الكرمية والأحاديث ال�شريفة ما هي �إال �إ�شارات وقواعد
عامة تدل على �أن الإ�سالم اهتم باجلودة ال�شاملة.
وحتى يكون الباحث مو�ضوعيا �إىل ابعد احلدود قام بدرا�سة معايري
اجلودة ال�شاملة ل�سل�سلة الأيزو  9000وعر�ض العديد من االنتقادات

التي بني على �أ�سا�سها مقرتحا �أوليا ملعايري �إ�سالمية تعترب كمدخل
للت�أ�سي�س ملنظومة �إ�سالمية ملعايري اجلودة ال�شاملة ،وك�أول خطوة
در�س حالة م�ؤ�س�سة اقت�صادية (م�ؤ�س�سة غرانيتك�س) بغر�ض البحث
يف �إمكانية تطبيق هذه املعايري ،و�إجراء تقييم �أويل لقيا�س مدى قابلية
امل�ؤ�س�سة (مواردها الب�شرية) لتبني معايري �إ�سالمية بديلة عن معايري
الأيزو .9000
و على هذا الأ�سا�س ومن هذا املنطلق ،مت اقرتاح عددا من املعايري
الإ�سالمية للجودة ال�شاملة ،والتي قام بتق�سيمها �إىل ثالثة حماور
�أ�سا�سية متمثلة فيما يلي:
1 .1معايري متعلقة بالأفراد،
2 .2معايري متعلقة بالإدارة،
3 .3معايري متعلقة بامل�ؤ�س�سة وخمرجاتها.
و بعد و�ضع املعايري انتقلنا �إىل املرحلة املوالية واملتمثلة يف قيا�س مدى
جاهزية امل�ؤ�س�سة لتقبل هذه املعايري وتطبيقها ،وذلك ب�إعداد ا�ستبيان
�شامل يهدف �إىل:
* معرفة مدى و�ضوح نظام الأيزو ،وما هي االنتقادات املوجهة له؟
* مدى م�شاركة الأفراد يف نظام الأيزو ،و�إىل مدى هم مقتنعون
بتطبيقه؟
* ما هي �صعوبات تطبيق نظام الأيزو؟
* مدى ا�ستعداد عمال م�ؤ�س�سة غرانيتك�س للعمل وفقا للمعايري
الإ�سالمية املقرتحة للجودة ال�شاملة؟
ومن خالل هذه الدرا�سة تو�صلنا �إىل عدد من النتائج �أهمها:
•�إن هنالك حتمية لطرح معايري تتنا�سب وثقافة امل�ؤ�س�سة
وبيئتها ،وهذا من باب اتخاذ القرارات وفقا حلقائق علمية.
•�إن املعايري املو�ضوعة للجودة ال�شاملة تتمثل يف معايري ذات بعد
مادي حم�ض ،بينما املعايري الإ�سالمية فهي جتمع بني البعد
املادي والروحي.
•م�ؤ�س�سة غرانيتك�س قابلة وب�شكل كبري للعمل باملعايري
الإ�سالمية للجودة ال�شاملة ،وهذا ما بينه اال�ستبيان الذي �شمل
 150عامال وقائدا داخل امل�ؤ�س�سة ،وهذا نظرا لرغبة قيادتها
يف تبني معايري �إ�سالمية تتوافق وخ�صو�صية الفرد امل�سلم.
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�أدباء اقت�صاديون

�أبو حامد الغزايل وتربية ال�سلوك االقت�صادي
الأ�ستاذة وعد �شكوة

تطوف بنا رحلة العمر على حمطات كثرية ،وال�سعيد هو العاقل الذي يفهم حكمة الظواهر التي حتيط به في�سعى لتهذيب
روحه وتربية نف�سه ب�سلوكيات �أخالقية رفيعة ي�ستمد �ضياءها مما يب�صره غريه عتم ًا ،ويتمتع مبا يظنه الآخرون جحيم ًا،
والفطن احلكيم البليغ الأديب هو القادر على تو�ضيح تلك الف�ضائل وتقدميها ذخرية لعقول الأجيال القادمة ع ّلها جت ُد
�أذن ًا �صاغية وقلوب ًا واعية.
�إليكم ما �سيتحفنا به العالمة اجلليل والأديب االقت�صادي �أبو حامد الغزايل.
ف�ضائل اجلوع وذم ال�شبع:
قال (�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم) "امل�ؤمن ي�أكل يف معي واحد واملنافق ي�أكل يف �سبعة �أمعاء" (البخاري ،)5393 :وقال عمر
ر�ضي اهلل عنه� :إياكم والبطنة ف�إنها ثقل يف احلياة ,ننت يف املمات ،وقال لقمان البنه :يا بني �إذا امتلأت املعدة نامت
الفكرة وخر�ست احلكمة وقعدت الأع�ضاء عن العبادة ،وقال �أبو �سليمان لأن �أترك لقمة من ع�شائي �أحب �إيل من قيام
ليلة �إىل ال�صبح ,وقال �أي�ض ًا :اجلوع عند اهلل يف خزائنه ال يعطيه �إال من �أحبه.
كان �سهل بن عبد اهلل الت�سرتي يطوي نيف ًا وع�شرين يوم ًا ال ي�أكل ,وكان يكفيه لطعامه يف ال�سنة درهم ,وكان يعظم
اجلوع ويبالغ فيه حتى قال :ال يوايف القيامة عمل ب ّر �أف�ضل من ترك ف�ضول الطعام �إقتدا ًء بالنبي (�ص ّلى اهلل عليه
و�س ّلم) يف �أكله ,وقال :ال �أعلم �شيئ ًا �أ�ض ّر على طالب الآخرة من الأكل ,وقال و�ضعت احلكمة والعلم يف اجلوع وو�ضعت
املع�صية واجلهل يف ال�شبع.
فوائد اجلوع و�آفات ال�شبع:
للجوع ع�شرة فوائد هي:
•الفائدة الأوىل� :صفاء القلب و�إيقاد القريحة و�إنفاذ الب�صرية .ف�إنّ ال�شبع يورث البالدة ويعمي القلب ويكرث البخار
يف الدماغ �شبه ال�سكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب ب�سببه عن اجلريان يف الأفكار وعن �سرعة
الإدراك ,بل ال�صبي �إذا �أكرث الأكل بطل حفظه وف�سد ذهنه و�صار بطيء الفهم والإدراك .ولي�س يخفى �أنّ غاية
املق�صود من العبادات الفكر املو�صل �إىل املعرفة واال�ستب�صار بحقائق احلق ,وال�شبع مينع منه واجلوع يفتح بابه.
•الفائدة الثانية :ر ّقة القلب و�صفا�ؤه الذي به يتهي أ� لإدراك ل ّذة املثابرة والت�أثر بالذكر فكم من ذكر يجري على
الل�سان مع ح�ضور القلب ,ولكن القلب ال يتلذذ به وال يت�أثر ,حتى ك�أن بينه وبينه حجاب ًا من ق�سوة القلب ,وقد ّ
يرق
يف بع�ض الأحوال فيعظم ت�أثره بالذكر وتلذذه باملناجاة .وخلو املعدة هو ال�سبب الأظهر ,قال �أبو �سليمان� :إذا جاع
القلب وعط�ش �صبا ورق ,و�إذا رق �شبع وغلظ ف�إذا ت�أثر القلب بلذة املناجاة �أمر وراء تي�سري الفكر واقتنا�ص املعرفة
فهي فائدة ثانية.
• الفائدة الثالثة :االنك�سار والذل وزوال البطر والفرح والأ�شر الذي هو مبد�أ الطغيان والغفلة عن اهلل تعاىل ,فال
تنك�سر النف�س وال تذل ب�شيء كما تذل باجلوع ,فعنده ت�سكن لربها وتخ�شع له وتقف على عجزها وذلها وما مل
ي�شاهد الإن�سان ّ
ذل نف�سه وعجزه ال يرى عزّة مواله وال قهره ,و�إمنا �سعادته يف �أن يكون دائم ًا جائع ًا م�ضطر ًا �إىل
مواله م�شاهد ًا لال�ضطرار بالذوق ولأجل ذلك ملا عر�ضت الدنيا وخزائنها على النبي (�ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم) قال:
يوما .وقال ثال ًثا� ،أو نح َو هذا :ف�إذا ُجعتُ ت�ض َّرعتُ �إليك ،وذكرتُك ،و�إذا �ش ِبعتُ �شكرتُك،
يوما ،و�أجو ُع ً
" �أ�ش َب ُع ً
وحمِ دتُك" (املنذري.)4/168 :

46

www.giem.info

�أدباء اقت�صاديون

• الفائدة الرابعة� :أن ال ين�سى بالء اهلل وعذابه وال ين�سى �أهل البالء ,ف�إن ال�شبعان ين�سى اجلائع وين�سى اجلوع والعبد
الفطن ال ي�شاهد بالء من غريه �إال ويتذكر بالء الآخرة فيذكر من عط�شه عط�ش اخللق يف عر�ضات القيامة ومن
جوعه جوع �أهل النار حتى �أنهم ليجرعون ف ُيطعمون ال�ضريع والزقوم وي�سقون الغ�ساق واملهل .فينبغي �أن يكون العبد
يف مقا�سات بالء �أو �شاهد بالء ,و�أوىل ما يقا�سيه من البالء اجلوع ف�إن فيه فوائد ج ّمة فذكر اجلائعني واملحتاجني
�إحدى فوائد اجلوع ف�إن ذلك يدعو �إىل الرحمة والإطعام وال�شفقة على خلق اهلل عز وجل وال�شبعان يف غفلة عن
�أمل اجلائع.
•الفائدة اخلام�سة :وهي من �أكرب الفوائد ,ك�سر �شهوات املعا�صي كلها واال�ستيالء على النف�س الأ ّمارة بال�سوء ف�إنّ
من� أش� املعا�صي كلها ال�شهوات والقوى ومادة القوى وال�شهوات ال حمالة الأطعمة فتقليلها ي�ضعف كل �شهوة وقوة,
وهذه لي�ست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد .ولذلك قيل :اجلوع خزانة من خزائن اهلل تعاىل و�أقل ما يندفع
باجلوع �شهوة الكالم ,ف�إن اجلائع ال يتحرك عليه �شهوة ف�ضول الكالم فيتخل�ص به من �آفات الل�سان كالغيبة
والنميمة والفح�ش والكذب وغريها.
•الفائدة ال�ساد�سة :دفع النوم ودوام ال�سهر ,ف�إن من �شبع �شرب كثري ًا ،ومن كرث �شربه كرث نومه ,ولأجل ذلك كان
بع�ض ال�شيوخ يقول عند ح�ضور الطعام :معا�شر املريدين ال ت�أكلوا كثري ًا فت�شربوا كثري ًا ،فرتقدوا كثري ًا فتخ�سروا
كثري ًا .و�أجمع ر�أي �سبعني �صديق ًا على �أن كرثة النوم من كرثة ال�شرب ,ويف كرثة النوم �ضياع العمر وفوت التهجد
وبالدة الطبع وق�ساوة القلب ,والعمر �أنف�س اجلواهر وهو ر�أ�س مال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثريه ينق�ص
العمر.
•الفائدة ال�سابعة :تي�سري املواظبة على العبادة ف�إن الأكل مينع من كرثة العبادات لأنه يحتاج �إىل زمان ي�شتغل فيه
بالأكل ورمبا يحتاج �إىل زمان يف �شراء الطعام وطبخه ثم يحتاج �إىل غ�سل اليد واخلالل ثم يكرث تردده �إىل بيت املاء
لكرثة �شربه والأوقات امل�صروفة �إىل هذا لو �صرفها �إىل الذكر واملناجاة و�سائر العبادات لكرث ربحه.
�صحة البدن ودفع الأمرا�ض ف�إن �سببها كرثة الأكل وح�صول ف�ضلة الأخالط
• الفائدة الثامنة :ي�ستفيد من ق ّلة الأكل ّ
يف املعدة والعروق ,ثم املر�ض مينع من العبادات وي�شو�ش القلب ومينع من الذكر والفكر وينغ�ص العي�ش ويحوج �إىل
الق�صد واحلجامة والدواء والطبيب ,وكل ذلك يحتاج �إىل م�ؤن ونفقات ال يخلو الإن�سان منها بعد التعب عن �أنواع
املعا�صي واقتحام ال�شهوات ويف اجلوع ما مينع ذلك ك ّله.
• الفائدة التا�سعة :خ ّفة امل�ؤنة ف�إن من تع ّود ق ّلة الأكل كفاه من املال قدر ي�سري ،والذي تعود ال�شبع �صار بطنه غرمي ًا
مالزم ًا له �آخذ ًا مبخنقه يف كل يوم فيقول ماذا ت�أكل اليوم؟ فيحتاج �إىل �أن يدخل املداخل فيكت�سب من احلرام
فيذل ,ورمبا يحتاج �إىل �أن ميد �أعني الطمع �إىل النا�س وهو غاية ّ
فيع�صي �أو من احلالل ّ
الذل والقماءة ,وامل�ؤمن
خفيف امل�ؤنة .قال بع�ض احلكماء �إين لأق�ضي عا ّمة حوائجي بالرتك فيكون ذلك �أروح لقلبي ,وقال �آخر �إذا �أردت
�أن �أ�ستقر�ض من غريي ل�شهوة �أو زيادة ا�ستقر�ضت من نف�سي فرتكت ال�شهوة فهي خري غرمي يل ,وكان �إبراهيم بن
�أدهم رحمه اهلل ي�س�أل �أ�صحابه عن �سعر امل�أكوالت فيقال �إنها غالية فيقول �أرخ�صوها بالرتك.
•الفائدة العا�شرة� :أن يتمكن من الإيثار والت�صدّق مبا ف�ضل من الأطعمة على اليتامى وامل�ساكني فيكون يوم القيامة
يف ظ ّل �صدقته ,فما ي�أكله كان يف خزائنه الكنيف وما يت�صدّق به كان خزانته ف�ضل اهلل تعاىل ,فلي�س للعبد من ماله
�إال ما ت�صدّق ف�أبقى �أو �أكل ف�أفنى �أو لب�س ف�أبلى فالت�صدّق بف�ضالت الطعام �أوىل من التخمة وال�شبع.
فهذه ع�شرة فوائد للجوع يت�ش ّعب من كل فائدة فوائد ال ينح�صر عددها وال تتناهى فوائدها ,فاجلوع خزانة عظيمة
لفوائد الآخرة ,ولأجل هذا قال بع�ض ال�سلف :اجلوع مفتاح الآخرة وباب الزهد وال�شبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة.
كتاب (�إحياء علوم الدين) ملحمد �أبي حامد الغزايل
دار اخلري للن�شر بدم�شق ،1993 ،اجلزء الثالث،
ال�صفحات  ،222-213بت�صرف.
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مو�سوعة حماة امل�صورة
ت�أليف :د .م�صطفى ح�سن مغمومة

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

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

لغة الإف�صاح املايل واملحا�سبي XBRL

ت�أليف :د� .سامر مظهر قنطقجي

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

فقه املوارد العامة لبيت املال
ت�أليف عامر جلعوط

العوملة االقت�صادية
ت�أليف :د.عبداحلليم عمار غربي

لتحميل الكتاب الضغط على هذا الرابط http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm
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املجل�س العام يوقع مذكرة تفاهم مع املعهد الإ�سالمي
للبحوث والتدريب و م�ؤ�س�سة توم�سون رويرتز
وقع املجل�س العام للبنوك و امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ممث ُال يف الأمني العام د .عمر حافظ
مذكرة تفاهم مع املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب و وكالة توم�سون رويرتز ممثلة يف رئي�س
�أ�سواق املال الإ�سالمية العاملية د� .سيد فاروق وذلك مبقر املعهد بجدة.
ت�شمل االتفاقية التعاون يف جمال التقارير املو�ضوعية اخلا�صة باالقت�صاد الإ�سالمي والتي تغطي
بع�ض الدول بالإ�ضافة �إىل تقارير امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي متكن امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية من اتخاذ قرارات تتعلق بظروف اال�ستثمار يف جمال البنوك الإ�سالمية
و�شركات التكافل.
كما يتعاون الأطراف الثالثة �ضمن �إطار االتفاقية يف جمال املنتديات و النقا�شات وور�ش العمل
والتي �سرتكز على التحديات التي تواجه ال�صناعة املالية الإ�سالمية بالإ�ضافة اىل امل�شاركة يف
جمال املعلومات واملعرفة.
امل�صدر :املجل�س العام
 21يناير 2012

املجل�س العام يوقع اتفاقية تطوير الن�سخة
االجنليزية من موقعه االلكرتوين
وقع املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ممث ًال يف الأمني العام د.
عمر حافظ اتفاقية مع �شركة  Dream Makersممث ُال يف املدير العام لل�شركة
تايت�س فرجي�ش وذلك يوم اخلمي�س  17يناير  2012يف مقر ال�شركة باملنامة.
وتن�ص االتفاقية على تطوير الن�سخة االجنليزية من موقع املجل�س العام و �إعادة
ت�صميمها بال�شكل الذي يتنا�سب مع احتياجات املجل�س العام و خطته الطموحة
لتح�سني خدماته التكنولوجية للجمهور.
امل�صدر :املجل�س العام

املجل�س العام يفتتح مقره اجلديد
افتتح املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية العام  2013باالنتقال
�إىل مقره اجلديد و الواقع يف برج الدار مبنطقة ال�سيف – مملكة البحرين.
وكان املجل�س العام قد ن ّوه م�سبق ًا �إىل �أن �أرقام االت�صال ال�سابقة ال تزال فعالة
فيما تغري عنوان املرا�سالت �إىل التايل:
مكتب51 :
مبنى675 :
طريق2811 :
جممع428 :
امل�صدر :املجل�س العام
يناير 2013
�ضاحية ال�سيف  -مملكة البحرين.

www.giem.info

49

�أخبار املجل�س

املجل�س العام يعقد ندوة حول مناخ اال�ستثمار
و م�ستقبل ال�صريفة الإ�سالمية يف م�صر
نظم املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مبملكة البحرين بالتعاون مع اجلمعية
امل�صرية للتمويل الإ�سالمي ندوة بعنوان "مناخ اال�ستثمار وم�ستقبل ال�صريفة الإ�سالمية" و
ذلك حتت رعاية الدكتور �أ�سامة حممد العبد – رئي�س جامعة الأزهر يوم الأربعاء  25دي�سمرب
 2011يف مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي بجامعة الأزهر.
وا�ست�ضافت الندوة عددا من العلماء واخلرباء االقت�صاديني مثل الدكتور عمر زهري حافظ،
الأمني العام للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية – البحرين ،و الدكتور
عبدالرحمن ي�سري الأ�ستاذ بكلية التجارة جامعة الإ�سكندرية واحلائز على جائزة البنك
الإ�سالمي للتنمية يف االقت�صاد الإ�سالمي ـ م�صر ،ومن املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب
الدكتور �سامي �إبراهيم ال�سويلم ـ مدير مركز تطوير املنتجات املالية الإ�سالمية ـ جدة،
بالإ�ضافة للدكتور حممد حممد البلتاجي ـ رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية امل�صرية للتمويل
الإ�سالمي ـ م�صر.
امل�صدر :املجل�س العام
 22يناير 2012

املجل�س العام يتعاون مع �إحتاد امل�صارف العربية لإ�صدار
دليل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية العربية
نظم املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مبملكة البحرين بالتعاون مع اجلمعية
امل�صرية للتمويل الإ�سالمي ندوة بعنوان "مناخ اال�ستثمار وم�ستقبل ال�صريفة الإ�سالمية" و ذلك
حتت رعاية الدكتور �أ�سامة حممد العبد – رئي�س جامعة الأزهر يوم الأربعاء  25دي�سمرب  2011يف
مركز �صالح كامل لالقت�صاد الإ�سالمي بجامعة الأزهر.
وا�ست�ضافت الندوة عددا من العلماء واخلرباء االقت�صاديني مثل الدكتور عمر زهري حافظ ،الأمني
العام للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية – البحرين ،و الدكتور عبدالرحمن ي�سري
الأ�ستاذ بكلية التجارة جامعة الإ�سكندرية واحلائز على جائزة البنك الإ�سالمي للتنمية يف االقت�صاد
الإ�سالمي ـ م�صر ،ومن املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب الدكتور �سامي �إبراهيم ال�سويلم ـ مدير
مركز تطوير املنتجات املالية الإ�سالمية ـ جدة  ،بالإ�ضافة للدكتور حممد حممد البلتاجي ـ رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية امل�صرية للتمويل الإ�سالمي ـ م�صر.
امل�صدر :املجل�س العام
 22يناير 2012
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املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي
يفتتح الدورة الثانية من برنامج املاج�ستري
املهني يف املالية الإ�سالمية
افتتح املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي �أعمال الدورة التدريبية الثانية لربنامج املاج�ستري
املهني يف املالية الإ�سالمية ال�صادر 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
 12يناير �إىل  20فرباير  ،2013مبقر املركز يف مملكة البحرين.
ح�ضر االفتتاح الدكتور عمر زهري حافظ الأمني العام للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،واال�ستاذ حممد بن يو�سف املدير التنفيذي للمركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي.
و�أطلق برنامج املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية �ضمن خطط املركز الدويل للتدريب املايل
الإ�سالمي لتطوير وت�أهيل الكفاءات يف جمال ال�صريفة الإ�سالمية ،و�إعداد كوادر م�ؤهلة ومدربة،
وتوفري خربات مزدوجة جتمع بني املعرفة الفنية امل�صرفية واملعرفة بالأحكام ال�شرعية يف املعامالت
املالية الإ�سالمية.
ي�شتمل الربنامج على مواد �أ�سا�سية و�أخرى اختيارية وي�شفع ببحث .ويغطي جوانب هامة من عمليات
ال�صريفة واملاليةالإ�سالمية ،ومنها املعامالت املالية الإ�سالمية ،اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
،اال�ستثمار والتمويل الإ�سالمي ،املحا�سبة امل�صرفية� ،إدارة املخاطر ،الأ�سواق املالية،التجارة الدولية،
الت�أمني التكافلي ،املتطلبات القانونية يف املالية الإ�سالمية ،والتدقيق ال�شرعي ،واحلوكمة واالمتثال يف
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
امل�صدر :املجل�س العام
 22يناير 2012

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
يعتمد م�ؤ�س�سة املعايل وكيال له يف املغرب
وقع املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و م�ؤ�س�سة املعايل للتدريب واال�ست�شارات
اتفاقية اعتماد وكيل يتم مبوجبها اعتماد م�ؤ�س�سة املعايل وكيال للمجل�س العام يف املغرب لتقدمي
ال�شهادات والربامج املهنية ال�صادرة عن املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س
العام.
وبهذا تكون م�ؤ�س�سة املعايل �أول م�ؤ�س�سة تدريبية معتمدة يف املغرب لتنفيذ ال�شهادات والربماج املهنية
ال�صادرة عن املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي .وعليه فقد �أعلنت م�ؤ�س�سة املعايل عن بدء
الت�سجيل لأول دورة تدريبية يف برنامج �شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد وهي ال�شهادة الأ�سا�سية لكل
الراغبني يف التح�صيل على الت�أهيل املهني والعملي املنا�سب يف جمال ال�صريفة واملالية الإ�سالمية.
يذكر� ،أن املجل�س العام يعتمد وكالء له لتقدمي ال�شهادات التي يقدمها املركز الدويل للتدريب املايل
الإ�سالمي لت�سهيل التوا�صل مع املهتمني بالإطالع على ال�صريفة الإ�سالمية يف خمتلف الدول ولتحقيق
�أهدافه بن�شر الوعي واملعرفة وحلماية ال�صناعة املالية الإ�سالمية حول العامل.
وي�شار �إىل �أن املجل�س العام �أ�صدر م�ؤخرا برنامج املاج�ستري املهني يف املالية الإ�سالمية لي�ضاف
�إىل ر�صيد الربامج التي يقدمها واملتمثلة يف �سل�سلة من ال�شهادات املهنية املتخ�ص�صة يف جماالت
م�صرفية ومالية متعددة.
امل�صدر :املجل�س العام
 22يناير 2012
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مقرتح لإن�شاء برنامج لتمويل مبادرات جمال ريادة الأعمال االجتماعية

تنطلق فعاليات �أ�سبوع ريادة االعمال االجتماعية  2012بتنظيم من بنك
الأ�سرة وبح�ضور وم�شاركة الربوفي�سور حممد يون�س احلائز جائزة نوبل العام
 2006وم�ؤ�س�س بنك جرامني وم�ؤ�س�سة مركز يون�س بالأمم املتحدة وخرباء
م�ؤ�س�سة جرامني للإبداع ،والذي مت ب�شركاء ا�سرتاتيجية بني بنك الأ�سرة
وكل من جمل�س التنمية االقت�صادية ووزارة التنمية االجتماعية ومتكني وبنك
البحرين للتنمية وغرفة جتارة و�صناعة البحرين وجامعة البحرين وح�ضر
فعالياته �أكرث من � 450شخ�ص ًا معظمهم من ال�شباب وطلبة اجلامعات.
وي�أتي حدث هذا العام بعد جناح فعاليات �أ�سبوع ريادة الأعمال االجتماعية
الذي �أقيم يف �شهر �سبتمرب�/أيلول املا�ضي ،والذي حظي برعاية نائب رئي�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة.
ومت عقد اجتماع ببنك الأ�سرة �أخري ًا مع الفريق اال�سرتاتيجي الذي مت ت�شكيله
قبل الفعالية التي مت تنظيمها يف �سبتمرب املا�ضي ليكون هو املناط به ت�صميم
والتن�سيق ومتابعة تنفيذ فاعليات ريادة الأعمال االجتماعية مبختلف �أنواعها
وي�شمل ممثلي عن اجلهات الداعمة.
ومت االتفاق بالإجماع على طرح عدد من الأفكار ومنها فكرة �إن�شاء برنامج
مايل �أو �آلية متويلية خم�ص�صة لتمويل مبادرات جمال ريادة الأعمال
االجتماعية ،والذي �سيعمل على توفري ر�أ�س املال لت�أ�سي�س ودعم الأفراد
واجلمعيات وال�شركات يف بدء �أعمالهم ذات البعد االجتماعي ،وكما مت
االتفاق على مناق�شه الفعاليات املختلفة التي �ستنظم امتدد ًا لفعاليات �أ�سبوع
ريادة الأعمال االجتماعية العام  .2013ومت االتفاق على البدء يف �إعداد ور�ش
متخ�ص�صة لل�شباب واملنظمات الأهلية والقطاع اخلا�ص.
وح�ضر االجتماع كل من جمل�س التنمية االقت�صادية وبنك البحرين للتنمية
و»متكني» و�شركة  3BLوبنك الأ�سرة؛ ملناق�شة الأفكار واخلطوات امل�ستقبلية
التي ميكن البدء يف تنفيذها ترجمة ملخرجات الأ�سبوع ،الذي مت وبهدف
البناء على املكونات واملبادرات التي تنفذ حالي ًا ،والتي تهتم بال�ش�أن
االجتماعي وميكن اخلروج بها مب�شروعات اقت�صادية �صغرية ومتو�سطة تعمل
على حل بع�ض الق�ضايا ذات البعد االجتماعي ،كذلك مت مناق�شة ا�ستعدادات
بنك الأ�سرة لإقامة عدد من الفعاليات للرتويج ملفاهيم ريادة الأعمال

االجتماعية يف العام املقبل مع طرح جمموعة من ور�ش العمل ت�ستهدف طلبه
املدار�س واجلامعات واملنظمات الأهلية واملهتمني بذلك.
ودعا الرئي�س التنفيذي ببنك الأ�سرة عاطف ال�شرباوي كافة املهتمني بريادة
الأعمال االجتماعية ،وكذلك �أ�صحاب امل�شروعات ال�صغرية وال�شباب
الراغبني يف عر�ض �أفكارهم ذات البعد االجتماعي بالتوا�صل مع بنك الأ�سرة،
حيث �إن البنك حالي ًا بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف �صدد ت�أ�سي�س
وحدة �صغرية متخ�ص�صة يف دعم هذه النوعية من امل�شروعات والعمل على
ن�شر ثقافة ريادة الأعمال االجتماعية يف املجتمع كون هذا املجال ميثل حمور ًا
جديد ًا لنمو امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أ�ضاف ال�شرباوي �أن ريادة الأعمال االجتماعية ت�أتي ال�ستكمال مفاهيم
امل�سئولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات اعتماد ًا على فر�ضية �أ�سا�سية وهي �أنه لي�س
مبقدور �شريك واحد من �شركاء التنمية �سواء كان احلكومة �أو املجتمع املدين
�أو القطاع اخلا�ص �أن ينجز تنمية متكاملة ومتوازنة وم�ستدامة دون التعاون
مع بقية الأطراف ،فهي بالتايل ترجمة لعملية �إحداث التكامل والتن�سيق
بني جهود ومبادرات كافة ال�شركاء وتعبئة مواردهم ب�أنواعها املختلفة ،ومن
املمكن حتقيق التنمية املتكاملة واملتوازنة وامل�ستدامة يف املجتمعات املحلية
وتوفر �شركات اقت�صادية تعمل على مواجهة كافة حتدياتها مثل البطالة
والفقر وخدمات كبار ال�سن واملعاقني ،وكذلك حلول للحافظ على البيئة
ومواجهة التغريات املناخية.
يذكر �أن بنك الأ�سرة ميثل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الأعمال االجتماعية حيث
مت ت�أ�سي�سه مببادرة من وزارة التنمية االجتماعية ،وذلك ب�شراكة بني كل من:
امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية ،بنك البحرين والكويت ،بنك الإثمار والبنك الأهلي
املتحد ،وبيت التمويل الكويتي ،ووفق �إطار تعاون مع م�ؤ�س�سة جرامني ،وقد
ح�صل البنك على ترخي�ص من م�صرف البحرين املركزي وافتتح يف يناير
 2010ك�أول م�صرف اجتماعي متخ�ص�ص يف التمويل متناهي ال�صغر يعمل
وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية ،حيث قدم البنك خدماته لأكرث من  1200م�ستفيد
منذ ت�أ�سي�سه وا�ستفاد من خدماته غري املالية املئات من خالل امل�شاركة يف
املعار�ض والور�ش التدريبية.
�صحيفة الو�سط البحرينية  -العدد  - 3782الإثنني
 14يناير 2013م املوافق  02ربيع االول 1434هـ
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البنك الإ�سالمي الأردين يكرم الفائزين
مب�سابقات جمعية يوم القد�س

�أقيم حتت رعاية ال�سيد مو�سى �شحادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام
للبنك الإ�سالمي الأردين وح�ضره نيابة عنه الدكتور ح�سني �سعيد نائب املدير
العام للبنك الإ�سالمي الأردين.
احلفل التكرميي الذي نظمته جمعية يوم القد�س لتوزيع جوائز نقدية
وميداليات مقدمة من البنك حلوايل �أربعمائة طالب وطالبة من طلبة
املدار�س احلكومية واخلا�صة يف الأردن الفائزين مب�سابقات جمعية القد�س
للق�صة الق�صرية بعنوان "�أنا يف القد�س" وم�سابقة الر�سم ال�سنوية بعنوان
"القد�س يف عيون قادة امل�ستقبل " وذك يوم الثالثاء املوافق 2012/12/11
يف قاعة املدار�س النموذجية العربية .
وقال الدكتور ح�سني �سعيد �إن م�شاركة البنك الإ�سالمي الأردين بدعم
هذه امل�سابقات ي�أتي تعزيز ًا ملكانة م�صرفنا وحتمله مل�س�ؤولياته االجتماعية
والدينية جتاه مدينة القد�س �أوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني ودعم
جميع اجلهود والن�شاطات التي تقوم بها م�ؤ�س�سات املجتمع الر�سمي واملدين
للحفاظ على ن�شر الوعي والتعريف بالقد�س ومن �ضمنها امل�سابقات التي
تنظمها جمعية يوم القد�س التي نعتز بجهودها امل�ستمرة يف ال�سعي للت�أكيد
على هوية القد�س العربية والإ�سالمية مبختلف ن�شاطاتها وعلى مدار العام .
من جهته ثمن الدكتور �صبحي غو�شه رئي�س جمعية يوم القد�س دور البنك
الإ�سالمي الأردين امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الإ�سالمية العريقة ال�سباقة دائم ًا وعلى
�سنوات طويلة بدعم معظم ن�شاطات جمعية يوم القد�س ومنذ ت�أ�سي�سها لإلقاء
ال�ضوء وبا�ستمرار على �أهمية القد�س التي ترزخ حتت االحتالل وتتعر�ض
يومي ًا �إىل التهويد الإ�سرائيلي ويعاين �أهلها من �صعوبات كثرية .
وقال غو�شة " تعقد جمعية يوم القد�س وكجزء رئي�سي من ن�شاطاتها هذه
امل�سابقات بني طلبة املدار�س لبث التوعية بني طالبنا �أمل امل�ستقبل عن
واقع القد�س و�أهميتها الثقافية والدينية واحل�ضارية من خالل ر�سوماتهم
وق�ص�صهم التي جت�سد الواقع وتبعث الأمل يف التحرير ويف م�ستقبل م�شرق
�إن �شاء اهلل كما هي و�سيلة لإظهار مواهبهم وتنميتها وحتفيزها ".
من جهة �أخرى �أعرب الطلبة الفائزين باجلوائز واحل�ضور عن تقديرهم
و�شكرهم ملبادرة �إدارة البنك الإ�سالمي الأردين وجمعية يوم القد�س
م�شيدين بدورهم يف التوعية ب�أهمية املدينة املقد�سة .

«البحرين الإ�سالمي» ي�شارك يف م�ؤمتر «متكني»
�شارك بنك البحرين الإ�سالمي يف م�ؤمتر ومعر�ض «متكني» يف الفرتة مابني
7و 8يناير /كانون الثاين  2013مبركز امل�ؤمترات بفندق اخلليج.
وب�صفته �أحد املمولني والداعمني لربامج م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص من
خالل برنامج دعم املن�ش�آت الذي يقدمه� ،شارك البنك يف املعر�ض للرتويج
ملنتج متويل املن�ش�آت /امل�ؤ�س�سات الذي يقدمه البنك بالتعاون مع «متكني»،
هذا املنتج الذي يقدم البنك من خالله حل ً
وال تقوم على اخلربة يف ميدان
الأعمال؛ ما يعني �سهولة احل�صول على ر�أ�س املال وتقدمي امل�شورة ال�شخ�صية
والعملية للراغبني يف احل�صول على هذا التمويل للتطوير واالرتقاء ب�أعمالهم.
ويف هذا ال�صدد� ،ص ّرح الرئي�س التنفيذي للبنك ،حممد �إبراهيم قائ ًال:
«ت�سعدنا امل�شاركة يف م�ؤمتر ومعر�ض متكني الذي نقدم من خالله فر�ص ًا
جيدة للراغبني يف احل�صول على متويل مل�ؤ�س�ساتهم العاملة من خالل منتج
متويل املن�ش�آت الذي يقدمه البنك بالتعاون مع متكني».

و�أ�ضاف �إبراهيم « تعترب هذه الفعالية فر�صة جيدة لرواد الأعمال خ�صو�ص ًا
والقطاع اخلا�ص عموم ًا لتبادل املعرفة واخلربات ،كما �أنها تهدف �إىل تعريف
اجلمهور بربامج الدعم التي تقدمها متكني بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املمولة من
خالل م�شاركة عدد من رواد الأعمال امل�ستفيدين من هذه الربامج».
من جهته ،قال الرئي�س التنفيذي لـ»متكني» حممود الكوهجي« :يعترب بنك
البحرين الإ�سالمي من �أهم �شركائنا يف برنامج متويل امل�ؤ�س�سات املهتم
بتوفري حلول متويلية مي�سرة للم�ؤ�س�سات ،وال�سيما ال�صغرية واملتو�سطة منها؛
وبالتايل كانت م�شاركته مهمة لتعريف الزوار ب�أدوات الدعم املتوافرة عن
طريق احل�صول على ر�أ�س املال الالزم للتو�سع والتطوير وامل�ساهمة يف تنمية
االقت�صاد الوطني».
�صحيفة الو�سط البحرينية  -العدد  - 3790الثالثاء
 22يناير 2013م املوافق  10ربيع االول 1434هـ
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«التمويل الكويتي» ي�ست�ضيف اجتماع ًا ملنتدى
«املحامني اخلريي»

«الربكة امل�صرفية والإ�سالمي» ينظمان دورة
تدريبية للموظفني اجلدد

ا�ست�ضاف بيت التمويل الكويتي – البحرين اجتماع ًا ملنتدى املحامني الدوليني
اخلريي (حتت الت�أ�سي�س) ،ومت خالله مناق�شة �أوىل امل�شاريع اخلريية التي
ينوي املنتدى القيام بها.
وقال مدير تنفيذي لدى بيت التمويل الكويتي – البحرين ،بول مري�سر�« :إنه
مازال يتلقى الكثري من ردود الفعل الإيجابية حول ت�أ�سي�س املنتدى ،كما عرب
عن �سعادته لقيام املنتدى بالتباحث حول �أول م�شاريعه».
و�أو�ضح مري�سر �أنه «�شعر بت�شجيع كبري نظر ًا لزيادة حجم املنتدى الذي
مازال يرحب باملزيد من املحامني و�شركات املحاماة الراغبني يف االن�ضمام
�إليه».
وقدمت كيت بربور من «تراورز وهاميلز» مبادرة ب�ش�أن القيام بحملة خريية
جلمع الأغرا�ض املفيدة ليتم �إعطا�ؤها للمحتاجني ،واقرتحت �أن يتم تعميم
هذه املبادرة �إىل املنتدى .و�أعرب كل من ال�شريك يف «بيكر �آند ماكنزي»،
جويل �ألك�سندر ،وامل�ست�شار �أول يف «نورتون روز»� ،آجنيال كروكر ،عن دعمهما
لهذه املبادرة� ،آملني �أن يتم اتخاذ الرتتيبات الالزمة يف �أ�سرع وقت ممكن.
من جهتهما ،اقرتح كليف هوبويل ورمي املحرو�س مبادرة لتقدمي ندوات
تعليمية ،حيث �سيقومان بت�سليم مقرتح بهذا ال�ش�أن �إىل املنتدى.
�أما املدير القانوين يف «دي �إل �إيه بايرب» ،مايكل يغدر ،اقرتح عدد ًا من
املبادرات ،م�ؤكد ًا يف الوقت ذاته التزام م�ؤ�س�سته وزمالئه للقيام مببادرات
خريية يف مملكة البحرين.
واختتم مري�سر ،بالقول �إنه كان �سعيد ًا لر�ؤية هذا الدعم الكبري من زمالئه
املحامني ،كما �أنه يتطلع �إىل قيام املنتدى ببدء �أول م�شاريعه اخلريية قريب ًا.

نظمت جمموعة الربكة امل�صرفية وبنك الربكة الإ�سالمي ندوة تدريبية
داخلية للموظفني اجلدد بعنوان «املدخل �إىل اجلوانب ال�شرعية يف البنوك
الإ�سالمية» يف �شهر دي�سمرب /كانون الأول من العام املا�ضي.
وقد توىل الإعداد للدورة م�سئول �أول بدائرة ال�شريعة يف بنك الربكة
الإ�سالمي ،حممد جا�سم ح�سن ،بالتعاون مع وحدة التدريب والتطوير
بدائرة املوارد الب�شرية ح�ضرها ع�شرة من املوظفون اجلدد واملتدربني.
وقد افتتحت الدورة بكلمة لنائب رئي�س تنفيذي – رئي�س العمليات وال�شئون
الإدارية ،عبدالرحمن �شهاب ،قدم فيها نبذة عن البنوك الإ�سالمية و�أهمية
هذه الدورة التدريبية للمن�ضمني حدي ًثا من موظفني ومتدربني يف املجموعة
والبنك ،منوها باحلر�ص على اكت�ساب املوظفني اجلدد واملتدربني املهارات
الالزمة لتمكينهم من �أداء واجباتهم بال�صورة ال�شرعية ال�سليمة .وقد مت
ا�ستعرا�ض عدد من املوا�ضيع املهمة خالل الدورة منها االقت�صاد الإ�سالمي
وتاريخ البنوك الإ�سالمية و�أهدافها وخ�صائ�صها والفرق بينها وبني البنوك
التقليدية ونبذة عن املعايري ال�شرعية والإطار العام الإداري (الهيكل
التنظيمي) ومنتجات التمويل الإ�سالمية مثل املرابحة وال�سلم وال�سلم املوازي
واال�ست�صناع واال�ست�صناع املوازي والإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك
وامل�شاركة املتناق�صة والتورق ومنتجات اال�ستثمار والوكالة باال�ستثمار
وامل�ضاربة ودور الرقابة ال�شرعية وهيئة الرقابة ال�شرعية واملراجعة ال�شرعية.
عل ًما ب�أن هذه الدورة التدريبية �ستقام ب�صورة دورية كل ثالثة �شهور للموظفني
واملتدربني املن�ضمني حدي ًثا للمجموعة والبنك.

�صحيفة الو�سط البحرينية  -العدد  - 3790الثلثاء
 22يناير 2013م املوافق  10ربيع االول 1434هـ

�صحيفة الو�سط البحرينية  -العدد  - 3791الأربعاء
 23يناير 2013م املوافق  11ربيع االول 1434هـ

«بنك الأ�سرة» ي�شارك يف معر�ض وم�ؤمتر «متكني» الأول
�شارك بنك الأ�سرة يف افتتاح معر�ض وم�ؤمتر متكني الأول بهدف تعريف اجلمهور بربامج بنك الأ�سرة الذي يعترب �أحد امل�شاريع
االجتماعية الرائدة يف قطاع امل�صريف يف مملكة البحرين� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة موظفي البنك يف �سل�سة ور�ش عمل التي تتناول
جوانب حيوية لنجاح �أية م�ؤ�س�سة ب�إ�شراف خرباء رائدين يف جماالت عدة ،وهي :و�ضع الأهداف احلقيقية والأولويات لرواد
الأعمال ،كيفية حت�سني اجلودة وزيادة الربحية ،اكت�شاف الهوايات واملهارات لبدء العمل التجاري ،والت�سويق.
وبهذا ال�صدد ،قال الرئي�س التنفيذي للبنك عاطف ال�شرباوي�« :إن بنك الأ�سرة يحر�ص منذ ت�أ�سي�سه على امل�شاركة يف
املعار�ض والفعاليات التي تقيمها اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة بهدف ترويج �أعمال وخدمات البنك وفكرة ت�أ�سي�سه
لأكرب عدد ممكن من اجلمهور ،ويعترب هذا املعر�ض كمن�صة لرواد الأعمال ب�شكل خا�ص والقطاع اخلا�ص ب�شكل عام لتبادل
املعرفة واخلربات».
و�أ�ضاف ال�شرباوي «نبارك لتمكني جناح هذا احلدث ون�شكرهم على دعوتهم لنا للم�شاركة وعلى دعمهم وتعاونهم الدائم
مع �أعمال بنك الأ�سرة وخا�صة �أن م�شاركة البنك يف هذا املعر�ض وامل�ؤمتر يعترب فر�صه جيدة لالطالع على ما يقدمه بنك
الأ�سرة من �أعمال وخدمات يف دعم رجال الأعمال من فئة ال�شباب وت�شجيعهم على ت�أ�سي�س �أعمالهم التجارية من �أجل رفع
من م�ستواهم املعي�شي».
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«البحرين الإ�سالمي» يطرح بطاقة
«ما�سرتكارد» لزبائنه

�أكد الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الإ�سالمي ،حممد �إبراهيم حممد،
�أن البنك م�ستمر يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته الهادفة لتقدمي �أف�ضل املنتجات
اجلديدة يف ال�سوق والعمل على تطوير منتجاته احلالية ب�أف�ضل الطرق
املمكنة التي تتنا�سب مع احتياجات ومتطلبات الزبائن الكرام.
جاء هذا الت�صريح مبنا�سبة طرح البنك م�ؤخر ًا لزبائنه يف ال�سوق بطاقة
ما�سرت كارد االئتمانية حتت �شعار «اكت�شف عاملك عرب بطاقة ما�سرتكارد»
هذه البطاقة التي يقدمها البنك بالتعاون مع �شركة ما�سرتكارد وهي من
�أعرق ال�شركات يف جمال تقدمي خدمات البطاقة االئتمانية يف العامل.
وقد �أعرب الرئي�س التنفيذي للبنك عن �سعادته لطرح هذه البطاقة التي ت�أتي
يف طور اهتمام البنك بزبائنه وحر�صه ال�شديد على توفري خيارات متعددة
وخمتلفة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية التي يحتاجها الزبائن ت�ضمن
تقدمي خدمات م�صرفية ذات معايري وجودة عالية للزبائن.
من جهة �أخرى� ،أو�ضح مدير عام اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،عبدالرحمن
تركي� ،أن بطاقة املا�سرتكارد من بنك البحرين الإ�سالمي متوافرة بنوعني:
الكال�سيكية والذهبية ،ومتتاز بت�صميم راقٍ و�شفاف جمع بني احلداثة وعاملية
االنت�شار ،كما �أنها مقبولة يف �أكرث من  22مليون موقع حول العامل وتقدم
�أف�ضل ر�سوم تناف�سية يف ال�سوق ،ناهيك عن كونها متنح �أميا ًال مغرية مع
برنامج فالكون فالير من طريان اخلليج.
و�أ�ضاف تركي �أن البطاقة متتاز مبزايا عديدة �أخرى منها :تقدمي تخفي�ضات
ت�صل يف خمتلف املحالت ،احل�صول على ت�أمني تكافلي للم�سافرين،
احل�صول على خدمة الر�سائل الن�صية املجانية لكل املعامالت امل�صرفية،
�إمكانية احل�صول على بطاقات �إ�ضافية بكمية غري حمدودة جمان ًا و 25يوم ًا
فرتة ال�سماح ل�سداد الفاتورة.
من جهته ،قال مدير ال�سوق يف اململكة العربية ال�سعودية والبحرين وباك�ستان
والأ�سواق النا�شئة ،ب�شركة ما�سرتكارد العاملية ،كا�شف �سهيل« :ي�سر
ما�سرتكارد التعاون مع بنك البحرين الإ�سالمي لإطالق بطاقة ما�سرتكارد
االئتمانية حتت �شعار «اكت�شف عاملك عرب بطاقة ما�سرت كارد»� .إننا واثقون
من �أن امل�ستهلكني يف البحرين �سي�ستفيدون من حل الدفع املبتكر من خالل
جمموعة من املزايا واملكاف�آت التي �سيح�صلون عليها داخل البالد وخارجها.
ونحن يف ما�سرتكارد ملتزمون يف امل�ساهمة يف منو الدفع الإلكرتوين يف
مملكة البحرين ،حيث يعد �إطالق هذه البطاقة االئتمانية اجلديدة عام ًال
مهم ًا لتحقيق ذلك».

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يفتتح فرع ًا يف
مدينة خليفة '�أ' ب�أبوظبي
�أعلن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
الرائدة ،اليوم عن افتتاح فرع ًا جديد ًا له يف مدينة خليفة (�أ) يف �إمارة
�أبوظبي لريتفع بذلك عدد الفروع التابعة للم�صرف �إىل  24فرع ًا داخل
�أبوظبي ،و 74فرع ًا يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ويت�ضمن الفرع اجلديد ق�سم ًا خا�ص ًا باخلدمات امل�صرفية لل�سيدات "دانة"،
لتلبية احتياجات القاعدة املتنامية لعمالء امل�صرف من ال�سيدات ،بالإ�ضافة
�إىل خطط لت�أ�سي�س مركز للخدمات امل�صرفية للعمالء املميزين يف امل�ستقبل
القريب .وي�أتي افتتاح الفرع اجلديد يف �إطار �إ�سرتاتيجية امل�صرف الرامية
�إىل التعزيز من تواجده املحلي وت�سهيل و�صول العمالء �إليه يف �أي مكان
يتواجدون فيه ،لال�ستفادة من املجموعة الوا�سعة واملتنوعة من اخلدمات
امل�صرفية الإ�سالمية.

بهذه املنا�سبة قال طراد املحمود ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي" :ي�شكل الو�صول �إىل اخلدمات امل�صرفية بكل �سهولة وراحة �أحد
العنا�صر الرئي�سية يف جناح العمل امل�صريف� .إن افتتاح هذا الفرع اجلديد
يعزز التزامنا بخدمة العمالء ،وير�سخ قيم املنفعة املتبادلة وال�سهولة لدينا
والقائمة يف جوهرها على راحة العمالء .ن�سعى من خالل هذه الإ�ضافة
اجلديدة �إىل جعل امل�صرف على مقربة �أكرث من عمالئنا لتمكينهم من
احل�صول على اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية التي تلبي كافة احتياجاتهم
بكل �سهولة وراحة ،حيث نطمح دائم ًا �إىل توفري خدمات م�صرفية على
الأ�صول".
وميتلك م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي اليوم ثالث �أكرب �شبكة خلدمات التجزئة
امل�صرفية يف الإمارات بعدد فروع من املقرر �أن يبلغ  80فرع ًا بنهاية الربع
الأول من عام  ،2013و�أكرث من  500جهاز �صراف �آيل.
وي�ستقبل فرع م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يف مدينة خليفة (�أ) عمالءه من
ال�ساعة � 8صباح ًا وحتى  2م�ساء من ال�سبت اىل اخلمي�س .و�سيتوىل �إدارة
الفرع حممد علي اخلوري ،الذي �سي�شرف على فريق عمل ي�ضم جمموعة
من الكوادر الإماراتية التي تتمتع بدرجة عالية من املهارة والكفاءة والإملام
التام بكافة اجلوانب املتعلقة بثقافة م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي واخلدمات
امل�صرفية التي يقدمها ،مبا يتنا�سب مع راحة العمالء.
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االقت�صاد الإ�سالمي قادر على ال�صمود �أمام الهزات املالية العاملية
�أكد احلاج �سعيد بن �أحمد لوتاه م�ؤ�س�س �أول بنك �إ�سالمي يف العامل �أهمية
مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،ب�إ�ضافة االقت�صاد الإ�سالمي
�ضمن القطاعات الرئي�سية القت�صاد دبي ،م�ؤكدا �أن االقت�صاد الإ�سالمي هو
االقت�صاد الوحيد القادر على ال�صمود �أمام الهزات العاملية.
و�أ�شاد احلاج �سعيد يف ت�صريحات لـ” االحتاد” بهذه املبادرة التي تعك�س
الر�ؤية الثاقبة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ،والتي من �ش�أنها �أن
جتعل من دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،الذي بات حمل اهتمام العامل
كله لأنه يقوم على التعاون وال�صدق والأمانة يف املعامالت.
برامج تدريبية
وك�شف احلاج �سعيد لوتاه عن قيامه فور علمه بالإعالن عن �إطالق املبادرة
بتوجيه مركز لوتاه التقني نحو ت�أ�سي�س ق�سم خا�ص لتعليم الإدارة يف
االقت�صاد الإ�سالمي وال�صريفة الإ�سالمية ،من خالل برامج تدريبية عملية
ونظرية ت�ؤهل امللتحقني به للعمل يف املجاالت االقت�صادية واملالية املتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة.
وقال احلاج �سعيد لوتاه �إن تطبيق النظام االقت�صادي الإ�سالمي الذي
يرتكز يف جوهره على البنك الإ�سالمي الذي يقوم على �أ�سا�س احلرية
الفردية امللتزمة وعلى امللكية اخلا�صة املتقيدة ،ب�إطار خلقي حددته ال�شريعة
الإ�سالمية التي و�ضحت معامل احلالل واحلرام يف املعامالت ،وهو احلل
الأمثل لتحقيق العديد من الأهداف التي تفيد املجتمع.
و�أكد �أن نظام البنك الإ�سالمي يحقق اخلري والربح للجميع ،ويجد النا�س
فيه الراحة والطم�أنينة يف الدنيا والآخرة.كما �أن االقت�صاد الإ�سالمي قائم
على العقيدة الإ�سالمية ال�سامية التي ت�ؤكد نظام الأمانة وحترمي �أكل �أموال
النا�س بالباطل.
النظام االقت�صادي
و�أ�ضاف �أن البنوك الإ�سالمية قد ا�ستمدت �أ�س�سها املالية يف املعامالت من
النظام االقت�صادي ،لكونها �إحدى م�ؤ�س�ساته املالية التي يتمثل ن�شاطها يف
جمع املدخرات من خمتلف فئات ال�شعب ،وال�سعي جاهدة يف ا�ستثمارها ب�أمان
وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وتقدمي خدماتها امل�صرفية وا�ست�شاراتها
املالية وم�ساعداتها اخلريية الإن�سانية على العديد من الأ�س�س� ،أبرزها
تطهري املعامالت املالية من الربا واملغامرة واملقامرة واجلهالة التي حرمتها
ال�شريعة الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل ال�سعي اجلاد يف ت�أ�صيل القيم الدينية
والأخالق الإ�سالمية يف جميع املعامالت امل�صرفية ،وامل�ساهمة اجلادة يف
حتقيق التنمية االقت�صادية والتجارية وال�صناعية والزراعية واالجتماعية
للأمة وفق معايري �إ�سالمية �صائبة.
ً
وقال احلاج �سعيد لوتاه �إنه وانطالقا من هذه املفاهيم ف�إن البنوك الإ�سالمية
�أ�صبحت يف هذا الع�صر �ضرورة من �ضرورات احلياة ،و�أمر ًا �أ�سا�سي ًا يف �إدارة
الأموال ب�صورة �صحيحة ،و�إنقاذ النا�س من براثن الربا ،والفوائد امل�صرفية
املركبة وغري املركبة ،التي ينوء بحملها الكادحون من ال�صناع والزراع،
ورجال الأعمال والعاملون يف الأ�سواق ولهذا ال تظهر يف البنوك الإ�سالمية
الأزمات االقت�صادية واالنهيارات املالية بال�شكل الذي نراه يف البنوك
التجارية الربوية.
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و�أ�ضاف �أنه ومما يالحظ من مقت�ضيات البنوك الإ�سالمية يف ظل الإ�سالم
وتعاليم �شريعته الغراء� ،أن الأ�سعار ال ترتفع ارتفاع ًا كبري ًا بحيث يعجز معه
امل�ستهلكون عن ال�شراء والإفادة من الإنتاج ،كما يف �أنظمة البنوك التجارية
الربوية التي حتمل �أ�سعار الفائدة على تكلفة الإنتاج الكلية مما ي�ؤدي �إىل
زيادة الأ�سعار با�ستمرار.
كما �أن البنوك الإ�سالمية تراعي دائما التوازن مع حاجات املجتمع عندما
تعطي قراراتها بالتمويل املايل للم�شروعات ،وهذا التوازن ي�ؤدي �إىل جناح
امل�شروع ورواج الإنتاج وتقليل حاالت الركود ،و�إن وجدت حاالت الركود فوفق
ما تقت�ضيه طبيعة الأ�شياء و�سرعان ما يعود التوازن �إىل احلياة االقت�صادية
والتجارية.
ويف احلقيقة �أن البنوك الإ�سالمية قد تنطلق من مبد�أ �إ�سالمي �سام �أال وهو
�أن املال مال اهلل تعاىل و�أن الإن�سان موكل وم�ؤمتن عليه ،وعلى هذا الأ�سا�س
ف�إن البنك الإ�سالمي ال ي�ستطيع �أن يت�صرف بالأموال �إال مبوجب ال�شرع
وطبق ًا لأوامر اهلل تعاىل ،وبهذا ف�إنه مقيد مببادئ �إميانية وقيم دينية و�أخالق
�إ�سالمية يف كل معامالت الن�شاط االقت�صادي والتمويل املايل الذي يقوم به
ب�إخال�ص وتفان.
توفري الوظائف
وهكذا جند �أن البنك الإ�سالمي هو الذي يحقق الأهداف ال�سابقة التي
متثلت يف حتقيق الربح للم�ساهمني واملودعني وت�شغيل الزراع وال�صناع
والتجار ،وت�شجيع رجال الأعمال وتوفري الوظائف للمواطنني وحتقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة يف البلد ،وحفظ الأموال واملدخرات
والأ�شياء الثمينة من ال�ضياع والتلف ،وفوق كل ذلك يحقق عالقات خارجية
وعاملية �سليمة يف االت�صاالت املالية ،وتبادل املنافع التجارية ب�سلوك �إ�سالمي
عادل.
وخال�صة القول �أن البنك الإ�سالمي ما هو �إال م�ؤ�س�سة مالية �ضمن االقت�صاد
الإ�سالمي يجمع الأموال ،ويوظفها وفق ال�شريعة الإ�سالمية ،وب�أ�س�س مدرو�سة
وموازنة حكيمة مبا يخدم جمتمع التكامل الإ�سالمي ،ومبا يحقق للأمة عدالة
التوزيع ،بحيث ي�ضع الأموال يف م�سارها ال�صحيح يف اال�ستثمار الناجح ،مبا
يت�صف بال�صفات العقدية والتنمية ال�شاملة عند تبني امل�شروعات ال�ضرورية،
وكل هذا ي�ؤدي �إىل تكوين املجتمع الراقي واالقت�صاد القوي ،واال�ستقرار
ال�سيا�سي الزاهر ،وبهذا تتحقق الفل�سفة الإ�سالمية ال�شاملة.
االحتاد –  10يناير 2012

الأخبار

ماليزيا ت�صوب �أو�ضاع �شركاتها الإ�سالمية

تعتزم البور�صة املاليزية اعتماد معايري جديدة لقيا�س توافق �أ�صول
وا�ستثمارات ال�شركات الإ�سالمية يف البالد مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وتعتمد املعايري احلالية على قيا�س ن�سبة الأن�شطة اال�ستثمارية املحرمة
لل�شركات الإ�سالمية ،وتعتمد لذلك �أربعة ت�صنيفات تبد�أ من  %5وتنتهي عند
� ،%25أخذا بعني االعتبار ما �إذا كان الن�شاط املحرم جزء �أ�سا�سيا �أو ثانويا
يف �أ�صول ال�شركة.
�أما املعايري اجلديدة -والتي تعترب �أ�شد �صرامة -فتعتمد معايري الن�سب
املالية ،وتركز �أ�سا�سا على ن�سب الودائع اجلارية الربوية ون�سب القرو�ض
الربوية من البنوك التقليدية� ،إىل جانب اعتماد ن�سبة � %5إىل  %20ك�أق�صى
حد للأن�شطة اال�ستثمارية املحرمة لل�شركات.
ف�إذا بلغ حجم تعامالتها اال�ستثمارية و�أ�صولها غري املتوافقة مع ال�شريعة �أكرث
من � ،%20إ�ضافة �إىل حجم الديون والودائع لدى البنوك التقليدية "الربوية"
�أكرث من ن�سبة  %33من حجم الودائع والقرو�ض ،ف�إن على هذه ال�شركات
ت�صويب �أو�ضاعها� ،أو �أنها تخرج من قائمة ال�شركات الإ�سالمية و�سيتم
الإعالن عن ذلك يف البور�صة.
زيادة الأ�صول
ويقول يون�س �صواحلي نائب عميد معهد الدرا�سات العليا للمالية وامل�صرفية
الإ�سالمية باجلامعة الإ�سالمية العاملية "وفقا لهذه املعلومات ف�إنه ميكن لهذه
ال�شركات ت�صويب �أو�ضاعها بزيادة �أ�صولها وتعامالتها املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،ونقل الودائع �إىل بنوك �إ�سالمية ،وحتويل قرو�ضها والديون
امل�ستحقة لها �إىل نوافذ غري حمرمة".
و�سيتم تطبيق املعايري اجلديدة التي -ما تزال حتت التجريب -على
جميع ال�شركات املندرجة حتت ت�صنيف "ال�شركات املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية" التي تخ�ضع تداوالتها لبور�صة ماليزيا ،ويتوقع خرباء �أن "يقل�ص
تطبيق املعايري اجلديدة عدد ال�شركات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة �إىل ما
يقارب الن�صف".
وتهدف ماليزيا بهذه املعايري اجلديدة �إىل تقلي�ص الأن�شطة ون�سب املديونية
والودائع املحرمة لل�شركات املاليزية �إذا ما �أرادت �أن تدرج يف �سوق ر�أ�س املال
الإ�سالمي على �أ�سا�س �أنها متوافقة مع ال�شريعة ،مما ميهد الطريق جللب
فئات �أخرى من امل�ستثمرين ،خ�صو�صا من البالد العربية الذين يف�ضلون
التعامل مع �شركات �أكرث ت�شددا يف النواحي ال�شرعية.

ت�شريعات جديدة
وتتزامن هذه التعديالت مع ت�صريحات ملحافظ البنك املركزي تقول "�إن
الإطار القانوين اجلديد للخدمات امل�صرفية الإ�سالمية والتكافل يف مراحله
النهائية من �إجراءات الت�شريع ،الأمر الذي �سيكون واحد ًا من العوامل
الرئي�سية لنمو هذه ال�صناعة".
و�أ�ضافت زيتي �أخرت عزيز �أن الت�شريعات اجلديدة �سوف تعزز تنظيم و�إدارة
املعامالت املالية الإ�سالمية من خالل توفري االعرتاف القانوين ملتطلبات
العقد وفق ًا لأحكام ال�شريعة ،مما يوفر بيئة �شاملة بوجود �أن�شطة تقا�سم
الأرباح واملخاطر ،ت�شمل جوانب املعامالت املالية الإ�سالمية.
ووفقا ل�صواحلي ف�إن الت�شريعات اجلديدة تهدف "�إىل ت�سهيل املعاجلة
القانونية للعقود ال�شرعية بهدف حتقيق قدر �أكرب من املواءمة بني ال�شريعة
والقوانني املالية املاليزية ،لت�صبح عقود املعامالت املالية الإ�سالمية معرتفا
بها من طرف القانون املاليزي دون امل�سا�س ب�صبغتها الإ�سالمية ،وهي ق�ضية
ظلت ت�شكل عائقا يف طريق حتقيق املالية الإ�سالمية �أهدافها املرجوة".
و�أ�ضافت يف حديث للجزيرة نت �أن "هذه الت�شريعات �ست�ساعد ق�ضاة املحاكم
املدنية على النظر يف منازعات املالية الإ�سالمية يف املحاكم املدنية ب�شكل
�أف�ضل ،خ�صو�صا يف ظل عدم تخ�ص�ص الق�ضاة املدنيني يف فقه املعامالت
املالية الإ�سالمية ،فهي �أ�شبه مبحاولة لتقنني املعامالت املالية الإ�سالمية".
بيع الدين وال ِعينة
ويف ال�سياق ذاته �أجرت ماليزيا تعديلني يف عقدي بيع العينة والد ْين بالنقد
مبا يعزز درجة قبول منتجاتها املالية الإ�سالمية دوليا وعربيا خ�صو�صا بدول
اخلليج
فقد مت �إلغاء "ال�شرطية" يف بيع العينة ،ويرتتب على الإلغاء متكن العميل
من الت�صرف يف ال�سلعة بعد �أن ي�شرتيها من البنك مبا يف ذلك بيعها لطرف
ثالث ،وهذا �سي�شجع امل�ستثمرين امللتزمني بر�أي اجلمهور يف حترمي العينة
على اال�ستثمار بال�سوق املاليزية ،لأن العينة بعد هذا الت�صحيح اجلديد لي�ست
فيها �شبهة الربا.
كما مت اعتماد بيع الدين بال�سلع مما يجعل تداول �صكوك املُداينات يف �سوق
بحرمة بيع الدين
ر�أ�س املال املاليزية مقبوال لدى امل�ستثمرين الذين ي�أخذون ُ
بالنقد.

اجلزيرة  .نت – 8يناير 2012
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بنك نزوى يد�شن عهد خدمات ال�صريفة الإ�سالمية ال�شاملة ر�سمي ًا

�أعلن بنك نزوى �-أول بنك �إ�سالمي يف ال�سلطنة� -أنه افتتح ر�سمي ًا �أبوابه �أمام
اجلمهور ليد�شن بذلك حقبة جديدة على �صعيد تقدمي اخلدمات امل�صرفية
الإ�سالمية يف ال�سلطنة ،ليتحول احللم الذي راود �شرائح كبرية من املجتمع
�إىل حقيقة .وي�أتي االفتتاح عقب �إ�صدار البنك املركزي العماين الالئحة
املنظمة لتقدمي املعامالت امل�صرفية الإ�سالمية ،وذلك �ضمن م�ؤمتر �صحفي
عقد �صباح االم�س ملمثلي و�سائل االعالم
ومبنا�سبة االفتتاح ،قال ال�سيد �أجمد بن حممد البو�سعيدي -رئي�س جمل�س
�إدارة بنك نزوى� ":-إننا ممتنون ملقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -على قيادته امللهمة وتوجيهاته
ال�سديدة التي مكنتنا من �إن�شاء �أول بنك �إ�سالمي يف ال�سلطنة .كما �ست�ساهم
الالئحة التنظيمية للمعامالت امل�صرفية الإ�سالمية التي �أ�صدرها البنك
املركزي العماين على دفع عجلة االقت�صاد نحو حتقيق املزيد من النجاح.
ولذلك ف�إن املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية التي �سيوفرها بنك نزوى �ست�ساهم
يف ازدهار االقت�صاد العماين".
جدير بالذكر �أن بنك نزوى عمد �إىل توظيف عدد من املوظفني امل�ؤهلني
املهرة �إىل جانب �إدارته التي ت�ضم نخبة من ذوي الكفاءة املهنية واخلربة
الوا�سعة يف جمال ال�صريفة اال�سالمية .كما �أن البنك جمهزا ب�أحدث املعدات
والأنظمة والربامج امل�صرفية مما مي ّكنه من توفري جتربة م�صرفية �إ�سالمية
فريدة للعمالء .لي�سهم بذلك بدور فعال يف ازدهار املجتمع ودعم االقت�صاد.
�سيكون بنك نزوى �أول بنك يف ال�سلطنة يقدم خدمات متميزة ك�إمكانية
فتح احل�ساب اعتماد ًا على البطاقة ال�شخ�صية للعمانيني �أو بطاقة الإقامة
للمقيمني ،و�سرعة �إ�صدار بطاقة ال�صراف الآيل ،و�سرعة �إ�صدار دفاتر
ال�شيكات وغريها الكثري.
من جانبه ،قال د .جميل اجلارودي-الرئي�س التنفيذي للبنك� ":إننا فخورون
لكوننا �أول بنك متكامل يعمل فقط وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية يف ال�سلطنة ويلبي
تطلعات املواطنني امللحة وميثل فع ًال كافة �أطياف ال�سلطنة حيث �إن ر�أ�س مال
البنك املدفوع بكامله هو ر�أ�س مال عماين �صرف مت ا�ستثمارها ليقوم البنك
بتقدمي منتجات وخدمات مطابقة لل�شريعة الإ�سالمية كاحل�سابات اجلارية
وح�سابات التوفري والتمويل ال�شخ�صي وخدمات الأعمال التجارية وعمليات
اخلزينة� .إن هدفنا يتمثل يف العمل على تكوين بيئة ملهمة لبنوك �إ�سالمية
�أخرى وفتح نوافذ م�صرفية �إ�سالمية يف البنوك التقليدية لكي تبا�شر عملها
يف ال�سلطنة حتى يتمكن العمالء من احل�صول على �أف�ضل اخلدمات".

و�أ�ضاف بقوله":من خالل التطبيق الدقيق لأف�ضل الأن�شطة املطابقة لل�شريعة
الإ�سالمية ف�إننا نعمل على ت�شجيع العدالة االجتماعية ،وم�شاطرة الأرباح،
ملحة للمواطنني يف
وال�سلوك الأخالقي يف التعامل .ونعتقد ب�أن ذلك حاجة ّ
ال�سلطنة .ومن منطلق تركيزنا على العمالء ف�إننا نتطلع �إىل حتقيق �إجنازات
مهمة يف جمال املعامالت امل�صرفية".
و�أكد الرئي�س التنفيذي للبنك يف كلمة �ألقاها يف بداية امل�ؤمتر ال�صحفي على
�أن ال�صريفة اال�سالمية تقوم على مبادئ و�أحكام ال�شريعة اال�سالمية الغراء
كال�شفافية والو�ضوح والأ�صالة وااللتزام بقيم هذه ال�شريعة ،وقال :اليوم
تتجاوز الأ�صول العاملية لل�صريفة اال�سالمية تريليون دوالر ويعزى هذا النجاح
الكبري الذي القته ال�صريفة اال�سالمية على امل�ستوى العاملي نتيجة للمبادئ
الأ�سا�سية التي تقوم على �أ�سا�سها املعامالت امل�صرفية الإ�سالمية وارتباطها
ب�أن�شطة اقت�صادية قائمة على �أر�ض الواقع.
و�أ�ضاف بالقول :مما ال �شك فيه �أن هذا االرتباط الوا�ضح بني التو�سع يف
الأ�صول املالية والنمو االقت�صادي مبعناه احلقيقي يب�شر باخلري ل�صناعة
ال�صريفة اال�سالمية يف �سلطنة عمان ال �سيما و�أن ال�سلطنة توفر البيئة
املنا�سبة الداعمة لنمو ن�شاط ال�صريفة اال�سالمية �سواء من حيث �إجمايل
الناجت املحلي املرتفع �أو اال�ستقرار ال�سيا�سي �أو معدل النمو ال�سكاين امل�ستقر.
ف�ضال عن الطلب الكبري على املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
اال�سالمية �سواء من جانب املواطنني �أو املقيمني �أو ال�شركات حيث ينتظر
اجلميع وبلهفة توفر هذه املنتجات املالية يف ال�سوق العماين .وقد انعك�س ذلك
جليا ووا�ضحا يف االكتتاب الأويل الذي فاق كافة التوقعات وكانت ن�سبة ر�أ�س
املال العماين فيه تفوق الـ .% 99
كما �أكد اجلارودي على �أن تاريخ  10يناير �سيظل حمفورا يف الذاكرة لفرتة
طويلة من الزمن و�سيظل تاريخ افتتاح �أول م�صرف �إ�سالمي متكامل يف
�سلطنة عمان عالقا يف الأذهان معلما بداية عهد جديد مع ال�صريفة املتوافقة
مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية يف �سلطنة عمان.
حالي ًا ،يقع املقر الرئي�سي لبنك نزوى يف مدينة القرم مبحافظ م�سقط ،وله
فروع �أخرى يف كل من نزوى و �صحار.
واجلدير بالذكر �أن املنتجات واخلدمات امل�صرفية املطابقة لل�شريعة
الإ�سالمية حتظى بقبول وا�سع يف خمتلف �أنحاءالعامل .ويتوىل بنك نزوى
املركز الرائد يف املعامالت امل�صرفية الإ�سالمية التي �ستعمل ،بال �شك ،على
امل�ساهمة يف ازدهار االقت�صاد العماين.
ال�شبيبة –  10يناير 2012
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الطفل االقتصادي
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املالية ال�سعودية (ال�صفحات )٣٠-٢٩
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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 nonholding it is one of the Shariah objectives (maqasid alShariah). 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.
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•

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 albaqarah 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), alBaqarah: 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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ﺃﺩﺍء ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010

2009

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

13,555,975

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

9,595,670

ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

8,556,765

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

5,505,976

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ

3,589,378

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

1,575,974

ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

8,556,765

ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

9,595,670

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

1,575,974
ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﻤـﺮﻛــﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠـﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤـﺎﻟـﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣـﻲ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺨﺘﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

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

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻔﺬ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﺗﻘــﻮﻳـﻢ ﺑــﺮﺍﻣــﺞ ﺍﻟـﺘــﺪﺭﻳـﺐ

03

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣــﺎﻳـــﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

22

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣــﺎﻳـــﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

10

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

30

ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ  14ﻣﺎﻳﻮ 2011

ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺓ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺑـﺤــﻮﺙ

ﻓـﺘـﺎﻭﻯ

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺍﻟﺒﺤﺚ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻤﻲ

ﺗﺼـﻔـﺢ ﺍﻟﻔـﺘـﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸـﺮﻋـﻴﺔ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

Main

CIBAFI

Section

ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 2002/2003

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ 2008

ﺍﻟﻤـﺰﻳـﺪ

ﺃﻛﺜﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ

www.cibafi.org

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

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

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

ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً

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

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺑﻲ

Title

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

•�سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد

•برامج املاج�ستري:

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ..
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺸﻤﻲ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املجل�س

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

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

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

