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حنو العدل واحلق، وهذا جعل املسلمني يعتزون بإسالمهم بعدما أتى على املسلمني حني من الدهر مل يكن نظامهم                             
وقدمت املصرفية اإلسالمية بديال قابال للحياة العملية ليس عند املسلمني فقط ولكن                    .  املايل اإلسالمي شيئا مذكورا     

وبرهنت املصرفية اإلسالمية على أن املسلمني يهتمون ألمر دينهم، ويربطون بني املال وأحكام الشرع                  .  عند غريهم أيضا  
فيه، على خالف ما يروج له بعض اجلهلة من أن ال شأن للدين يف املال واألعمال، مما اضطر املصارف التقليدية                                      

 .لتقريب بعض منتجاهتا للمسلمني وتعديل مسمياهتا وشروطها واجراءاهتا، لكي تكون مقبولة لديهم
وقد أثبتت املصرفية اإلسالمية أن أمر الربا أمر عظيم، وأن الغرر واجلهالة والقمار والبيوع احلرام، معيقات للعدل                                

وأكدت أهنا جزء من النظام املايل اإلسالمي، الذي حيتاج كي يؤتي مثاره ويربهن على صالحه                           .  والرمحة بني الناس   
وأمهيته، إىل أنظمة اإلسالم املالية األخرى كنظام الزكاة واألوقاف والصدقات اجلارية، والنفقات، واملال العام، واألطر                         

 .التشريعية للعقود املالية املتعددة، مثل املضاربة والكفالة والوكالة، والسلم واالستصناع وغريهم
ولقد شهدت مسرية املصرفية اإلسالمية دخول املصارف التقليدية يف جماهلا، باعتبارها منتجات مالية وليس باعتبارها                  
نظام مستقل، جيب أن حياط بتشريعات خاصة به، ومعايري وأدوات ذات صفات وشروط خمتلفة عن النظام الربوي،                            
ولوحظ عدم توجه بعض السلطات املركزية الرقابية على املصارف، الستكمال البنية التشريعية للمصرفية اإلسالمية،                      
وتركها حتت اإلدارة املصرفية التقليدية اليت، وإن حرصت ظاهرا على املصرفية اإلسالمية كمنتجات، فإهنا حريصة أيضا                
على أن تلوي أعناق املنتجات املصرفية اإلسالمية، لكي تكون أقرب إىل املنتجات الربوية، وهذا فعال ما حصل يف منتج                         
التورق املصريف املنظم، وهذا دليل واضح على تعارض املصاحل، وعلى عدم إمكانية اجلمع بني املتعارضات، ألن الربا                               
كمبدأ يسري يف جسم النظام املايل املصريف املعاصر، كما يسري الدم يف جسم اإلنسان، وال ميكن اجلمع بينه وبني                                 

وقد تنبهت بعض السلطات املركزية إىل هذا األمر ومنعت املصارف التقليدية أن تقدم منتجات املصرفية                                    .  العدل
 .اإلسالمية، إال من خالل كيانات مستقلة، وأصدرت هلا أنظمة ولوائح وتشريعات خاصة هبا

وأود التأكيد هنا أن ترك النظام املايل اإلسالمي دون تشريعات منضبطة، خمتلطا بالنظام الربوي املهيمن على األنظمة                 
املالية، يهدد هذا النظام أميا هتديد، وهو ما جيب العمل وبسرعة على تالفيه، وهذا ما جيعل بعض الناس يتشكك يف                          
النظام، ويعتربه دليال على الفوضى التشريعية، لدى الدول اليت مسحت به، وال شك أن استمرار هذا الوضع رمبا يؤدي                     
إىل انتكاسة، بعد الرواج الواسع للمصرفية اإلسالمية، خاصة وأنه الزال الكثري من الناس يشككون يف مصداقية                                      
املصرفية اإلسالمية، وإمكانية أن تكون حال عادال حلياهتم املالية واملصرفية، ومرد ذلك إىل عدم تبين املصرفية اإلسالمية                 
كنظام حيول دون أن يكون املال دولة بني األغنياء من األمة، ولكن السماح له كمنتج من املنتجات املصرفية، وعلى                                     

 .استحياء
كما أود التأكيد على أنه ال يصلح الناس وال يورث الثقة يف نظام اإلسالم، أن يروا املصرفية اإلسالمية على هامش                                   
احلياة املالية، تتخطفها املصارف العمالقة، كما تتخطف بعض الفقهاء ليفتوها فيما تفعل، دون حماضن تشريعية                             
ونظامية تؤصل النظام وحتيطه باحلماية لدي أهله وخاصته، حتى يكون منوذجا حيتذى، وحتى يعلم الناس أن يف                             

 .نظام اإلسالم العدل والرمحة اليت أرسل هبا رسول الرمحة عليه الصالة والسالم
 .واهلل ويل التوفيق  

 عمر زهير حافظ. د
 رئيس المجلس

إن أهم ما حققته املصـرفـيـة اإلسـالمـيـة أهنـا أدخـلـت يف                  
قاموس الناس كلهم أن اإلسالم لديه شريعة مالية ومنـهـج   
حياة اقتصادية وعـنـده مـا يـقـوـلـه ومـا يـقـدمـه لـلـنـاس                           

 وللمسلمني خاصة مما يسدد مسريهتم يف احلياة الدنيا 
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   صصص   الكاتبالكاتبالكاتب   املقالاملقالاملقال

         مقاالت في االقتصادمقاالت في االقتصادمقاالت في االقتصاد

   ٨٨٨   ماهر الكببجيماهر الكببجيماهر الكببجي   النقود بني الفكر البشري وأحكام القرآن النقود بني الفكر البشري وأحكام القرآن النقود بني الفكر البشري وأحكام القرآن 

   ١٦١٦١٦   خليفي عيسىخليفي عيسىخليفي عيسى/ / / ددد   النفقات العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالميالنفقات العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالميالنفقات العامة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي

   ٢٢٢٢٢٢ عامر حممد نزار جلعوطعامر حممد نزار جلعوطعامر حممد نزار جلعوط   السياسات املالية يف عصر عمر بن اخلطاب السياسات املالية يف عصر عمر بن اخلطاب السياسات املالية يف عصر عمر بن اخلطاب 

دور خطبة اجلمعة يف معاجلة املشكالت دور خطبة اجلمعة يف معاجلة املشكالت دور خطبة اجلمعة يف معاجلة املشكالت 
   االقتصاديةاالقتصاديةاالقتصادية

   ٢٥٢٥٢٥ عبد احلليم عمار الغربيعبد احلليم عمار الغربيعبد احلليم عمار الغربي/ / / ددد

دراسة لسوق دمشق لألوراق املالية يف ظل دراسة لسوق دمشق لألوراق املالية يف ظل دراسة لسوق دمشق لألوراق املالية يف ظل 
   األزمة االقتصادية الراهنةاألزمة االقتصادية الراهنةاألزمة االقتصادية الراهنة

   ٣١٣١٣١   حامد سيف الدينحامد سيف الدينحامد سيف الدين

٤٠٤٠٤٠   

         مقاالت في الهندسة الماليةمقاالت في الهندسة الماليةمقاالت في الهندسة المالية

   ٤١٤١٤١   مضاء منجدمضاء منجدمضاء منجد: : : ترمجةترمجةترمجة/ / / رياض أنصاري رياض أنصاري رياض أنصاري    أعجوبة الفائدة املركبةأعجوبة الفائدة املركبةأعجوبة الفائدة املركبة

التورق يف األسهم يف مصرف الراجحي نشأته، التورق يف األسهم يف مصرف الراجحي نشأته، التورق يف األسهم يف مصرف الراجحي نشأته، 
   وتطوره، وحكمه الشرعيوتطوره، وحكمه الشرعيوتطوره، وحكمه الشرعي

   ٤٤٤٤٤٤   عبد الباري مشعلعبد الباري مشعلعبد الباري مشعل/ / / ددد

   ٤٦٤٦٤٦   اوهاج بادانني حممد عمراوهاج بادانني حممد عمراوهاج بادانني حممد عمر   خفايا فرضيات الفائدة يف  النظام التقليديخفايا فرضيات الفائدة يف  النظام التقليديخفايا فرضيات الفائدة يف  النظام التقليدي

       مقاالت في اإلدارةمقاالت في اإلدارةمقاالت في اإلدارة

   ٤٨٤٨٤٨ خلف عبد اهلل ورداتخلف عبد اهلل ورداتخلف عبد اهلل وردات/ / / ددد   إدارة املخزون من منظور إسالميإدارة املخزون من منظور إسالميإدارة املخزون من منظور إسالمي

جمتمعات الشرق األوسط حباجة إىل إنقاذ جمتمعات الشرق األوسط حباجة إىل إنقاذ جمتمعات الشرق األوسط حباجة إىل إنقاذ 
   قيادي  أكثر منه إىل إنقاذ مايلقيادي  أكثر منه إىل إنقاذ مايلقيادي  أكثر منه إىل إنقاذ مايل

   ٥٠٥٠٥٠   عالء الدين العظمةعالء الدين العظمةعالء الدين العظمة/ / / ددد

   ٥٢٥٢٥٢ أمحد حممد نصارأمحد حممد نصارأمحد حممد نصار   تأصيل نشاط التدريب من منظور إسالميتأصيل نشاط التدريب من منظور إسالميتأصيل نشاط التدريب من منظور إسالمي

       مقاالت في المصارف اإلسالميةمقاالت في المصارف اإلسالميةمقاالت في المصارف اإلسالمية

أهم العوامل اليت أدت لظهور املالحظات على أهم العوامل اليت أدت لظهور املالحظات على أهم العوامل اليت أدت لظهور املالحظات على 
   ٥٧٥٧٥٧   عيسى حممد اخللويفعيسى حممد اخللويفعيسى حممد اخللويف/ / / ددد   أعمال وأهداف املصرفية اإلسالمية أعمال وأهداف املصرفية اإلسالمية أعمال وأهداف املصرفية اإلسالمية 

       ملخص أطروحة بحث علميملخص أطروحة بحث علميملخص أطروحة بحث علمي

   ٦٠٦٠٦٠   فتيحة حوتيفتيحة حوتيفتيحة حوتي   صندوق الزكاة يف ترقية تشغيل الشبابصندوق الزكاة يف ترقية تشغيل الشبابصندوق الزكاة يف ترقية تشغيل الشباب

       أدباء اقتصاديونأدباء اقتصاديونأدباء اقتصاديون

   ٦٢٦٢٦٢ وعد شكوةوعد شكوةوعد شكوة   االقتصاد يف السؤالاالقتصاد يف السؤالاالقتصاد يف السؤال

       مقاالت في الوقفمقاالت في الوقفمقاالت في الوقف

   ٦٤٦٤٦٤   حسني عبد املطلب األسرجحسني عبد املطلب األسرجحسني عبد املطلب األسرج   الوقف كآلية ملسؤولية الشركات االجتماعيةالوقف كآلية ملسؤولية الشركات االجتماعيةالوقف كآلية ملسؤولية الشركات االجتماعية

 ٦٧      الطفل االقتصاديالطفل االقتصاديالطفل االقتصادي
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لقد فاضت أموال الزكاة يف زمن العمرين رضي اهلل عنهما وشهد التاريخ بذلك، ومل تكن من حاجة للبحث عن                          
فكيف وقد صار الفقر والفقراء يعيشون بني ظهرانينا منذ زمن ليس بالقليل؟                 !  استثمار لتلك األموال الفائضة    

فهل التوجه حنو استثمار أموال الزكاة قرار صحيح متوازن؟ أم أن التوجه حنو دراسة آليات عمل تلك األموال يف                     
 االقتصاد هو األكثر صواباً؟ 

لقد رافقت أموال الزكاة حياة املسلمني منذ أن اتبعوا دين اإلسالم ومل حيتاجوا إىل إثارة كل هذا الكالم حول                                
وقد فنّد كثري من      .  استثمارها، باستثناء حاالت فردية حاول بعضهم القياس عليها وحتميلها أكثر مما حتتمل                    

 .الفقهاء تلك احلجج سواء منها املؤيدة أو املانعة
 :ضوابط استثمار أموال الزكاة

، ناقش فيه آراء املؤيدين واملانعني          )استثمار أموال الزكاة   (حبثاً قيّماً حول      )  الدكتور حممد عثمان شبري     (نشر  
 :وكانت أهم نتائج حبثه وضع ضوابط الستثمار أموال الزكاة، وتلخصت باآلتي. بإسهاب

ألن األصل عدم تأخري سداد الزكاة ملستحقيها سواء أكانت بيد املزكني أنفسهم أم كانت بيد اإلمام وحوزته                       .١
 .األصل تعجيل قسمتها

فإن وجدت  .  ، كما يُشرتط حفظها من الضياع        ضرورةتقسيم الزكاة اليت بيد اإلمام وجود             لتأخرييُشرتط   .٢
ستثمار أموال الزكاة اليت بيد اإلمام هي كاآلتي وحسب                      ضوابط ا  الضرورة املضبوطة بضوابطها، فإن           

 :التسلسل املبني
                           ال يوجد حاجة ماسة لتلك األموال كسد حاجات املستحقني الضرورية من طعام وكساء وسكن، فإن

وجدت تلك احلاجات العاجلة، مل جيز تأخري صرف الزكاة حبجة االستثمار، بل إذا كانت أموال الزكاة                      
 . على شكل أصول ثابتة كاملصانع والعقارات وجب بيعها وصرف أمثاهنا يف تلك الوجوه

                           وجود مصلحة الستثمار أموال الزكاة للمستحقني أنفسهم كالسعي لتأمني مورد دائم حيقق احلياة
 . الكرمية هلم

جيب أن تكون جماالت االستثمار مشروعة . 
                 جيب تطبيق كافة اإلجراءات الضامنة لبقاء تلك األموال على أصل حكم الزكاة، حبيث ال يُصرف ريعها

 . إال ملستحقيها، فلو بيعت األصول املستثمرة يف املستقبل فستعود أمثاهنا إىل مصارف الزكاة
                           جيب أن يسبق قرار االستثمار دراسات دقيقة من أهل اخلربة توضح جدوى املشروعات االستثمارية .

 .وجيب أن يُعتمد قرار االستثمار من صاحب والية عامة كاإلمام أو القاضي
جيب إسناد اإلدارة إىل ذوي الكفاءة واخلربة واألمانة.   

 :تكافلية املوارد املالية اإلسالمية
ذكرنا يف كلمة العدد السابع أن اجملتمع يتكون من قطاعني أحدمها حكومي واآلخر مدني، وأن النظام املايل اإلسالمي                      

 . مؤلف من بيت املال كممثل للقطاع احلكومي ومن مؤسسيت الوقف والزكاة املمثلتني للقطاع املدني
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وأوضحنا كيف أوجد النظام املايل اإلسالمي قنوات تكافلية بني                      
فكفالة الغارمني من مهام بيت املال أسوة                 .  تلك األنظمة املالية     

، )ومن ترك دينا فإيلّ   (بقوله صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة الوداع          
كما أن مصرف الغارمني كمصرف من مصارف الزكاة يسهم يف حلّ             

ويُضاف إىل ذلك أن من أوقف       .  هذه املشكلة االجتماعية االقتصادية   
 . إيراد عقار للغارمني هو مبثابة دعم ملا سبق

وكمثال آخر فإن اإلنفاق على احلرب هي من مهام بيت املال، أي أن             
متويلها يقع على كاهل القطاع احلكومي، لكن سهماً يف سبيل اهلل               
وهو من مصارف الزكاة ميثل دعم القطاع املدني هلكذا متويل،                        

إن هذا البناء املتوازن فيه          ).  ١(يُضاف إليه وقف السالح، الشكل            
ولعل .  استثمار غري مباشر لألموال اليت تتحرك وتدور يف فلكه                    

 . توضيح االقتصاد الكلي للزكاة كفيل بتوضيح ذلك

 االقتصاد الكلي للزكاة
يتوجه املصرف األكرب للزكاة حنو الفئات األشد فقراً واليت ميلها لالستهالك يساوي الواحد، وبالتايل فإن هذه الفئات                      

 .ستقوم بإنفاق كامل دخلها مبا فيه الزكاة املقبوضة، مما سيؤدي إىل زيادة الطلب الكلي
حسب رأي    (إن زيادة الطلب يف الفرتة القصرية تؤدي إىل ارتفاع األسعار لعدم حتقق حالة التوظيف الكامل                                              

املتنامي سعياً   مما حيفز املنتجني على زيادة اإلنتاج من السلع االستهالكية لتلبية الطلب                )  االقتصاديني الكالسيكيني 
ويؤدي ذلك إىل   )  رأس املال والعمل  (، فيزيد الطلب على استخدام عناصر اإلنتاج         )شرط حتقق املرونة  (لزيادة أرباحهم   

 .زيادة الطلب على العمل مما يؤدي إىل خفض معدالت البطالة وزيادة األجور وخفض معدالت الفقر
وبازدياد أرباح املنتجني وزيادة الطلب على العمالة تنخفض البطالـة وحيصـل انـتـعـاش يف االقـتـصـاد الـكـلـي، ومبـا أن                           

فإنه بزيادة أرباحهم تزداد ثرواهتم وتزداد أموال الزكاة املدفـوعـة ونـكـون أمـام احلـلـقـة               )  عادة( املنتجني هم فئة األغنياء 
 :االقتصادية التالية

 
             إن توزيع أموال الزكاة يزيد القدرة الشرائية للمستهلكني فيزداد اإلنتاج لتلبية احلاجـات، ويزيـد الطلـب علـى العمـل

 .أيضاً فتنخفض البطالة
عندئذ تزداد دخول الطبقات الفقرية، ويزداد بنفس الوقت استهالكها لنقص احلاجات لديها عادة . 
           ويـزداد توظيفهـا لـرؤوس األمـوال يف القطـاع اإلنتـاجي، فينعكـس ذلـك                    )الغنيـة (كما ترتاكـم ثـروات الفئـات املنتجـة ،

 .إجيابياً بازدياد حصيلة الزكاة بسبب توسع شرائح دافعيها أفقيا وعامودياً
 هـي ازديـاد حجمـه اخلاضـع للزكـاة يف الفـرتات القـصرية مبعـدل أكـرب مـن                       ،  رأس املال العامل  والنتيجة على مستوى

 . زيادة رأس املال الثابت
 فإن إعفاء رأس املال الثابت مـن الزكـاة فيعـترب حـافزاً لتوجيـه القـسم األكـرب مـن                 ، رأس املال الثابتأما على مستوى

حنو تكوين أصول استثمارية، وهذا حيتاج إىل فرتات، وسـيؤدي هـذا التكـوين الرأمسـايل        )  إن أمكن(رأس املال العامل 
 ).حتماً إىل توسع القاعدة اإلنتاجية

 انتعاش االقتصاد الكليوالنتيجة النهائية هي. 
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وكخالصة، فإن اجتهاد بعضهم حنو إجياد طرق الستثمار أموال الزكاة أمرٌ حممودٌ، ولعل سبب ذلك هو ضخامة                           
لكن بالنظر إىل أخطاء االستثمار، واألزمات املالية الكبرية اليت تعصف باالقتصاد العاملي عموماً،              .  حجم أموال الزكاة  

 .والنتشار الفساد بأنواعه، فإن حتفظ الفقهاء أو منعهم يف الغالب على هذا التوجه مشروع
وبناء على ما سبق، ومبا أن دوران أموال الزكاة ضمن الدورة االقتصادية الكلية حيقق تنمية وانتعاشاً لالقتصاد                              
الكلي، فإننا نرى أن االستثمار حاصل حكماً ضمن الدورة االقتصادية دون احلاجة للتدخل البشري، الذي يغالبه                         
شوائب ذكرنا بعضاً منها، هذا إذا افرتضنا حسن النية وأكثر من ذلك فيما لو افرتضنا احلالة األسوأ من نصب                                

 .واحتيال وما شابه، فمزالق املال مزالق برّاقة يضعف الكثري أمام ملعاهنا
ومبا أن قضية التمليك بإقباض مستحقي الزكاة ما يستحقونه من مال الزكاة أمر مل يتجاوزه أحد من الفقهاء،                            
فإني أضيف ملا سبق، بأن يد مستثمر مال الزكاة يد ضمان ال يد أمان، لذلك هو ضامن ألصل املال سواء تعدى أو                           

سنجد ابتعاد كثري ممن يتغنون بضرورة استثمار        )  كفاءة استثمار (قصّر أو غري ذلك وهبذا الشرط الذي أراه شرط            
 .أموال الزكاة

 
 ٢٠١٣شباط / فرباير  ٢٠بتاريخ ) محاها اهلل(محاة 
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صا د  ت ا ال ت   في   ا ال ق ق  م

 ماهر الكببجي
 باحث في االقتصاد اإلسالمي

אאאא
  شهادات مهنيةشهادات مهنية
  احملاسب اإلداري املعتمداحملاسب اإلداري املعتمد

CMACMA   / / املدير املايل املدير املايل
  CFMCFMاملعتمد املعتمد 

 

احملـاسـب اإلداري     احملـاسـب اإلداري       ااشهادتشهادت  متمتصمصم
ــمــد       ــت ــمــد      املــع ــت ــر املــايل         CMACMAاملــع ــر املــايل     واملــدي واملــدي

مـن قـبـل املـعـهـد           مـن قـبـل املـعـهـد                 CFMCFMاملعتمد   املعتمد   
األمريكـي لـلـمـحـاسـبـني اإلداريـني             األمريكـي لـلـمـحـاسـبـني اإلداريـني             
بــالــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة          بــالــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة          

IMAIMA،،              ــة ــفـ ــاء صـ ــفـ ــة          وذلـــك إلضـ ــفـ ــاء صـ ــفـ وذلـــك إلضـ
االعتماد املهين علـى الـعـامـلـني يف          االعتماد املهين علـى الـعـامـلـني يف          
جماالت احملاسبة اإلدارية واإلدارة   جماالت احملاسبة اإلدارية واإلدارة   

  . . املاليةاملالية
 
 
للحصول على هذه ون ملرشحا

 :الشهادة
 
         املدراء املاليـون الـراغـبـون يف         املدراء املاليـون الـراغـبـون يف

احلصول على تـأهـيـل مـهـين          احلصول على تـأهـيـل مـهـين          
يوثق خربهتم العمليـة، وكسـب     يوثق خربهتم العمليـة، وكسـب     
املعرفة اليت متكنهـم مـن أداء       املعرفة اليت متكنهـم مـن أداء       
مهامهم الوظـيـفـيـة بـأسـلـوب          مهامهم الوظـيـفـيـة بـأسـلـوب          

 ..ومنهج علمي متطورومنهج علمي متطور
     كافة املتخصصني والـعـامـلـني     كافة املتخصصني والـعـامـلـني

يف جمال املراجعة والـتـدقـيـق       يف جمال املراجعة والـتـدقـيـق       
 ..املايل واإلدارياملايل واإلداري

           كــافــة الــعــامــلــني يف اجملــال           كــافــة الــعــامــلــني يف اجملــال
ــون يف            ــبـ ــراغـ ــيب الـ ــاسـ ــون يف           احملـ ــبـ ــراغـ ــيب الـ ــاسـ احملـ
احلصول على تـأهـيـل مـهـين          احلصول على تـأهـيـل مـهـين          
ميــكــنــهــم مــن تــويل وظــائــف        ميــكــنــهــم مــن تــويل وظــائــف        
قياديـة يف اجملـال احملـاسـيب           قياديـة يف اجملـال احملـاسـيب           

 ..املايلاملايل
           العاملـون واملـتـخـصـصـون يف           العاملـون واملـتـخـصـصـون يف

  ..قطاع البنوك واالستثمارقطاع البنوك واالستثمار

النقود بدعة بشرية نشأت لتلبية حاجة الناس          
إىل وسيط عام لتسهيل عمليات تبادل املنتجات        
حيث يصعب جتزئتها وختتلف قيمها، فصكت          

ويف .  النقود من قطع ذهبية، ومعادن أخرى                
مرحلة الحقة، ظهرت النقود الورقية املغطاة             
بالذهب لتجنب صعوبات ختزين القطع                        

وبعد احلرب العاملية     .  املعدنية، وخماطر نقلها    
الثانية تطور نظام الذهب مبوجب اتفاقية                  

، حيث اعترب الدوالر األمريكي           )بريتون وودز  (
عملة االحتياط العاملي، والتزمت الواليات                   
املتحدة األمريكية بتثبيت سعر الذهب ليكون             

لألونصة، فأصبحت أسعار صرف        $  ٣٥حوايل   
. عمالت معظم دول العامل ثابتة مقابل الدوالر         

ولكن نظام الذهب إهنار حيث مل تتمكن بعض            
الدول من االلتزام بقواعده، وعلى إثر زيادة                 
اإلنفاق الفيدرايل بسبب حرب فيتنام وكذلك            
تنامي عجز ميزان املدفوعات أعلن الرئيس                  

هناية التزام      ١٩٧١-٨-١٥األمريكي نيكسون يف       
الواليات املتحدة بتحويل الدوالر إىل ذهب،                 
فتحولت دول العامل إىل إصدار النقود الورقية           
مقابل تغطيتها بذهب أو معادن نفيسة أو                     
عمالت أجنبية أو اعتبارها التزاماً قانونياً على         

ومع زيادة حجم         .  الدولة يرتب ديناً عاماً             
النشاط املايل، مل تعد النقود اليت تصدرها                  
السلطة النقدية، سواء مقابل غطاء سلعي أو            
نقدي أو مقابل دين عام، تشكل حجماً مهماً               
من النقود املتداولة، فقد متيزت االقتصاديات           
املعاصرة بتنامي حجم النقود االئتمانية، مثل          
سندات اخلزينة، وسندات الشركات، والنقود                

 . البديلة مثل الشيكات واحلواالت املصرفية

 النقود يف الفكر البشري
لقد كانت النقود سلعة هلا قيمة حقيقية                        
حيددها العرض، والطلب على املادة اليت تصك        
منها أو تغطى هبا، أما النقود احلالية                                
فطبيعتها خمتلفة فباستثناء ذلك اجلزء                    
اليسري من النقد املصدر بغطاء من سلعة مثل         
الذهب أو معدن مثني، مل تعد النقود احلالية              
سلعة ذات قيمة أو شيء مغطى بسلعة أو                        
. مغطى باحتياطي من العمالت املغطاة بسلعة          

النقود احلالية تصنع من مادة ميكن جتاهل               
قيمتها، إهنا جمرد ورق ال قيمة تذكر له أو                     
قطع من معدن رخيص أو نقود بديلة أو نقود            

من الناحية النظرية يُعرّف                         .  ائتمانية
أي شيء يستعمل      :  االقتصاديون النقود بأهنا     

على نطاق واسع كوسيط للتبادل وجيمعون                
على أنه ليس للنقود قيمة لذاهتا، ولكن                           
التطبيق العملي مل يرتجم التعريف أو اإلمجاع       
النظري، إذ بالرغم من التغري يف طبيعة                         
النقود، فما زال ينظر إليها على أهنا سلعة ذات         

ليدوج فون    (يؤكد    :  على سبيل املثال       .  قيمة
على أن النقود مرغوبة، وتطلب كسلعة         )  ميسز

مفيدة حتى عندما تستعمل كوسيط للتبادل،           
يف مقالته على          )  مايك موفات    (كما أن          

اإلنرتنت يعترب النقود سلعة حيدد قيمتها                   
 .تفاعل الطلب، والعرض

واستمر االقتصاديون يف النظر إىل النقود                    
احلالية على أهنا سلعة، األمر الذي يرتتب                   
عليه اتساع دور النقود يف االقتصاد خارج                       
نطاق وظيفتها األصلية كوسيط للتبادل إضافة      
إىل فقداهنا الصفات الالزمة لقيامها بوظيفتها      

 .اليت ابتدعت من أجلها



   

 

 
 
 
 
 

 

إني رأيت أنه ال يكتب أحد     

ل في         ي آتابا في يومه إال ق

 :غده

  

 لو غير هذا لكان أحسن،

ان               ك ذا ل د ه و زي ول

 يستحسن،

 ولو قدم هذا لكان أفضل،

 ولو ترك هذا لكان أجمل،

 ..وهذا من أعظم العبر

 

الء             ي ى است ل عل ي وهو دل

 النقص على جملة البشر

 

 

 العماد األصفهاني

أصبحت النقود ختضع لعوامل الطلب                      
 والعرض

يعرب الطلب عن كمية النقود املطلوب شرائها                          
المتالكها كثروة، ويعرب العرض عن كمية                  
. النقود املعروضة للبيع من قبل مصدريها               

وبينما يتأثر الطلب بتدفق االستثمارات، فإن      
 العرض يتأثر بالسياسات النقدية واحلكومية 

وحيث ختضع  .  املتبعة للتحكم يف كمية النقود    
النقود لعوامل الطلب والعرض، يكون هلا                 
قيمة تتغري باستمرار يعكسه تقلب سعر                   

 . صرف العمالت

 أصبحت النقود رأمسال
مل تعد النقود جمرد أداة لتبادل املنتجات                 
وإمنا أصبحت أيضاً ضرورية الستغالل                     
املوارد فاعتربها االقتصاديون املعاصرون                 
رأمسال إذ أدرجوها ضمن رأس املال بوصفه          

ونتيجة لذلك أصبح       .  أحد عوامل اإلنتاج      
التحكم يف كمية النقود يرتجم عملياً يف                   
حتكم النقود يف النمو االقتصادي، ومن ثم            
جيعل استغالل املوارد املتاحة مرهون بتوفر           

قد تتوفر املوارد الطبيعية لدى                    .  النقود
الدولة، كما هو احلال يف الدول اإلفريقية،              
ولكن عدم توفر النقود حيول دون متكني                   

لذلك فقد    .  الدولة من استغالل مواردها           
متيزت االقتصاديات املعاصرة بالسعي                        
الستقطاب النقود، واالعتماد على                                
االستثمارات والقروض األجنبية للتنمية،              
األمر الذي يرتتب عليه تنامي الدين العام             
وزيادة الضرائب لتسديد الديون وفوائدها              
مبا ينطوي عليه ذلك من ظلم كبري، إذ                      
ميكن األثرياء والدول الغنية ومؤسسات املال        
العمالقة من جين فوائد قروضها، وأرباح                 
استثماراهتا، واستبدال ورقها النقدي بأصول       
وموارد الدول الفقرية إضافة إىل إخضاع                  
الدول الفقرية لشروط متس سيادهتا                           

لقد جعل الفكر االقتصادي البشري     .  الوطنية

من النقود اليت ابتدعت لتسهيل معامالت               
 . تبادل املنتجات أداة لتعيق النمو االقتصادي

 أداة تضخم النقود أصبحت 
مل تعد النقود جمرد وسيط لتبادل السلع              

 واخلدمات، وإمنا أصبحت أيضاً وسيلة خللق      
تضخم مفتعل حيث اجته االقتصاديون                    

غري (املعاصرون العتبار األنشطة املالية                    
جزءاً من النشاط االقتصادي،           )  اإلنتاجية

فأصبحت النقود تستعمل للدفع مببالغ ال            
عالقة هلا بالقيمة احلقيقية للمنتجات واليت      
تتمثل يف كلفة املواد املضافة وأجور العمل               
وربح املستثمرين لقاء حتمل خماطر                         

يتم دفع هذه املبالغ من قبل                  .  االستثمار
عن )  مجيع الناس مستهلكون    (  املستهلكني   

طريق رفع أسعار املنتجات أو ختفيض                       
 .صافى دخول املستهلكني

ما يدفعه املستهلكون يف شكل ارتفاع أسعار            
 :املنتجات يشمل

                            ما يسرتده أصحاب األعمال من
املستهلكني مقابل مجيع ما يدفعونه من       
فوائد وعموالت وغريها للممولني من              
بنوك ومقرضني ومحلة سندات أو                       
صكوك باعتبار تكاليف التمويل أحد                
عناصر كلفة املنتجات اليت يتم احتساهبا      

 . عند تسعري املنتجات
                            ما يسرتده أصحاب األعمال من

املستهلكني مقابل مجيع ما يدفعونه                
للدولة من ضرائب، ورسوم على دخوهلم        
وعلى دخول عماهلم وعلى منتجاهتم،              
ولتسيري أعماهلم عن طريق رفع هوامش      

 .أرباحهم ألهنم يعنون بصايف الربح
                            ما يسرتده أصحاب األعمال من

املستهلكني مقابل مجيع ما يدفعونه من       
رشاوى للغري وبسبب الفساد املايل يف               
القطاع اخلاص عن طريق رفع هوامش          
أرباحهم، إذ يعنى أصحاب األعمال                    

 .بصايف الربح
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                                ما يسرتده أصحاب األعمال من
املستهلكني مقابل االرتفاع املفتعل الناتج        
عن مضاربات أسواق السلع يف البورصات          
العاملية اليت تتحدد يف ضوء الطلب،                      
والعرض املفتعلني على عقود البيع،                      
والشراء بدالً من أن حيددها الطلب،                    

 . والعرض احلقيقيني على السلع ذاهتا
                               ما حيصله أصحاب األعمال من

املستهلكني من زيادة يف الربح بسبب ما              
قد يشرع لبعضهم من مزايا احتكارية                
مثل تلك اليت حتظى هبا بعض شركات              

 .الكهرباء وشركات االتصاالت
           ما يدفعه املستهلكون من دون مقابل عن

طريق ختفيض صايف دخوهلم الذي                     
يعكس رفعاً ألسعار املنتجات بالنسبة                  

  :للدخل، ويشمل
                       الضرائب والرسوم اليت تستغل

 .لتسديد فوائد الدين العام
       الضرائب اليت تستعمل لدعم القطاع

املايل عند اهنيار القطاع املصريف أو             
 .املايل أو األسواق املالية

               الضرائب اليت تستعمل بشكل غري
 .مباشر لتغطية الفساد يف املال العام

يرتتب على استعمال النقود لدفع مبالغ تزيد        
عن القيمة احلقيقية للمنتجات اليت                             
حيصلون عليها، زيادة يف كمية النقود املتداولة       
ومع زيادة كمية النقود على املتطلبات                            
احلقيقية للنشاط اإلنتاجي تنخفض قيمة             
العملة لتعكس تضخماً مفتعالً يرتجم يف                 
ارتفاع تراكمي يف املستوى العام ألسعار السلع،     
واخلدمات يتحمل املستهلكون أعباءه، ولكن             
خيتلف تأثري التضخم باختالف قطاعات                  
املستهلكني، فبينما يرتفع مستوى معيشة                  
األغنياء إذ جيين األثرياء أرباح ارتفاع قيمة             
ممتلكاهتم من األصول، وتتضاعف أرباح                     
أصحاب العمل ينخفض مستوى معيشة ذوي         

الدخول املتوسطة وأولئك الذين يتقاضون               
دخوالً ثابتة، ويزداد الفقراء فقراً، وترتكز                  

وبالنتيجة ينتشر إدمان    .  الثروة بيد فئة قليلة     
الكحوليات، وينفرط الرتابط األسري، ويرتفع      
معدل اجلرمية، وحتل حالة الكراهية واحلقد        
واحلسد حمل روح التعاون والوئام بني الناس،        
وما يتبع ذلك من عدم استقرار اجتماعي                  

أما على   .  وسياسي ومظاهرات وثورات شعبية       
الصعيد االقتصادي فنتيجة للتضخم تعم                
الفوضى االقتصادية إذ يقل استهالك الطبقة       
العاملة، فينخفض كل من الطلب واإلنتاج،              
ويرتفع معدل البطالة وكذلك تقل الصادرات         
حيث ترتفع أسعارها كما تتزايد املستوردات             
اليت تصبح أسعارها أقل نسبياً من أسعار                    
املنتجات احمللية، ويقل حجم مدخرات                         
الطبقة املتوسطة بسبب ارتفاع أسعار                            
املنتجات االستهالكية، وتتفاقم الضغوط لرفع      

وحيث تعد    .  األجور ملواجهة ارتفاع األسعار          
األنشطة غري اإلنتاجية أنشطة تضخمية فإن         
املراجعة التارخيية لألزمات املالية توضح                    
الدور اهلدام للتضخم، وكذلك إخفاق                            
املعاجلات النقدية يف منع اآلثار السلبية                     
اجلسيمة على النمو االقتصادي واالستقرار            

، ١٩٢٩يف    )  وول سرتيت   (االجتماعي، فأزمة       
، وأزمة   ٢٠٠٨وأزمة الرهونات األمريكية عام            

، ١٩٩٨، وأزمة روسيا يف           ١٩٩٧دول آسيا عام        
وكذلك أزمة ديون دول أمريكا الالتينية                         

 .مجيعها نتاج زيادة كمية النقود االئتمانية

 جتين أرباحاً لذاهتاالنقود أصبحت 
بوصفها سلعة، يتم تداول النقود يف أسواق                
املال بعقود مستقبلية، إذ ينظر لإلقراض على        

، )فائدة(أنه بيع منفعة باألجل مقابل ربح                 
فأصحاب الودائع يبيعون نقودهم إىل البنوك          
بالدين مقابل استعادة كمية مماثلة من                        

 .النقود مع فوائد يف وقت الحق
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ثم تبيعها البنوك واملؤسسات املالية آلخرين            
بالدين مقابل فائدة أعلى جلين أرباح بفرق           
الفائدة اليت تتعاظم باستخدام أدوات إعادة            
التمويل، وثم بفعل ما يعرف بعملية خلق               
النقود اليت متكنهم من مضاعفة أرباحهم،             
وجتعل من القطاع املايل أكثر القطاعات                  

واملقرضون يف األسواق املالية يبيعون            .  ثراءً
نقودهم باألجل للحكومات، والشركات مقابل       
سندات أو صكوك يستحقون مبوجبها عند             
استحقاقها اسرتداد كمية مماثلة من النقود          

 . مع فوائد أو أرباح متفق عليها

 غطاءً للعملةيتطلب إصدار النقود 
بوصفها سلعة فإن إصدار النقود من قبل                 
الدولة ميثل عملية شراء سلعة مقابل دفع              

يقتضي دفع الثمن       .  مثنها عاجالً أو آجالً         
عاجالً وجوب توفري غطاء من معادن نفيسة          

أو عمالت أجنبية وارتباط قيمة النقود                 /و
أما دفع الثمن آجالً          .  بقيمة غطاء العملة      

فيعنى أن ما يتم إصداره من نقد يرتب ديناً           
 .عاماً

               مبادئ   –يف كتابه االقتصاد احلديث
كالفن (يقول    ١٩٧٢وسياسات الصادر عام    

األستاذ يف جامعة كولومبيا           )  النكسرت
غطاء العملة هو هراء موروث ناتج عن           "

إن التخلص  ".  عدم معرفة طبيعة النقود     
من غطاء العملة املصدرة له ما يربره؛              
معظم النقود املتداولة يف العامل هي                   

/ نقود بديلة وليست مصدرة ففي يناير          
كان حجم النقد               ٢٠٠٧كانون ثاني          

املصدر يف الواليات املتحدة األمريكية               
بليون دوالر، بينما بلغ حجم النقد        ٧٥٠.٥

 ٦.٣٣)  ٢ع(املصريف يف عرض النقد                   
لقد ختلت أكرب                 .  تريليون دوالر        

اقتصاديات العامل عن االلتزام بغطاء                
العملة منذ أعلن الرئيس األمريكي                    
نيكسون هناية التزام الواليات املتحدة                

إنّ التقيد    .  بتحويل الدوالر إىل ذهب           

بتوفري غطاء للعملة ينطوي على                        
تعطيل موارد ميكن استغالهلا يف                          
التنمية، كما أن وجود غطاء العملة ال               
يؤثر على أسعار املنتجات فإذا كان                       

دوالر للربميل      ٧٠السعر العاملي للنفط       
فإنه ميثل سعر بيع صادرات النفط من           

 . أي بلد بصرف النظر عن قيمة عملتها
           أما مقابلة إصدار النقود بدين عام فهو

يتعارض مع مفهوم الدين كنتيجة                      
لعملية إقراض أو بيع آجل، فعند                           
اإلصدار ال يتملك الناس نقوداً مت                      
شراؤها باألجل كما مل يقرتضوا ماالً                

وعند استالمهم   .  ليرتتب عليهم التزاماً     
النقود على شكل نفقات عامة أو قروض         
ممنوحة من قبل الدولة، تتحول النقود           
الورقية إىل أصول حقيقية أو ديون                      

ومن جهة أخرى فإن البنوك اليت       .  خاصة
تصدر النقود بفعل عملية خلق النقود             

بتوفري غطاء هلا عند اإلصدار،         ال تلتزم 
وعند التصرف يتم زيادة التزامات                       
البنوك من الودائع املفتعلة مقابل زيادة         

 .يف أصول البنك من القروض املمنوحة

 حيادهتا كمقياس للقيمةالنقود فقدت 
إن عملية التبادل متثل عملية بيع للنقود،               
وإذا حتمل املقرتض دفع الفوائد فإن                           
اإلقراض ميثل بيع منفعة باألجل مقابل                 

كما أنّ استعمال النقود لدفع          ).  فائدة(ربح   
مبالغ ال عالقة هلا بالنشاط اإلنتاجي                        

الضرائب والفوائد وأرباح املضاربة والكسب         (
هو بيع للنقود من دون مقابل         )  غري املشروع 

وينطوي على سرقة أموال عامة املستهلكني           
أما عملية  .  لصاحل من تدفع هلم هذه املبالغ        

بيع النقود مقابل منتج فتتضمن عملية                   
تقييم تلعب فيها النقود بوصفها وسيط                   

لكن باعتبار    .  للتبادل دور مقياس للقيمة           
النقود سلعة فهي ختضع لعوامل الطلب                  

 والعرض فتتقلب قيمة وحدة العملة، ومن 

صيداً يف البنك
س ر

س ولي
الكرم طبع يف النا
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ثم يتحدد سعر املنتج بوحدات من العملة حبسب قيمتها يف              
 . وقت بيع املنتج

لذلك فإن النقود عند استبداهلا مبنتج ال تعرب عن السعر                  
احلقيقي للمنتج موضوع التقييم، إذ أن سعر املنتج يتأثر                   
خبليط من تأثري عوامل السوق على كلٍ من املنتج والنقود                 
وغطاء العملة األمر الذي يتعارض مع حيادية النقود                           
كمقياس للقيمة عند التبادل، مثل أي أداة قياس أخرى جيب           
أن ختضع النقود ملواصفات وحدات القياس لكي تعرب عن                   

جيب أن يكون        .  القيمة العادلة للمنتج موضوع القياس               
. املقياس ثابتاً لكي ميكن تقييم ومقارنة القيم بوحدات عامة           

كيلومرت يف وقت     ١٠كما ال ميكن قبول أن يكون قياس طريق          
كيلومرت يف وقت آخر ما مل يكن قد               ١١ما ثم يكون قياسه       

مت زيادة طول الطريق، وباملثل ال ميكن قبول أن يكون سعر                 
ما مل   $  ٤٥ثم يُقيم سعره نفسه مببلغ            $  ٤٠طن اإلمسنت     

يرتفع سعره يف السوق نتيجة التفاعل احلر بني الطلب                        
 .والعرض

 للقيمة كمخزن فقدت النقود أمانتها 
بسبب استمرار تقلب سعر وحدة العملة باعتبارها سلعة ال               
تتمكن النقود من محاية حق حاملها يف احلصول على                         
منتجات بقيمة مستقبلية تعادل قيمة املنتجات اليت كان                     
ميكنه احلصول عليها عند استالمه للنقود، فهي متكنه من              
احلصول على منتجات تقيم بوحدات من العملة حبسب                     
قيمتها يف وقت شراء املنتجات وذلك يتعارض مع أمانة                        

 .النقود كمخزن للقيمة بعد استعماهلا يف التبادل
 

 النقود يف ضوء آيات القرآن الكريم
يف حماوالهتا لتقديم نظام اقتصادي إسالمي عملت بعض                
الدول اإلسالمية على جتنب التعامل بالفائدة، لكنها جرت               
على تقليد أدوات االقتصاد التقليدي بدالً من تقديم نظام               
نقدي يستند إىل أحكام اإلسالم، فأخذت بأدوات السياسات               
النقدية التقليدية إذ استبدلت السلطة النقدية معدل                          
الفائدة وسندات اخلزينة مبعدل الربح وشهادات املشاركة،                  
فاستمر احتفاظ النقود بدورها التضخمي املعاصر، واستمر           
حتكم النقود يف اإلنتاج، واستمر حتكم الدولة يف كمية                           
النقود من خالل إحداث تغري يف معدالت الربح وحجم                         

الضوابط اليت   توضح آيات القرآن الكريم          .  شهادات املشاركة  
 :حتكم النقود احلالية

"حتريم استعمال النقود كرأمسال          -١ واذكروا إذ جعلكم      : 
خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا                  

 ).٧٤:  ٧األعراف " (قصوراً وتنحتون اجلبال بيوتاً
كرّم اخلالق البشر بأن جعلهم خليفته يف األرض، فمكنهم                 
من استغالل املوارد، ومل يشرع للنقود أن تكون قيداً على                       
استخالفهم، فال جيوز للبشر تقييد ما أحل اهلل خبالف ما                

 . فرضه من ضوابط الستغالل املوارد
وال تفسدوا يف      "حتريم استعمال النقود كأداة تضخم                 -٢

  ).٥٦:  ٧األعراف " (األرض بعد إصالحها
النقود بدعة بشرية ابتدعها الناس لتسهيل عمليات تبادل                 
املنتجات، فال جيوز أن يكون هلا تأثري على أسعار املنتجات                 
اليت فرض اخلالق نظاماً لتسعريها يتمثل يف السوق                             
الطبيعي الذي تتحدد فيه األسعار بنتيجة تفاعل حر بني                  

البقرة " (وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل      ".  العرض والطلب 
التضخم هو أكل مال بالباطل إذ ميكن فئة معينة              )  ١٨٨:  ٢

من األفراد واملؤسسات من زيادة دخوهلم عن طريق جين                      
كي ال يكون    ".  مكاسب خاصة على حساب خسارة املستهلكني        

حيث تلعب النقود   ).  ٧:    ٥٩احلشر  " (دولة بني األغنياء منكم   
 .التضخم تركز الثروة يرتتب على دوراً تضخمياً، فإنه
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 .حتريم أن جتنى النقود رحباً لذاهتا -٣ 
ــا      ــرب ــم ال ــع وحــرم            : " حتــري ــي ــب وأحــل اهلل ال

وإن تـبـتـم فـلـكـم           ). " ٢٧٥:    ٢الـبـقـرة      " ( الربـا 
 )٢٨٠:  ٢البقرة " (رؤوس أموالكم

حتــريــم الــعــقــود املســتــقــبــلــيــة، ويــبــدو ذلــك          
 .واضحاً يف شرطي اآلنية والتقابض

عـن  " ( البأس أن تأخذها بسعر يومها: "اآلنية
الرسول صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم  روايـة ابـن                  

 ).عمر
فبيعوا كيـف شـئـتـم إذا كـان يـداً               : " التقابض

عن الرسـول صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم،                 " ( بيد
 ). البخاري ومسلم

 حتريم غطاء العملة. ٤
حتريم اكتناز الذهب والفضة بصـفـة غـطـاء         

والذين يكنزون الذهب والـفـضـة وال      "   للعملة
ينفقـوهنـا يف سـبـيـل اهلل فـبـشـرهـم بـعـذاب                      

 ).٣٤: ٩التوبة " (أليم
حتريم اكتناز األمـوال والـعـمـالت األجـنـبـيـة             

ويـل لـكـل مهـزة ملـزة،            "   بصفة غطاء للعـمـلـة   
 ). ٢-١: ١٠٤اهلمزة " (الذي مجع ماالً وعدده

 ضوابط قيمة العملة 
                 ًوجوب ثبات الـعـمـلـة بـوصـفـهـا مـقـيـاسـا

وزنـوا  " للقيمة لضـمـان عـدالـة الـتـقـيـيـم                  
 ).٣٥: ١٧اإلسراء " (بالقسطاس املستقيم

             حتريم ختفيض قيمة الـعـمـلـة بـوصـفـهـا
وال تـبـخـسـوا       " حقاً قانونياً مملوكاً للناس 

 ). ٨٥: ١١هود " (الناس أشياءهم
               وجوب استقرار قيـمـة الـعـمـلـة بـوصـفـهـا

 خمزناً للقيمة لضـمـان أمـانـة الـتـخـزيـن             
إن اهلل يـأمـركـم أن تـردوا األمـانـات إىل                 " 

 ).  ٥٨:  ٤النساء " (أهلها
تقتضي أمانة التخزين رد القـيـمـة ذاهتـا دون         
زيادة أو نقصان فال جيوز زيـادة أو ختـفـيـض           
قيمة النقود املستقبلية عن القيـمـة احلـالـيـة،        
وذلك لضـمـان حـق حـامـلـهـا يف اسـتـبـداهلـا                      
وقتما يشاء مبنتـج أو عـمـل أو ديـن بـنـفـس                  
قيمة املوجودات اليت تنازل عنها عند امتـالكـه   

 .العملة
يتضح مما تقدم أن النظر إىل النقود احلالية 
على أهنا سلعة ذات قيمة هو أحد املـغـالـطـات       

بـاملـقـابـل فـإن        .  الرئيسية يف الفكر االقتصـادي 
النظر إىل النقود احلـالـيـة عـلـى أهنـا جمـرد                
وسيط لتبادل املنتجات ال قيمة له يتوافق مع 
أحــكــام الشــريــعــة اإلســالمــيــة، إذ ال ختضــع             
النقود لعوامل الطلب والعرض، وحيقـق ذلـك     

 جمموعة من املزايا؛

 تكون النقود مقياس قيمة حمايد
حيث ال قيمة للعملة بـذاهتـا فـإن اسـتـعـمـال              
النقود الستبداهلا مبـنـتـجـات يـنـطـوي عـلـى                
عملية تقييم تلعب فيها النـقـود دور مـقـيـاس          
حمايد للقيمة تكون فيه وحدة العمـلـة وحـدة      
قياس منطية ختضع لـنـفـس شـروط وحـدات          

املـرت أو الـكـيـلـوجـرام،           :  القياس األخرى مـثـل    
فتشتـق قـيـمـتـهـا مـن سـعـر املـنـتـج مـوضـوع                         

بعيد الـتـبـادل تـتـحـول الـنـقـود الـيت                 .  التقييم
ليس هلا قيمة إىل حق قانوني بقيمة مـعـيـنـة       
تعرب بعدالة عن سعر السوق للمنتـج بـتـاريـخ       

 .التبادل

 تكون النقود خمزناً أميناً للقيمة
باعتبـارهـا لـيـسـت سـلـعـة ال تـتـأثـر الـنـقـود                         
بعوامل السـوق، ومـن ثـم يسـتـمـر احـتـفـاظ                    
النقود بنفس الـقـيـمـة الـيت اشـتـقـتـهـا عـنـد                     

إن النـقـود الـيت تـتـحـول إىل حـقـوق                 .  التبادل
قانونية تكفلها الدولة لتحظى بقبوهلا الـعـام،   
ويغطيها الناتج القومي املقيم مبقياس ثـابـت،   
تتمكن من محاية حق حـامـلـهـا يف احلصـول          

الـقـيـمـة     ( على منتجات بـقـيـمـة مسـتـقـبـلـيـة               
تعادل قيمـة املـنـتـجـات الـيت كـان              )  املستقبلية

ميكنه احلصول عليها عند استـالمـه لـلـنـقـود         
إذا كـان قـد مت بـيـع كـيـلـو                  ).  القيمة احلالية( 

 واحد من األرز بسعر دوالر واحد فإنه 
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ميكن للبائع أن يشرتي مستقبالً نفس كيلو األرز بسعر دوالر واحد ما مل حيدد تفاعل الطلب                           
 . والعرض على األرز سعر سوق خمتلف

 جتنب اآلثار السلبية للنقود على االقتصاد 
              التخلص من االلتزام باالحتفاظ بغطاء للعملة أو احتياطي من نقد بعمالت أجنبية أو مقابلة

اإلصدار بدين عام، حيث تكون قيمة العملة عند إصدارها صفراً، وما القيمة املثبتة على ورقة                   
 . أو قطعة النقد إال جمرد بيان بعدد الوحدات النقدية اليت تعرب عنها

                           التخلص من القيود على االستغالل األقصى للموارد املتاحة يف أنشطة إنتاجية، حيث يتم
زيادة كمية النقود كلما زاد الناتج القومي بالقدر الالزم لألنشطة اإلنتاجية من دون قيود،                              
فينتفي دور النقود كرأمسال يعيق عدم توفره النمو االقتصادي، وبزيادة الناتج القومي                                    

 .ينخفض معدل البطالة
                                     التخلص من الدور التضخمي للنقود، إذ ال تستعمل النقود يف دفع مبالغ ال عالقة هلا

ويرتتب على التخلص من التضخم اخنفاض األسعار ورفع الظلم عن                      .  بالنشاط اإلنتاجي  
 .املستهلكني وزيادة الصادرات واحلد من املستوردات وحتسني ميزاني التجارة واملدفوعات

                         عدم احلاجة لسياسات نقدية أو حكومية للتحكم يف كمية النقود، فالناتج القومي هو الذي
حيدد كمية النقود، كما وأن النقود غري املستعملة، اليت تشمل النقود اليت يتم توفريها                                      
ألغراض السيولة أو خزهنا أو استثمارها يف اخلارج، ال حتسب ضمن كمية النقود ألنه ليس هلا                  

 . قيمة
               عدم حاجة الدولة لالقرتاض أو استجداء املنح واهلبات والتحول من جذب النقود األجنبية إىل

 .استرياد األصول األجنبية غري املتاحة حملياً بقدر ما يتوفر لديها من نقد أجنيب
    فحيث ينشأ عدم االستقرار بسبب التضخم أو الكساد، فإن              .  جتنب عدم االستقرار االقتصادي

النظر إىل النقود على أهنا جمرد وسيط للتبادل ميكن من التخلص من التضخم، كما ميكن                      
 . من زيادة الناتج القومي دون قيود للتخلص من الكساد االقتصادي

يقتضى التحول للنظر إىل النقود على أهنا جمرد وسيط لتبادل املنتجات توجيه استغالل املوارد                   
املتاحة بالكامل حنو النشاط اإلنتاجي، ويتبع ذلك حكماً توفري النقد الكايف لتلبية متطلبات                          

 :وميكن حتقيق ذلك عملياً عن طريق. تبادل املنتجات من سلع وخدمات

التوقف عن استعمال أموال الغري، مثل ودائـع الـبـنـوك، ومـوارد شـركـات الـتـأمـني، واشـرتاكـات الضـمـان                             
االجتماعي يف أنشطة مالية أو غري إنتاجية بطريـق مـبـاشـر أو عـن طـريـق متـويـلـهـا، وذلـك حيـد مـن                               

 .التضخم

تفعيل دور البنوك العامة واخلاصة يف بناء االقتصاد عن طريق حصر استثماراهتا يف مشـاريـع إنـتـاجـيـة           
بـاعـتـبـارهـا      )  البنـك املـركـزي     ( حقيقية ضمن خطة التنمية العامة حتت رقابة السلطة النقدية احلكومية 

 .مسؤولة عن سالمة توظيف أموال املودعني فيما خيدم حتقيق هدف االستثمار األمثل للموارد املتاحة

يـتـم   .  التزام السلطة النقدية بتوفري النقد الالزم للبنوك لتغطية عجوز التدفـقـات الـنـقـديـة لـلـمـشـاريـع               
توفري النقد عند احلاجة بنفس أسلوب إصدار النقود من قبل البنوك التجارية دون حاجة لغطـاء عـيـين      
 .أو بنقد أجنيب، وما دام إصدار النقد يقابله زيادة مماثلة يف الناتج القومي فإن إصداره ال يرتب تضخماً

حصر استعمال النقد األجنيب املتوفر يف استرياد أصول أجنبية تعوض النقـص يف املـوارد الـطـبـيـعـيـة أو                 
 .اخلربات البشرية الالزمة إلقامة املشاريع التنموية
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قد يتخوف بعضهم من اخنفاض سعر صرف العملة نتيجة اخلروج عن الفكر االقتصادي                                    
املفروض، واالخنفاض أمر طبيعي متوقع ألن تغيري الفكر االقتصادي القائم يتعارض مع مصلحة             

 :املستفيدين، وهم األقوى يف هذا العامل، ولكن
ليس املهم أن ينخفض سعر العملة، وإمنا املهم أن يكون دخل الفرد على األقل كافياً لتغطية                               

هل معنى ذلك أن      .  ين ياباني   ١٠٠جنيه مصري بينما يعادل          ٥الدوالر يعادل    .  تكاليف معيشته 
االقتصاد املصري أفضل من االقتصاد الياباني؟ متانة االقتصاد يتحكم فيها منو الناتج القومي                    

 .وكفاية دخل الفرد تتحكم فيها سياسة إعادة توزيع الدخل القومي
تنخفض أسعار املنتجات بسبب زيادة الناتج القومي باإلضافة إىل احلد من التضخم فيزيد حجم               
الصادرات مما ينعكس إجيابياً على ميزان املدفوعات وعلى امليزان التجاري، وسرعان ما يعود سعر                 

 .العملة لالرتفاع
 

 أما آن األوان للتخلص من مغالطات الفكر البشري اهلدام، والعمل بأحكام القرآن؟
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 الدآتور خليفي عيسى
 العلوم التجاريةأستاذ محاضر بقسم 

صدفة
قد يكون الفشل 

 ..
صدفة

إال أن النجاح ال ميكن أن يكون 
.. אאאא

 :تقسيم النفقات العامة يف االقتصاد اإلسالمي

حناول يف هذا املطلب تقـديم تقـسيمات النفقـات العامـة للدولـة يف االقتـصاد اإلسـالمي يف كافـة                     
واألنشطة املختلفة، مع الرتكيز يف البداية على ذكر النفقات العامة اليت حتددت معاملها   ،  النواحي

يف التاريخ اإلسالمي، ثم حماولـة إسـقاط النفقـات العامـة يف اإلسـالم علـى التقـسيمات العلميـة                        
 .هلااحلديثة 

 :تقسيم النفقات العامة يف التاريخ اإلسالمي -١
ــاريخ اإلســالمي مقــسمة بطبيعتــها إىل نفقــات حمــددة                        كانــت النفقــات العامــة عــرب حقبــات الت

باإلضــــافة إىل نفقـــــات غـــــري         .مصارف الزكاة، ومصارف الفيء، ومصارف الغنائم: املصارف مثل
 .حمددة املصارف متثلت يف مصارف باقي اإليرادات العامة مثل اخلراج واجلزية والعشور وغريها

وهي نفقات ثبتت من القرآن، والسنة، وتضم مـصارف الزكـاة، مـصارف           :النفقات العامة احملددة.  أ
 .الفيء، ومصارف الغنيمة

 :مصارف الزكاة -١-أ
إمنا الصدقات للفقراء واملـساكني والعاملـني     :"  وهي مصارف حمددة يف القرآن الكريم بقوله تعاىل

عليهــا واملؤلفــة قلــوهبم ويف الرقــاب والغــارمني ويف ســبيل اهلل وابــن الــسبيل فريــضة مــن اهلل واهلل                   
 ":عليم حكيم
الفقراء واملـساكني جيمعهمـا معـنى احلاجـة إىل الكفايـة فـال حتـل                :  الفقراء واملساكني )١

فالفقري هو الذي ال شيء عنده، أما املـسكني فهـو الـذي لـه مـال               صدقة وال قوى مكتسب،
 .ال يكفيه

أما مقدار ما يعطي للفقري واملسكني فهو إعطاؤه كفاية سنة للذي ال يستطيع أن يعمل،    
 .أما القادر على العمل فيعطي له ما حيوله كليا إىل فئة منتجة

ويشمل كل من يعملـون يف مؤسـسة الزكـاة، سـواء بتحـصيلها أو                   :العاملون على الزكاة)  ٢
نقلها أو رعايتها، وبالتـايل تـشمل بـصفة عامـة اجلهـاز اإلداري واملـايل واحملاسـيب القائـم                   

 .بأمر الزكاة سواء إدارة اجلباية، أو إدارة التوزيع
ويعطي للعاملني على الزكاة على قدر أعماهلم، وبقدر كفايتـهم، بـشرط أال يقـل أجرهـم            

 ).ا لعملهأي أجر عامل يؤدي عمال مشاهب(على أجر املثل 
 .صنف يتألفهم ملعونة املسلمني: وصنفهم املاوردي إىل عدة أصناف هي :املؤلفة قلوهبم) ٣

وصـنف  .  وصنف يتألفهم لرغبتهم يف اإلسالم.  وصنف يتألفهم للكف عن املسلمني
 .لرتغيب قومهم، وعشائرهم يف اإلسالم
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يقر عـدم وجـود مـثـل هـذا            :  الرأي األول:  أما عن وجود هذا املصرف يف عصرنا فهناك رأيان 
يرى عدم نسخ حكم املؤلـفـة قـلـوهبـم،          : الرأي الثاني.  الصنف بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم

وهو الرأي األرجح ألن هناك جهات حيتاج املسلمون فـيـهـا دفـع         .  وبقائه حتى يف عصرنا هذا
 .الشر عنهم، ولكن جيب أن يتم بصورة تتناسب مع ظروف العصر

أي حترير العبد واألرقاء أو مساعدهتم على التحرير، أما يف عصرنـا فـيـمـكـن         : يف الرقاب)  ٤
استخدام هذا السهم يف حترير األسرى، كما ميكـن اسـتـعـمـالـه يف حتـريـر رق جـديـد أشـد                        

 .خطورة، وهو اسرتقاق الشعوب يف أفكارها وأمواهلا وسلطاهنا، وحريتها يف بالدها

وهم املدينون الذين يستدينون لغري معصية، وعجزوا عن الوفاء، فـيـعـطـى هلـم         : الغارمون)  ٥
 :من الزكاة مساعدة هلم على قضاء دينهم، وهم صنفان

من استدانوا يف مصاحل أنفسهم، وقضاء حاجاهتم وهم فقراء، فيصرف هلـم مبـا يسـدد         : أوال
 .ديوهنم
 .من استدانوا يف مصاحل املسلمني فيصرف هلم سواءً أكانوا فقراء أو أغنياء قدر ديوهنم :ثانيا

يقصد بسبيل اهلل الطريق املوصل إىل مرضاة اهلل تعاىل من العلم والعـمـل،    : يف سبيل اهلل)  ٦
ويرى مجهور العلماء بأنه الغزو واجلهاد، ويضيـف إلـيـه اإلمـام أمحـد احلـج وبصـورة أكـثـر                      
توسعا تشمل يف سبيل اهلل ما ينصرف إىل مصاحل العامة اليت عليها وهبـا قـوام أمـر الـدولـة              
والدين، كما يقصد به املصاحل العامة للمسـلـمـني الـيت ال مـلـك فـيـهـا ألحـد فـمـلـكـهـا هلل،                              
ومنفعتها خللق اهلل، مثل التكوين احلربي، بناء املستشفيات، وتعبيد الطرق، ومـد اخلـطـوط      

 .احلديدية وغريها
وهو املسافر الذي انقطع عن بلده وماله، واحتـاج إىل مـال إلمتـام مـهـمـتـه،                 : ابن السبيل)  ٧

والرجوع إىل وطنه، وكان هذا السفر لطاعة سواء أكان للسياحة أو لـطـلـب الـرزق أو لـطـلـب              
 .العلم

ومن أمثلة أبناء السبيل يف عصرنا الطالب الناهبني والصناع احلاذقـني والـفـنـيـني املـتـقـنـني،              
وغريهم ممن حيتاج إىل التخصص يف علم نافع والتدريب على عمل منتج، باإلضـافـة عـلـى       
ذلك من جيربون على مغادرة بالدهم، ومغادرة أمواهلم، وأمالكهم من قبل الغزاة احملتلـني أو    

 .الطغاة املستبدين والكفرة
 :مصارف الفيء -٢-أ

مـا أفـاء اهلل علـى رسـوله مـن أهـل القـرى فللـه                   : "حدد القرآن مصارف الفـيء يف قولـه تعـاىل         
وبالتـايل ميكـن تقـسيم الفـيء إىل          ".  وللرسول ولـذي القربـى واليتـامى واملـساكني وابـن الـسبيل            

 :مخسة أمخاس، واخلمس األول يقسم إىل مخسة أسهم متساوية
 وكان ينفـق منـه علـى نفـسه وأزواجـه، وهـذا              ):  صلى اهلل عليه وسلم   (سهم رسول اهلل

ــه وســلم      (الــسهم ســقط مبــوت الرســول          ، وميكــن إنفاقــه يف مــصاحل        )صــلى اهلل علي
 .املسلمني

 .وهم بنو هاشم، وبنو عبد املطلب يسوى بني صغارهم وكبارهم: سهم ذوي القربى
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 اليتيم من مات أبوه مع الصغر(اليتامى ذوو احلاجات وهم  :سهم اليتامى.( 
الذين ال جيدون ما يكفيهموهم  :سهم املساكني. 
سبق وأن عرفناه :سهم ابن السبيل. 

 :أما األمخاس، واألربعة الباقية فإن االقتصاد اإلسالمي يرى فيها سياستان
 .ال يشاركها فيها أحد معدا ألرزاقهم) اجليش(ختصص للقوات املسلحة  :األوىل
ــة ــها أرزاق اجليــش                      :الثاني ــيت من ــة للمــسلمني وال ــصاحل العام ــصرف يف امل الرواتــب (ي
 .وما ال غنى للمسلمني عنه) واألجور

وهناك فريق يقول بأن الفيء ال يُخمس، فهو مال حق لكل املسلمني، ينفـق يف املـصاحل العامـة           
للمسلمني األهم فاملهم، فيبدأ باجليش الذي يدافع عن أرض اإلسالم ثم عمارة الثغور، وكفايـة     

 .أهلها، وبعدها حاجيات اجليش من عتاد وسالح
ويف املرتبة الثانية تأتي صيانة اجلسور وحفر األهنار وتنظيفها وعمـل القنـاطر وإصـالح الطـرق          

 .وغريها من املصاحل اليت تعود بالنفع على اجملتمع اإلسالمي، وهو الرأي األرجح عندنا

أما يف عصرنا احلاضر فإن إيراد الفيء ومصارفه ال وجود له، وبالتايل فال ميكن اعتباره موردا    
مــن مــوارد الدولــة اإلســالمية املعاصــرة، وهلــذا ال ميكــن ضــمه إىل املوازنــة العامــة للدولــة يف                        

 .االقتصاد اإلسالمي
: مخـس الغنـائم مـن اإليـرادات احملـددة املـصرف، مـصداقا لقولـه تعـاىل                     :مصارف الغنيمـة    -٣-أ
واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن هلل مخسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابـن     "

 :، وبالتايل يقسم مخس الغنيمة إىل مخس أسهم"السبيل
 .سهم هلل ورسوله .١
 .سهم لذوي القربى .٢
 .سهم لليتامى .٣

 .سهم للمساكني .٤

 .سهم ألبناء السبيل .٥

صـلى اهلل عليـه     (أما فيما خيص سهم اهلل ورسوله وكذلك ذي القربى يوجّه بعـد وفـاة الرسـول           
يف السالح والعتاد وجتهيز اجليش وباقي املصاحل العامة للدولة أما باقي األسهم فتبقـى       )  وسلم

وبالتـايل يـشرتك مـصرف الغنـائم مـع مـصارف الزكـاة، باعتبـاره مـن نفقـات الـضمان                        :  كما هي 
 .االجتماعي

وهنــاك رأي آخــر، وهــو رأي اإلمــام مالــك يــرى بــأن مخــس الغنيمــة مفــوض إىل رأي اإلمــام                          
واجتهاده، فيأخذ منه من غري تقدير، ويعطي القرابة منه باجتهاد، ويـصرف البـاقي يف مـصاحل         

 .املسلمني
ويتضح لنا أن مصارف الفيء والغنائم مرتوكـة لالجتـهاد، ولكـن ال خيـرج إنفاقهـا عـن املـصاحل                   

 .العامة للمسلمني هبدف وجود جمتمع يسوده التكافل االجتماعي
 :مصارف الضوائع -٤-أ

الضوائع هي أموال ال يعرف هلا مالك، وتضم تركات من ال وارث هلـم، وكـذلك األمـوال الـيت ال             
صاحب هلا، ومرجعها لبيت املال، وتنفق على الفقراء، فيعطي منها للعاجزين ما ينفقـون منـه،    
ويعاجلون أمراضهم، ويكفن موتاهم، فهو خمصص للفئات األشد حاجـة وال فـرق يف ذلـك بـني           

 .املسلم والذمي
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وتضم املصاريف األخرى بـاقي نفقـات     )النفقات غري احملددة: (اإلنفاق على املصارف األخرى  -ب 
اإليرادات األخرى غري احملددة مثل اخلراج، واجلزية، والعـشور، وكـذلك القـروض، واملـالك العامـة            
للدولة، والضرائب اليت خضعت لالجتهاد على صرفها يف املصلحة العامة للدولة، وتضم النفقات   

 :العامة غري حمددة املصرف ما يلي
كانــت مــن أمــوال بــين النــضري وبــين       ):  صــلى اهلل عليــه وســلم   (  خمصــصات الرســول   -١-ب

قريظــة ممــا أفــاء اهلل علــى رســوله، ممــا مل يوجــف عليــه خبيــل وال ركــب، وكانــت هــذه                         
، ينفق منها على أهله نفقة سـنة، ومـا بقـي       )صلى اهلل عليه وسلم(املتخصصات للرسول 

وأهلـه  )  صـلى اهلل عليـه وسـلم      (جعله يف اخليل والسالح عـدة يف سـبيل اهلل، وبعـد وفاتـه                
 .آلت األموال إىل بيت املال لتنفق يف مصاحل املسلمني

كـان خيـصص عطـاء ألمـراء املـؤمنني يكفيهـم، وأهلـهم حتـى                 :  خمصصات اخللفاء  -٢-ب
يقومــوا بوظيفــة اخلالفــة علــى أكمــل وجــه، فهــذا أبــو بكــر الــصديق كــان يتقاضــى راتبــا                 
سنوياً، ومثله عمر بن اخلطاب الذي كان عطاؤه مشاهبا للخليفة أبي بكر الـصديق ألنـه         

 . شهد بدرا
مل تكـن هنـاك     )  صـلى اهلل عليـه وسـلم      (يف عصر الرسول :  رواتب العمال واملوظفني  -٣-ب

خمصــصات ثابتــة للعمــال، ومــا إن جــاء عهــد عمــر بــن اخلطــاب حــتى أجــرى لألمــراء،                   
 :والعمال والقضاة والكتاب رواتب تتناسب مع مناصبهم مع األخذ بعني االعتبار ما يلي

زيادة عبء الوظيفة. 
الظروف االقتصادية السائدة. 
رواتب اجلهاز اإلداري ال تدفع من حصيلة الزكاة. 
األخذ بعني االعتبار الظروف االجتماعية للعمال عند حتديد الراتب. 
عمال الصدقة يتقاضون راتبهم من حصيلة الزكاة. 

غـري حمـددة،    )  صـلى اهلل عليـه وسـلم      (وكانـت يف عهـد الرسـول           :خمصصات اجلند   -٤-ب
وكان نصيبهم من الغنـائم فقـط، ويف عهـد عمـر بـن اخلطـاب عنـدما أنـشأ الـديوان بـدأ                          

صلى اهلل عليـه    (عمر بتخصيص األعطيات، وكان عمر يفضل يف العطاء القربى للرسول 
، وكذلك السبق يف اإلسالم، باإلضافة إىل تفضيل املهاجرين عـن األنـصار، وهكـذا،           )وسلم

وكان الراتب يف عهد عمر ما بني ثالمثائـة ومخـسمائة درهـم، أمـا يف العهـد األمـوي ويف                   
ستون ألف جندي ينفـق عليهـم سـتني مليـون درهـم،           )  الشام(خالفة معاوية كان عنده يف 

 .فيكون نصيب كل جندي ألف درهم
حيث كانت توجـه النفقـات حلفـر األهنـار وإصـالح جماريهـا                :نفقات املصاحل العامة  -٥-ب

وحفر الرتع وإقامة القناطر والـسدود إضـافة إىل نفقـات البنـاء والتعمـري، ويف مقدمتهـا                   
 .بناء املساجد، وغريها مما ينتفع املسلمون به

فقد كان عمر بـن اخلطـاب يقـدم العطـاء لعامـة النـاس حـتى أنـه كـان                       :األعطيات -٦-ب
يوزعها بنفسه يف بعض األحيان، وكذلك فعل علي بن أبي طالب الذي سـاوى يف العطـاء     

 . بني الناس
واستمر نظام العطاء إىل غاية هناية الدولة العباسية، وكان األمـراء يقـدمون العطـاء إىل       

 .األدباء والعلماء
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 :التقسيمات العلمية للنفقات العامة يف االقتصاد اإلسالمي -٢ 
ميكن تقسيم النفقات العامـة يف االقتـصاد اإلسـالمي وفـق التقـسيم العلمـي إىل قـسمني مـن                        

 .حيث دورهتما، وتقسيم من حيث طبيعة النفقات، باإلضافة إىل تقسيمها من حيث أغراضها

 :وتنقسم إىل :تقسيم النفقات من حيث دوريتها -أ 
وهي نفقات تتسم بالتكرار والدورية والثبات، فهي مصروفات ميكـن   :نفقات دورية.  ١-أ

ــب، اخلــدمات، ومــصروفات املرافــق العامــة         :  توقعهــا مثــل   كالــدفاع واألمــن   :  الروات
الــداخلي والعدالــة والــضمان االجتمــاعي وتعطــى مــن إيــرادات عاديــة كــاخلراج،                 

 .واجلزية، والعشور، أما مصروفات الضمان االجتماعي فمن الزكاة
وهــي النفقــات الــيت ال تتــسم بــالتكرار والدوريــة والثبــات                   :نفقــات غــري دوريــة     .  ٢-أ

واالنتظام نظرا لعدم توقعهـا مثـل نفقـات احلـروب واألوبئـة والفيـضانات وتعطـى                  
 . من القروض

تنقـسم النفقـات مـن حيـث        :  تقسيم النفقـات مـن حيـث احلـصول علـى مقابـل أو عدمـه                   -ب  
 :احلصول على مقابل أو عدم احلصول على مقابل إىل

وهي النفقات العامة اليت يقابلها احلصول على خدمات حيث   :نفقات حقيقية  -١-ب
ــى ســلع وخــدمات منتجــة                   ــل احلــصول عل ــة مقاب وتــضم عطــاء    .  تقــوم هبــا الدول
 .اخللفاء، ومرتبات العمال واملوظفني، باإلضافة إىل مرتبات اجلند

وهي اليت تؤديها الدولة دون احلـصول علـى مقابـل سـلعي أو           :نفقات حتويلية -٢-ب
وتـــشمل النفقـــات  .  خـــدماتي، وهـــي نفقـــات ال تـــؤدي إىل زيـــادة اإلنتـــاج القومـــي             

التحويلية كل من مصارف الزكاة اليت حتقق التكافل االجتماعي، نفقات الـضمان       
 .االجتماعي املتعددة األعطيات

: ويسمى أيـضا بالتقـسيم الوظيفـي، أي      :  تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعة اخلدمة  -ج 
 .تقسيم النفقة حسب طبيعة اخلدمة املراد أداؤها وبالتايل حسب وظائف الدولة

وتـسمى نفقـات الـسيادة ألهنـا تنفقهـا الدولـة صـاحبة                 :نفقات اخلدمات العامة  -١-ج
السيادة، وتشمل النفقات املتعلقة بتسيري املرافـق العامـة، كـاإلدارة العامـة والـدفاع             
الوطين والقضاء واألمن والنفقات العسكرية وتضم نفقات السيادة بعض مـصارف    

، كـذلك سـهم يف سـبيل         )متثل مـصروفات إداريـة    (الزكاة مثل سهم العاملني عليها   
 .اهلل، واملؤلفة قلوهبم

وهــي النفقــات الــيت حتقــق التنميــة االجتماعيــة          :نفقــات اخلــدمات االجتماعيــة    -٢-ج
لألفــراد، وتتمثــل يف االقتــصاد اإلســالمي يف نفقــات الــضمان االجتمــاعي الــيت ال              
تسعى لتحقيق حـد الكفايـة فقـط بـل تـسعى لتـأمني األطفـال، وتـأمني البطالـة،                      
والــشيخوخة واملــرض وتــأمني الغــارم وكــذلك ابــن الــسبيل وكــذلك تــشمل نفقــات                

 .التعليم والثقافة والصحة
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وهــي النفقــات الــيت تقــوم هبــا الدولــة لتحقيــق            :نفقــات اخلــدمات االقتــصادية     -٣-ج 
األهــداف االقتــصادية، مبــا فيهــا النفقــات االســتثمارية الــيت تزيــد االقتــصاد الــوطين،            
ومتكن من حتقيق التنمية، وتتمثل يف إنشاء الطرق وبنـاء اجلـسور والـسدود، شـبكات            

 .االتصال وكذلك املواصالت

ويعتمـد هـذا التقـسيم علــى أسـاس مــدى             :تقـسيم النفقـات مــن حيـث النطــاق اإلقليمـي            -د  
وتنقـسم  .  استفادة أفراد اجملتمع منها، أو سـكان إقليـم معـني داخـل الدولـة مـن هـذه النفقـات                       

 :هذه النفقات إىل
والـــيت تقـــوم هبـــا احلكومـــة املركزيـــة أو احلكومـــة              :)قوميـــة(نفقـــات مركزيـــة      -١-د

، والـيت ينتفــع هبــا كافـة أفــراد الدولــة اإلسـالمية ويف              )اخلالفــة اإلسـالمية  (االحتاديـة   
موجـود مبقـر    )  بيـت املـال العـام     (صدر اإلسالم كان هناك ما يسمى بيت املال املركزي      

اخلالفة، وكان يتوىل هـذه النفقـات، ومـن أمثلتـها نفقـات الـدفاع اخلـارجي والتمثيـل                 
 . الدبلوماسي

وهي اليت تنفقهـا واليـات، وأقـاليم الدولـة، وينتفـع               ):حملية(نفقات ال مركزية   -٢-د
هبا سكان الواليـة أو اإلقليـم مثـل نفقـات الكهربـاء واملواصـالت وامليـاه داخـل اإلقليـم،                      

 .ويقوم بذلك بيت مال اإلقليم، والفائض املتبقي يتم حتويله إىل بيت املال املركزي

 اخلامتة

 :لقد خلصنا من خالل هذا البحث إىل عدة نتائج نذكر منها
                     متيزت النفقات العامـة يف االقتـصاد اإلسـالمي بأهنـا حمـددة، وواضـحة مـن حيـث ثبوهتـا

 .بنصوص شرعية، أما تلك غري احملددة املصارف فرياعي فيها مصاحل املسلمني العامة
عرف الفكر املايل اإلسالمي الصورة العينية للنفقة العامة إضافة إىل الصورة النقدية. 

                     تتميز النفقـات العامـة بتقـسيماهتا املختلفـة، ومشوهلـا لكافـة طبقـات اجملتمـع، ومشوهلـا
 .لكافة اخلدمات مما حيقق األغراض االقتصادية واالجتماعية والسياسية املنوطة هبا

                 يــرى االقتــصاد اإلســالمي أن عمليــة اإلنفــاق العــام عبــارة عــن جمموعــة مــن االختيــارات
املتعاقبة، تبدأ باملفاضلة بني أوجه اإلنفاق لتنتهي باملفاضلة بني أشكال املشروعات، مرورا   

 .باملفاضلة بني أساليب إشباع احلاجة العامة

                      يقدم الفكر املايل اإلسالمي تقـسيما للنفقـات العامـة يتفـق مـن حيـث أصـوله ومناسـبته
 .للظروف اليت طبق فيها مع أرقى التقسيمات احلديثة

النفقات العامة للدولة في االقتصاد اإلسالمي



   

 אאא   
  )هـ٢٣-١٣(

 ]الضبط المالي وأزمة عام الرمادة[

 عامر محمد نزار جلعوط
 ماجستير في االقتصاد اإلسالمي

احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب، وآتاه احلكمة، وفصل اخلطاب، وآزره بصفوة األصحاب                
أويل البصرية واأللباب، يتقون رهبم ويرجونه حسن املآب، فصالة اهلل على معلمهم نبينا حممد                

 :وبعد. وآله وصحبه ومن سار على درهبم إىل يوم احلساب
فهذا جانب من السياسات املالية لثاني اخللفاء الراشدين، سيدنا أمري املؤمنني الفاروق عمر                    

 :بن اخلطاب، نرباسٌ وضّاء ونورٌ ساطع يف الفقه املايل، واالقتصادي اإلسالمي
 :استالم أمور املال-١
تويف اخلليفة الراشدي األول أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه، وقام خلفه عمر بن اخلطاب                           

رضي اهلل عنه بدعوة األُمناء، ودخل هبم إىل بيت املال، ومعه عبد الرمحن بن عوف وعثمان بن                  
عفان رضي اهلل عنهم، ففتحوا بيت املال فلم جيدوا فيه ديناراً، وال درمهاً، ووجدوا خَيشةً للمال                

وكان باملدينة وزّان على      .  رضي اهلل عنه     فنُفضت فوجدوا فيها درمهاً، فرتمحوا على الصدّيق           
كم :  عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان يزن ما كان عند أبي بكر من مال فسُئل الوزّان                    

 ..مائيت ألف: بلغ ذلك املال، الذي ورد على أبي بكر؟ قال
 :ضبط املالية العامة-٢

لقد فاض املال بشكل كبري يف هذا العصر الذي شكّل أساساً واضحاً لبيت املال، ومن األمثلة                        
قدمت على عمر بن اخلطاب رضي اهلل          :  على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال               

! أطيب ويلك؟ :  عنه من عند أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه بثمان مئة ألف درهم، فقال                    
! ما منت الليلة   :  قلت نعم، فبات عمر ليله أرِقاً حتى إذا نودي بصالة الصبح قالت له امرأته                     

فما !  كيف ينام عمر بن اخلطاب، وقد جاء الناس ما مل يكن يأتيهم مذ كان اإلسالم؟                         :  قال
فلما صلّى الصبح اجتمع إليه نفرٌ      !  يؤّمن عمر لو هلك وذلك املال عنده فلم يضعه يف حقه ؟            

إنه قد جاء الناس الليلة ما مل يأهتم           :  من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال هلم            
ال تفعل يا   :  مذ كان اإلسالم، وقد رأيت رأياً فأشريوا عليّ، رأيت أن أكيل للناس باملكيال، فقالوا                

أمري املؤمنني، إن الناس يدخلون يف اإلسالم ويكثر املال ولكن أعطهم على كتاب، فكلما كثر                          
بك يا أمري املؤمنني    :  فأشريوا علي مبن أبدأ منهم؟ قالوا      :  الناس وكثر املال أعطيتهم عليه قال      

ولكن أبدأ برسول اهلل صلى اهلل عليه         :  قال.  أمري املؤمنني أعلم  :  إنك ويل ذلك، ومنهم من قال      
 . )وسلم، ثم األقرب فاألقرب إليه فوضع الديوان على ذلك

لقد طور الفاروق رضي اهلل عنه النظام املايل بزيادة املوارد وضبط اإلنفاق مع مراعاة ترتيب                     
 . حقوق الناس يف خمتلف األقاليم من خالل نظام الدواوين

ِثياٌب ِرقاُق النسج    :  الَخْيش-١
ِغالُظ الُخُيوِط ُتتََّخُذ من ُمَشاقِة     

لسان .  الَكتَّان ومن َأْرَدْئه           
 .٣٠٠ص ٦العرب جـ

 
وفي ذلك إشارة إلى                  -٢

سياسة أبي بكر القائمة على         
التوزيع المباشر لكل ما يأتي        
لبيت المال، نظرًا لقلتها وعدم     
آفايتها في سد النفقات                      

 .العامة
 
. أي مائتي ألف درهم -٣

الطبقات الكبرى البن سعد 
، تاريخ الخلفاء ٢١٣ص ٣جـ

  .٦٠للسيوطي ص
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 :أزمة عامة الرمادة-٣ 
لقد برع الفاروق رضي اهلل عنه بإدارته لألزمة االقتصادية يف عام الرمادة أو اجملاعة، ولقد                          
شكلت سياسته منوذجاً تأصيلياً يف التعامل مع النكبات اليت تصيب األمة عرب العصور حيث                     

 :أمر باحتواء األزمة مبا يلي
حيث أن عمر رضي اهلل عنه بكى وجثا على ركبتيه خشعاً                ):  االلتجاء إىل اهلل   (االستسقاء  -١

 . يدعو اهلل إىل أن مطر الناس
حيث حلف عمر رضي اهلل عنه ال يذوق             :  مساواة اخلليفة مع الرعية يف الطعام والكساء           -٢

لقد كان عمر أبيض أمهق تعلوه محرة، يصّفر حليته وإمنا                .  السمن واللنب حتى حييا الناس      
تغري لونه عام الرمادة ألنه أكثر أكل الزيت، وألنه حرم على نفسه السمن واللنب حتى خيصب                  

 .وجاءت ممارسة الفاروق رضي اهلل عنه هلذا املبدأ خري شاهد مبدأ املساواة يف دولته. الناس
قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه لو استقبلت من أمري             :حسن التدبري والتوزيع العادل     -٣

لقد متنى عمر    .   ما استدبرت ألخذت فضول أموال األغنياء فقسمتها على فقراء املهاجرين              
، وذلك  رضي اهلل عنه لو أخذ من فضول أموال األغنياء عام الرمادة لتقسيمها على الفقراء                     

عندما عجز بيت املال آنذاك عن مواجهة تلك األزمة املالية ويُستدل من ذلك على جواز                               
وهو ما  فرض نصيب من املال على األغنياء وقت الضرورة وذلك بشروط، وضوابط حمددة،                      

 .يسمى بالتوظيف
لئن أصاب الناس سنة ألنفقن عليهم من مال           :  ما قاله عمر رضي اهلل عنه       :  ومن أمثلة ذلك  

 . اهلل ما وجدت درمهاً، فإن مل أجد ألزمت كل رجل رجالً
حفر خليج بني النيل والبحر                      -٤

عمرو بن  به  األمحر من خالل ما قام        
العاص رضي اهلل عنه من إصالح حبر        
القلزم وراسل فيه الطعام من مصر              

 .  فصار الطعام باملدينة كسعر مصر
االلتجاء على األمصار وإىل                         -٥

إن عون املؤمنني   :  األرياف حول املدينة  
لبعضهم يف كل األحوال هو من قبيل           
فعل اخلري، وهذا يف األحوال العادية           
فكيف يف أوقات األزمات؟ لذا كتب                  
عمر رضي اهلل عنه إىل أبي موسى                  
. األشعري رضي اهلل عنه بإمارة البصرة     

وبأن يسري إىل كور األهواز صلحاً                   
(وعنوة، فوظف عمر عليها                                  

درهم عشرة ماليني             )  ١٠٠٤٠٠٠٠٠
وأمدَّ غريهم  .  وأربعمائة ألف، وجاء أبو عبيدة رضي اهلل عنه بأربعة آالف راحلة من الطعام                      

 .مبدد كثري

البيهقي آتاب قسم الفيء                 -١
والغنيمة باب إعطاء الفيء على          

 ٦الديوان ومن يقع به البداية جـ            
وذآره المتقي الهندي       .  ٣٦٤ص

 .٨٣٨ص ٤في آنز العمال جـ

هـ وعام الرَّمادة            ١٨سنة      -٢
معروف سمي بذلك َألن الناس              
واَألموال هلكوا فيه آثيرًا وقيل             
هو لجدب تتابع فصير اَألرض             
والشجر مثل لون الرماد واَألول          
َأجود وقيل هي اعوام َجْدب                     
تتابعت على الناس في َأيام عمر           

لسان .  بن الخطاب رضي اهللا عنه     
 .١٨٥ص  ٣العرب جـ

إدارة ومعالجة األزمات في           -٣
اإلسالم للدآتورة سوسن سالم               

دار النشر      ١طـ   ١٢٢الشيخ ص  
 .هـ ١٤٢٤للجامعات 

ما ينزل بالدول من       :  النكبات  -٤
حصار اقتصادي وحوادث                     
ومصائب آبيرة آآثار الحروب           
والمجاعات، والقحط، والزالزل،     

والنقص الحاد في       ،  والفيضانات
 .األمور الطبية والتعليمية وغيرها

آنز العمال في سنن األقوال            -٥
واألفعال للمتقي الهندي مؤسسة          

، برقم   ١٩٨٩بيروت     -الرسالة   
آذا تاريخ مدينة دمشق    .    ٣٧٢٩٨

، ٣٢٨ص        ٢٦البن عساآر جـ      
 .هـ دار الفكر بيروت١٤١٩، ١ط

المستدرك على الصحيحين          -٦
للحاآم النيسابوري    ٣٧٧ص  ٣جـ

دار الكتب العلمية بيروت                         
هـ ، فتح الباري البن حجر      ١٤١١

دار       ٤٩٧ص      ٢العسقالني جـ     
 ٢المعرفة، تاريخ ابن خلدون جـ         

دار إحياء التراث               ١١٤ص     
 .العربي بيروت 

ص    ٢تاريخ ابن خلدون جـ          -٧
١١٤ . 

 .َشِديُد اْلَبَياِض -٨

تحفة األحوذي للمبارآفوري        -٩
دار الكتب      .  ٢٧ص      ١٠جـ      

 . العلمية 

ص      ٢تاريخ الطبري جـ          -١٠
٥٧٩ .  

 

 السياسات المالية في عصر عمر بن الخطاب



   

إشرافه على توزيع الطعام حيث أمر باستخدام الرواحل كطعام، وقام مبتابعة مستمرة                              -٧ 
لقد أنفق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه على أهل الرمادة حتى وقع                       .  لألزمة حتى هنايتها   

مطر، فرتحلوا، فخرج إليهم عمر رضي اهلل عنه راكبا فرساً فنظر إليهم وهم يرتحلون                                     
عيناه فقال رجل من بين حمارب بن خصفة أشهد أهنا احنسرت عنك ولست              فدمعت  بظعائنهم  

ويلك ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مايل أو من مال             :  بابن أمة، فقال له عمر رضي اهلل عنه        
 . اخلطاب إمنا أنفقت عليهم من مال اهلل عز وجل

حيث سرق غلمان حاطب بن أبي        .  وقف إقامة حد السرقة، وتأخري دفع الزكاة يف ذلك العام            -٨
بلتعة يف عام الرمادة ناقة لرجل مزني فنحروها، وأكلوها، ورفع األمر إىل الفاروق، فطلب                             

من حرز، والذين سرقوا عقالء مكلفون، ومل يدعوا ضرورة                   سرقوها   الغلمان فاعرتفوا أهنم       
وهو يعيش عام الرمادة         -ولكنه     -ملجئة للسرقة، فأمر كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم                   

إني أراك جتيعهم؟ واكتفى بذلك، وأوقف          :  ويرى حال الناس التمس هلم عذراً فقال ملوالهم             
 .، فقد درء احلد عنهم للضرورة)درهم ٨٠٠(القطع، وأمر للمُزني بثمن ناقته مضاعفة 

 

 

مدينة من أعامل مرص عىل :  القلزم

ساحل البحر، وسمي القلزم ألنه يف 

مضايق بني جبال، وفيه جبال عالية 

فوق املاء وطرق السفن منها معلومة 

ال يدخلها إال املهرة من رؤساء البحر 

العاملون بطرقاته، وبني القلزم ومرص 

عن الروض املعطار يف .  تسعون ميالً

خرب األقطار ملحمد بن عبد املنعم 

 -الِحمريي، مؤسسة نارص للثقافة 

 .م1980 - 2بريوت ط 

 

صاحب رسول هللا :  عبد هللا بن قيس

صىل هللا عليه وسلم وكان عامله عىل 

زبيد وعدن، واستعمله عمر ريض هللا 

عنه عىل البرصة ثم استعمله عثامن 

بن عفان عليها بطلب من أهلها وكان 

أحد الحكمني بني عيل ومعاوية ريض 

هللا عنهام مات بالكوفة، سنة اثنتني 

ص  3عن أسد الغابة جـ .  وأربعني

364. 

 

أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد 

: هللا بن الجراح القريش الفهري امليك

أحد السابقني األولني، شهد له النبي 

صىل هللا عليه وسلم بالجنة، وسامه 

أمني األمة، واستخلفه أكرث من من 

مرة عىل رسايا و وجهه أبو بكر إىل 

الشام سنة ثالث عرشة أمرياً، وفيها 

استخلف عمر، فعزل خالد بن الوليد 

ووّىل أبا عبيدة ، تويف أبو عبيدة يف 

سنة مثان عرشة، وله مثان وخمسون 

 .5ص 1عن سري أعالم النبالء  جـ . سنة

 

حاطب بن أيب بلتعة عمرو بن عمري 

من مشاهري املهاجرين، :  بن سلمة

وكان رسوُل .  شهد بدرا واملشاهد

. النبي إىل املقوقس، صاحب مرص

وكان .  وكان تاجراً يف الطعام له عبيد

تويف سنة .  من الرماة املوصوفني

 2سري أعالم النبالء للذهبي جـ.  ثالثني

 .43ص
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وراء كل مؤسسة ناجحة إدارة ناجحة
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 متهيـد
وليس .  إذا كان ليوم اجلمعة يف اإلسالم منزلة رفيعة؛ فإن االقتصاد حيتلّ فيه مكانة عظيمة                     
الصوم (أدلّ على ذلك من أن أطول آية يف القرآن الكريم مل تتناول عبادة من العبادات املعروفة            

 !؛ وإمنا اختصّت بشرح تفصيلي ملوضوع اقتصادي هو املداينة)أو الصالة أو الزكاة
"وإذا كان أحد املستعمرين قد قال يف فرتة تشكّل احلركات الوطنية ضد االستعمار                       لو أننا  : 

؛ فإن ما يالحظه اخلرباء       "امتلكنا منابر املسلمني، حلوَّلنا بالدهم إىل مبادئنا يف أيام قالئل               
اليوم أن هناك قصوراً يف دور خطباء املساجد يف طرح املشكالت االقتصادية اليت ميرّ هبا عدد                    

البطالة، وارتفاع األسعار، واإلصالحات االقتصادية،       :  كبري من الدول العربية واإلسالمية، مثل       
 .وكيفية تفادي تداعياهتا السلبية

إن التأثُّر اجملتمعي بالقضايا االقتصادية يفرض على خطيب اجلمعة االقرتاب من هذه                              
ما :  القضايا مبنطق املهتم أو املهموم، وليس املتخصِّص أو الفنّي بشأن تساؤالت املتلقي العادي             

احللّ لوقف ارتفاع األسعار؟ وملاذا ترتفع؟ وكيف نواجه البطالة؟ وهل ميكن أن نقاطع كل                            
السلع اإلسرائيلية واألمريكية حتى لو أضرّ بعضها اقتصادنا؟ وملاذا ينخفض الناتج الوطين                    
العربي؟ وكيف نستعيد قيم العمل والسعي اليت تراجعت يف جمتمعاتنا وتقدّمت عليها القيم                   

 ...الريعية؟
ملاذا فقدت خُطبة اجلمعة يف معظم بلدان          :  ومثّة تساؤالت أخرى كثرية يثريها الواقع املعيش         

العامل اإلسالمي تأثريها البنّاء؟ وملاذا حتوّل حضور خطبة اجلمعة إىل جمرّد فعل تعبُّدي ال                    
يظهر أثره بعد أن كانت مؤمتراً اجتماعياً عاماً ميارس الدور الريادي يف معاجلة مشكالت                           
اجملتمع؟ ملاذا أصبحت خطبة اجلمعة متشاهبة العناوين واملوضوعات املطروحة يف أغلب                             
املساجد؟ وملاذا بقي دور اخلطيب تقليدياً يف الوقت الذي تَقدّم فنّ التدريب واخلطابة                                    

 والتعامل مع اجلمهور وتقدّمت وسائل العرض التكنولوجية؟
إن خطباء اجلمعة يتناولون بعض اجلوانب االقتصادية بطريقة تقليدية، كالدعوة للتكافل                      
االجتماعي، وإخراج الزكاة، والبعد عن الرِّبا، فلو كانت االستجابة لدعوات اخلطباء للتكافل                     
االجتماعي على النحو املطلوب؛ لكان الوضع االقتصادي يف الدول العربية واإلسالمية أفضل                 

 !بكثري ممّا هو عليه اآلن
 القوة التأثريية خلُطبة اجلمعة يف اجملتمعات اإلسالمية: أوالً

تُعدّ خطبة اجلمعة من أهم وسائل االتصال اجلماهريي، فهي ختتص مبزايا ال تتوافر يف أيّ                   
منرب إعالمي آخر؛ حيث إهنا تُمثل شعرية من شعائر اإلسالم، وتتم يف جوٍّ مهيب تتهيّأ فيه                           
النفوس للتلقّي واالستماع، كما أهنا تتميّز بوجوب اإلنصات إىل اخلطيب وعدم االنشغال عنه؛                

 .مما يفردها عن سائر اخلطب، واحملاضرات، والندوات

 عبد الحليم عمار الغربي/ الدآتور 

 آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 دور خطبة الجمعة في معالجة المشكالت االقتصادية



   

 

 

مبكانتها العالية، وقدرهتا الكبرية على التأثري يف املسلمني إىل           "  خطبة اجلمعة "ويرجع احتفاظ   
 :عدة اعتبارات؛ منها

                          ًقداسة اخلطبة واحرتام املسلمني هلا على مرّ العصور؛ وقد اهتم هبا الفقهاء اهتماما
 .بالغاً من خالل دراسة أحكامها وآداهبا وعالقتها بصالة اجلمعة

                    األمر بالسعي لصالة اجلمعة حني مساع النداء، جاء يف القرآن الكريم( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ     : 
كُمْ إِنْ كُنْتُمْ   لَ  آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ                   

 ؛]٩ :اجلمعة[ (تَعْلَمُونَ
                    األجر العظيم الذي وُعد به الذين يبادرون حلضور اخلطبة، ودعوهتم للتواجد باملسجد

قبل صعود اخلطيب على املنرب، وإرشادهم إىل ضرورة الرتكيز مع اخلطيب وأن يعطوه                         
 .مسعهم وبصرهم

                                       تكرار اخلطبة كل أسبوع يدلّ على أمهيتها وضرورة العناية هبا من قِبل اخلطيب
 !خطبة تقريباً ٥٢والسامعني؛ حيث يستمع املصلِّي يف العام الواحد لـ 

 :وقد أشارت إحدى الدراسات اليت متّت يف مصر حول أثر خطبة اجلمعة، إىل النتائج التالية
أهنم يلتزمون دائماً     %٧١من املصلني أهنم يتأثرون تأثُّراً دائماً مبا يقوله اخلطيب، وذكر                %٧٨أفاد  

 مبا يقوله اخلطيب؛
واتُّفق مع أحد خطباء املساجد على أن خيطب عن الرّبا، فأجرى استفتاءً قبل اخلطبة وبعدها                    

 :كانت نتيجته كما يلي

 أثر خطبة اجلمعة يف موضوع الرّبا: جدول
من احلضور كانوا يعرفون املفهوم الصحيح للرّبا، وبعد                %  ٨٥يُالحَظ من اجلدول السابق أن           

منهم كانوا يعرفون عقوبة املرابي، وبعد اخلطبة ارتفعت          %  ٣٣؛ و %٩٧اخلطبة ارتفعت النسبة إىل      
منهم كانوا يعلمون أن البنوك التقليدية تتعامل بالرّبا، وبعدها ارتفعت               %  ٧١؛ و %٥٩النسبة إىل    
منهم كانوا يفضّلون االستثمار يف البنوك اإلسالمية، وبعد اخلطبة                     %  ٥٠؛ و  %٩٤النسبة إىل      

% ٣١سينصحون اآلخرين برتك الرّبا و      %  ٣٤؛ وكانت النتيجة النهائية أن        %٦٤ارتفعت النسبة إىل     
 .سيقاومون أيّ عمل ربوي

واحلقيقة أن هذه النسب قد تتأثّر ارتفاعاً أو اخنفاضاً من بلد آلخر، ومن حيٍّ آلخر تبعاً                                  
ألمهية املوضوع، واألفكار املطروحة فيه وحضور اخلطيب املؤثّر؛ ممّا يؤكد القيمة املعنوية الكبرية              

 !خلطبة اجلمعة يف اجملتمعات اإلسالمية
 

 
 

 بعد الخطبة قبل الخطبة االستبيان

  %97  %85 معرفة مفهوم الربا

  %59  %33 معرفة عقوبة املرايب

  %94  %71 معرفة تعامل البنوك التقليدية بالربا

  %64  %50 تفضيل االستثامر يف البنوك اإلسالمية
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 عوامل غياب دور خُطبة اجلمعة يف اجملال االقتصادي: ثانياً 
إن منرب اجلمعة ليس كرسياً جامعياً لتعليم الدراسات الفقهية أو االقتصادية أو السياسية أو                            
غريها من الدراسات األكادميية، ولكن يف الوقت نفسه جيب أالّ يكون منفصالً عن مهوم اجملتمع                    

 .االقتصادية
ويُفرتض يف هذا املنرب اإلعالمي األسبوعي أن يولِّد لدى املسلم زاداً إميانياً ووعياً تراكمياً يف                              

" اجلانب االقتصادي "شؤون احلياة املختلفة، ولكن املراقب خلطبة اجلمعة قد يالحِظ حالياً غياب            
 :عن موضوعات اخلطبة؛ ولعلّ ذلك يرجع لعدة أسباب أمهها

اليت متكّنهم من تناول املفاهيم، والقضايا                    "  الثقافة االقتصادية   "افتقار اخلطباء إىل            -١
االقتصادية، فضالً عن عدم فهمهم أصالً للقضايا، واملوضوعات االقتصادية، وهذا يرجع ملا                    

 :يلي
ال يدرس اخلطباء وهم طالب يف اجلامعة مناهج اقتصادية خاصة يف                     :  عدم التخصص 

فقه، سرية، حديث،   (الكليات اليت تُخرِّج اخلطباء؛ حيث تنحصر مناهجها يف العلوم الشرعية             
 ؛)تفسري، خطابة

ضمن الراتب الشهري على       "  بدل تثقيف  "ال يستفيد اخلطباء من قيمة           :  ضعف الرواتب 
الرغم من خطورة وأمهية الوظيفة اليت يؤديها اخلطيب، وهو ما يرتتب عليه عدم قدرته على                
تثقيف نفسه ذاتياً عن طريق شراء بعض الكتب واملراجع اليت تناقش القضايا االقتصادية؛                    

 السيما يف ظل ارتفاع أسعار الكتب واملطبوعات الدورية؛
حتوّلت خطبة اجلمعة بالنسبة للخطيب إىل جمرّد روتني أسبوعي،                     :  روتينية الوظيفة  
 .يشكو منها معظم اخلطباء الرمسيني" عقيمة"وحتوّلت إىل وظيفة 

التنمية وأمهيتها، والديون، وخطورهتا     :  خوف اخلطيب من التعرُّض للقضايا االقتصادية، مثل        -٢
على استقالل الشعوب، وحريتها، وذلك حتى ال يتم تصنيفه حتت أيّ غطاء سياسي يتبنّى                      

 .هذه املفاهيم
، وإغفاهلم لقضايا االقتصاد            "الرِّبا"ضيق فهم اخلطباء لالقتصاد وحصره يف موضوع                           -٣

 :احلقيقية، ويف مقدّمتها
وهو أحد النشاطات االقتصادية الرئيسة، ورغم أمهيته لتفعيل االقتصاد فإنه                 :  االستهالك

وهناك رقم مرتفع للواردات           .  إذا زاد عن حدّه من خالل اإلسراف؛ ينقلب إىل ضدّه                              
االستهالكية يف الدول العربية واإلسالمية؛ األمر الذي يتطلب من اخلطباء تناول هذه املسألة             

 .من وجهة نظر اقتصادية، وليس شرعية فقط
هناك قيم إجيابية دعا إليها اإلسالم جيب أن تعزَّز يف نفوس الناس،                         :  اإلنتاج والتنمية 

كقيمة العمل وإتقانه باعتباره مبدأً مهماً يف اإلنتاج طُبِّق يف اليابان، وحقّق جناحات غري                           
عادية، على عكس ما حيدث يف الدول العربية واإلسالمية اليت تراجعت فيها قيم حبّ العمل                   

 .واحرتام الوقت كإحدى العناصر اإلنتاجية املهمة
من اخلطأ أن يتم تناوله بشكل جترحيي ونقدي للسلطة من قِبل              :  الفساد اإلداري واملايل  

بعض اخلطباء، وليس على اعتباره قضية اقتصادية مهمة جيب أن تأخذ منهجاً علمياً                              
فالفساد الذي يهدر املوارد يعالَج اليوم بآليات علمية عديدة كالشفافية، ودعوة                          .  حملاربتها

اخلطباء ملعاجلة الفساد يف هذا اإلطار تضفي على اخلطيب املصداقية، وتُقنع الفرد بأمهية                 
 .هذا املوضوع، وتدفعه إىل تبنِّيه
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هناك سلع أساسية حمتكرة يف اجملتمعات العربية واإلسالمية مما يضرّ                             :  االحتكار 
باالقتصاد، وهو أمر ال يناقشه اخلطباء رغم أن اإلسالم لديه إسهامات متعدِّدة فيما يتعلق               

 .خبطورة االحتكار
ال يكون احلديث عنها عشوائياً؛ بل جيب أن يتم وفق منهج عملي            :  املقاطعة االقتصادية 

 .يُجنّب إضرار الناس واالقتصاد من خالل إجياد بدائل ذات نوعية وأسعار جيدة
 حنو تفعيل خُطبة اجلمعة يف طرح القضايا االقتصادية: ثالثاً

يُعترب اخلطيب قدوة ألهل حيِّه وملرتادي مسجده، وعليه أن يقدِّر الظروف واملناسبات اليت                             
وملّا كان معظم احلضور خلطبة      .  ترتبط خبطبة اجلمعة، فلكل مقام مقال، ولكل حدث حديث           

اجلمعة هم غالباً من أهل احلي، فينبغي أن تتوثّق صلته هبم؛ حيث إن دوره ال يبدأ بصعود                           
املنرب وينتهي بنزوله عنه؛ بل عليه أن يتفاعل مع الوسط الذي يعيش فيه، ويتعمّق يف فهم                           
مشكالته االقتصادية وقضاياه احمللية، وعليه أن جيتهد بتحضري مضمون اخلطبة  األسبوعية،               
فيتشاور مع املعنيني باملوضوع، ويطالع ما تطرحه وسائل اإلعالم من قضايا ومشكالت ليجعلها              

أما أن تبقى اخلطبة       .  موضوعاً خلطبته، ويبحث عن اإلحصاءات واألرقام اليت تدعّم كالمه                 
جمرّد أداء واجب ينقلها اخلطيب من كتب األسالف دون أيّ صناعة إبداعية، فإهنا ستتحول                        

 .إىل قراءة إنشائية ميلّها الناس أو يعزفون عن حضورها ألهنا ال تضيف هلم جديداً
وقد تُطرح أيضاً مسألة عدم استخدام اخلطباء لبعض أساليب التكنولوجيا احلديثة يف                                

ملاذا ال يُستخدم جهاز عرض مربوط حباسوب حممول يُقدِّم                         :  خماطبة اجلمهور، فمثالً      
اخلطيب من خالله موضوعه بشكل ماتع مصحوب بالصور، ومقاطع الفيديو اليت تشرح                              

ولعلّ هذا يقتضي أن يكون اخلطيب خمتلفاً عن خطيب اجلمعة التقليدي؛              !  موضوع خطبته؟ 
أي أن يكون مثقفاً أو أكادميياً ميلك األسلوب الشائق والقدرة على التفاعل مع مجهوره، ولديه                 

 !الروح العصرية اليت جتعله يتقبّل كل هذه التغيريات
 :ولكي تُسهم خطبة اجلمعة بدور فعال يف اجملال االقتصادي فإننا نقدِّم املقرتحات التالية

إعادة النظر يف مناهج الكليات اليت تقوم بتخريج خطباء اجلمعة؛ من خالل تدريس                                 -١
اخلطباء ملنهج اقتصادي يعاجل املفاهيم والقضايا االقتصادية بلغة معاصرة بعيدة عن                            

 .التعقيد، على أن يشارك يف إعداده خنبة من االقتصاديني وأساتذة الشريعة
إعادة النظر يف راتب اخلطيب، واعتماد بند ثابت كبدل للتثقيف ميكّنه من شراء بعض                            -٢

 .الكتب واقتناء اجملالت اليت تعاجل القضايا االقتصادية يف العامل اإلسالمي
فتح اجملال العتالء املنابر أمام املتخصصني يف االقتصاد ممّن جييدون خماطبة الناس،                          -٣

 .وميتلكون خلفية عالية يف العلوم الشرعية
إعداد دورات تدريبية مستمرة لتأهيل اخلطباء يف اجملال االقتصادي، يقوم هبا أساتذة                               -٤

 .جامعيون ومفكرون أكْفاء يف حماولة لالرتقاء مبستوى اخلطباء

إجراء مسابقات دورية سنوية الختيار أحسن اخلطباء املتميّزين عملياً، وأحسن اخلطب                        -٥
 .االقتصادية املكتوبة، ورصد جوائز ومكافآت قيِّمة هلذا الغرض

إجراء استفتاءات، وحبوث استقصائية عن أثر خطبة اجلمعة يف األحياء واملناطق املختلفة،               -٦
والعمل على رفع النسبة اإلجيابية هلذا األثر بتغيري اخلطيب الذي ال يستطيع مواكبة                          

 .التغيري
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هتيئة املساجد بالشكل الذي ميكِّن اخلطباء من التأثري يف املصلِّني، األمر الذي قد يتطلب                           -٧ 
تزويدها بأحدث تقنيات شبكات االتصال احلديثة اليت تُستخدم يف إلقاء اخلطب، والندوات، أو               

شاشات العرض    :  ، مثل   Audio & Visual Communication Systemsما يُعرف بـ          
اليت تتيح للخطباء عرض النقاط الرئيسة خلطبهم بواسطة جهاز احلاسوب،                          )  البالزما(

، مع ترمجة فورية بلغة اإلشارة لفئة الصمّ،         PowerPointواستخدام برنامج العرض التقدميي     
 .والبكم

تعاون املؤسسات واملراكز البحثية املتخصِّصة مع الوزارة الوصية على إصدار الكتب، واملذكرات                    -٨
اليت تعاجل القضايا االقتصادية بلغة سهلة هبدف تعميق املعرفة االقتصادية للخطباء حتى                       

ومن أهم هذه    .  يتسنّى هلم تناول املشكالت االقتصادية ومعاجلتها من خالل خطبة اجلمعة                 
 :املوضوعات االقتصادية اليت ينبغي على اخلطيب أن يطرحها

 إتقانه وربطه بالعبادة(أمهية العمل يف اإلسالم.( 
                        ،دراسة فريضة الزكاة وقواعد جبايتها وتوزيعها ودورها يف التنمية واالستهالك

 .وكوهنا أساس النظام املايل واالجتماعي يف اإلسالم
                دراسة خطط عملية الستثمار أموال الزكاة يف مواجهة الفقر، وبيان دورها املتمثل

 .يف حتويل الفقراء إىل منتجني يدفعون الزكاة، وحكم املتهرِّب من دفعها

دور الوقف يف التنمية االقتصادية الشاملة. 
مكافحة الفقر والبطالة والتضخم. 
 دعم املنتجات احمللية(حتقيق االكتفاء الذاتي.( 
    ضرورة الوعي املصريف، وأمهيته يف تعبئة موارد اجملتمع، دور                (املعامالت املصرفية

البنوك يف عملية التنمية، التصدي لظاهرة هروب األموال، البنوك اإلسالمية                           
كبديل للبنوك الربوية، صيغ املضاربة، واملشاركة، واملراحبة، واملزارعة، واملساقاة،                       

 ).واملغارسة
البورصات، وتداول األوراق املالية. 
 االحتكار، الغَرر، الغش(أنواع البيوع، واملعامالت احملرَّمة، واحلكمة من حترميها.( 
                        وظيفة النقود يف احلياة االقتصادية، ارتفاع األسعار، واخنفاض القوة الشرائية

 .للنقود
 مستويات إشباع احلاجات من منظور إسالمي(ضوابط اإلنفاق العام، وقواعده.( 
الرقابة على املال العام، وآليات مكافحة الفساد اإلداري، واملايل. 
إحياء األرض امليتة: أمهية الزراعة. 
أمهية املياه، ومصادرها، وخطورة هدرها، واإلسراف فيها. 
أمهية احلرف الصغرية، والصناعات اليدوية، والتجارة، ودورها يف التنمية. 
وأمهيته يف حياة اإلنسان املسلم، إدارة الوقت: تنمية املوارد البشرية مثل. 

اإلعجاز االقتصادي يف القرآن الكريم والسنة النبوية. 

 خامتـة
ال خيتلف اثنان على أمهية اخلُطبة األسبوعية لصالة اجلمعة كوسيلة اتصال باجلماهري املسلمة،               
فكم من اخلطباء مَن كان له تأثري كبري ليس لدى احلاضرين فحسب، بل أثّر فيمَن يستمع إىل                        

 .خطبه بواسطة األشرطة املسجّلة، واألقراص املضغوطة، ومواقع اإلنرتنت

 دور خطبة الجمعة في معالجة المشكالت االقتصادية



   

إن التحديات اليت تواجه اخلطباء اليوم تتطلّب منهم املسارعة يف استدراك عدم تكيّفهم مع احلياة الواقعية، فاملصطلحات                                  
املستخدَمة قد ال تنتمي إىل لغة عصرنا، واملوضوعات اليت تُناقَش قد ال تالمس حياتنا اليومية املعيشة مما ولّد فجوة اتصالية                          

السيما يف ظل املشكالت العديدة اليت تعيشها جمتمعاتنا، كالعنف ضدّ الزوجات واألبناء وكبار السِّن،                         !  بني اخلطيب واملتلقي   
والقتل، وتعاطي املخدّرات، واملسكّرات، والفقر، والبطالة، والتسوّل، والطالق، والعنوسة، واالحنرافات األخالقية، والسرقات، والغش،             

وهذه القضايا أبعد      .والرّشوة، واالنتحار، واخلطف، واالعتداءات، واملضاربات، والتزوير، والتزييف، والنصب، واالحتيال، واإلرهاب               
 .ما تكون عن تناول أغلب خطباء اجلمعة لألسف

العوملة، والتكتالت االقتصادية، والتجارة الدولية، واملنافسة،                  :  كما أن تعميق املعرفة بالقضايا االقتصادية الراهنة مثل                         
واالحتكارات، والبورصات، واألزمات، والتشغيل، والتنمية، واالستهالك، واإلنتاج، والفساد املايل، واإلداري سوف يُسهم يف تنمية                         
الوعي للخطباء، وجيعلهم يف مستوى االهتمام بالواقع االقتصادي؛ مبا ينعكس بدوره يف حلّ مشكالت اجملتمع ومهومه                                        

 .االقتصادية
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 حامد سيف الدين
 باحث في األسواق المالية

عام آخر من األزمة االقتصادية أصاب سوق              
فبعد أن  .  دمشق لألوراق املالية بالرتاجع الكبري    

نتيجة ملرور    ٢٠١١تراجع أداء السوق يف العام        
البالد بأزمة اقتصادية خانقة، اشتدت آثارها           

لتطيح بكل رموز االقتصاد              ٢٠١٢يف العام       
 .السوري مبا فيها سوق األوراق املالية

فاخنفاض السيولة بيد املستثمرين، وختوف            
جزء كبري منهم، وانتشار محى البيع،                             
واإلحجام عن الشراء إىل جانب اخنفاض                  
القوة الشرائية للرية السورية، وارتفاع أسعار            
صرف العمالت األجنبية وغريها من العوامل         
سامهت بشكل كبري يف تراجع أداء سوق                        

 .دمشق لألوراق املالية
حيث سجل مؤشر سوق دمشق لألوراق املالية           

%)  ١١،٥(تراجعاً بنسبة              ٢٠١٢خالل العام         
 نقطة بعد أن كان سجل                  /  ٧٦٩.٦/ليبلغ     

، ومن    ٢٠١١نقطة يف هناية العام             /  ٨٦٩.٥١/
/ ١٧١٩.٠٤/اجلدير بالذكر أنه كان قد سجل              

 .٢٠١٠نقطة يف هناية العام 
ومن املالحظ أن املؤشر سجل معظم تراجعه           

/ ٨٥٠/حيث تراجع بقيمة      ،  ٢٠١١خالل العام    
يف حني أنه تراجع بقيمة أقل بكثري              ،  نقطة

 .مل تتجاوز املائة نقطة ٢٠١٢خالل العام 
أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية الكلية                        

فقد سجلت اخنفاضاً           ،  للشركات املدرجة     
 مقارنةً مع هناية  ٢٠١٢واضحاً يف هناية العام 

 

...دراسة لسوق دمشق لألوراق المالية 



   

وذلك على الرغم     %)  ١٠.٥(بنسبة      ٢٠١١العام    
من إدراج أسهم الشركة السورية الكويتية                    

، فقد سجلت          ٢٠١٢للتأمني خالل العام               
إمجايل القيمة السوقية الكلية للشركات                     

مبلغ         ٢٠١٢املدرجة يف هناية العام                               
س بعد أن سجلت ما قيمته         .ل  ٧٤.٠٤٣.٧٢٧.٢٥٧
، يف   ٢٠١١س يف هناية العام         .ل   ٨٢.٦٩٣.٩١١.٦١٨

س .ل   ١٤٤.٣٥٥.٦٢١.٠٤٤حني أهنا سجلت قيمة          
 .٢٠١٠يف هناية العام 

وقــد ســيــطــر قــطــاع اخلــدمــات عــلــى مــعــظــم            

التداوالت من ناحية قيـمـة الـتـداول يف الـعـام             
من %)  ٤٥( حيث استحوذ على ما يقارب ،  ٢٠١٢

وجاء يف املـرتـبـة الـثـانـيـة            ،  قيمة التداول العام
ويــلــيــه قــطــاع   %)  ٤٠( قــطــاع الــبــنــوك بــنــســبــة       

يف حـني مل تـتـجــاوز          %)  ١٢( الـتـأمـني بـنـسـبـة            
 %). ١(القطاعات املتبقية حصة كل قطاع من 

ص العملية البريوقراطية أينما طبقت
صائ

العمل البطيء والوقت املهدور من خ
...

 

  :٢٠١٢واجلدول التايل يبني نصيب كل قطاع من تداوالت العام 
 عدد الصفقات قيمة التداول حجم التداول القطاع

%٣٤.٢٣ اخلدمات  ٤٥.٦٠%  ٠.١٢%  
%٠.٦٧ الصناعي  ٠.٦٧%  ٢.٦٩%  
%٥٨.٧٣ البنوك  ٤٠.٣٦%  ٨٩.٤٦%  
%٦.١٤ التأمني  ١٢.١٧%  ٧.٠٨%  
%٠.٢٣ الزراعي  ١.٢١%  ٠.٦٥%  
%١٠٠ اجملموع  ١٠٠%  ١٠٠%  

يف سوق دمشق              ٢٠١٢والذي مييز العام              
لألوراق املالية وجود بعض الشركات اليت مل               
: يتم تداول أسهمها أبداً خالل العام، وهي                  

السورية )  آروب سورية     (الوطنية للتأمني           
الكويتية للتأمني، واليت مت إدراجها يف العام              

، هو تعليق    ٢٠١٢كما أن ما مييز العام          .  ٢٠١٢
بيت :  ترخيص وجتميد أعمال الشركات                  

لالستثمارات )  بايونريز(االستثمار السوري         
 .للخدمات املالية) ايفا(املالية 

وبعد مرور حوايل العامني على صدور قانون            
الشركات اجلديد، مبوجب املرسوم التشريعي          

، وبالعودة إىل الفقرة          ٢٠١١لعام    /  ٢٩/رقم    
منه واملتضمنة على      /  ٩١/الثالثة من املادة         

حتدد القيمة االمسية للسهم الواحد       : "التايل
مبائة لرية سورية فقط وعلى مجيع الشركات          
املسامهة املغفلة مبا فيها شركات املصارف                  

والتأمني توفيق أوضاعها فيما خيص ذلك                 
خالل سنتني من تاريخ نفاذ هذا املرسوم                     

وقد تضمنت الفقرة الثانية من            ."  التشريعي
بأن قانون الشركات هذا يعترب           /  ٢٢٧/املادة   

-٠٢-١٤نافذاً من تاريخ صدوره واملوافق ل                 
، وبالتايل فإن املهلة املمنوحة للشركات            ٢٠١١

املسامهة سواء العامة أم اخلاصة لتعديل                    
القيم االمسية ألسهمها وجعلها تتوافق مع              
قانون الشركات اجلديد تنتهي مع منتصف               

وعلى اعتبار أننا نركز     .  ٢٠١٣شباط من العام     
على الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق         
املالية يف مقالتنا هذه فإننا سوف نستعرض             
الشركات اليت قامت بتعديل القيمة االمسية            

 ألسهمها، والشركات اليت مل تقم بذلك بعد، 
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فمـــن املالحـــظ أن معظـــم الـــشركات املدرجـــة          
قامــــت بتعــــديل القيمــــة االمسيــــة ألســــهمها        

الـشركة    -الوطنيـة للتـأمني   :  باستثناء الشركات
الــسورية الكويتيــة للتأمــني       -املتحــدة للتــأمني  

ــولدراتي( ــأمني)  ســ ــة      -للتــ ــية الزراعيــ اهلندســ
 ).مناء(

كذلك األمر فقد شهدت قيمة األسهم                           
املتداولة يف السوق تراجعاً كبرياً خالل العام             

، ٢٠١١مقارنةً مع العام       %)  ٧٢.٤(بنسبة      ٢٠١٢
س مقابل     .ل    ٢،١٤٣،٢٦٧لتسجل ما قيمته            

 .٢٠١١س يف العام .ل ٧،٧٧٥،٥٤٧،٥٢٧
ومن املالحظ أن شهر آب كان له النصيب                     
األكرب من قيمة التداوالت حيث سجلت فيه              

وقد دعم هذا التقدم وجود      ،  س.ل  ٩٨١.١٠٩.٥٧١
س يليه  .ل  ٩٧٦.٩٣٨.٢٢٧صفقات ضخمة بقيمة     

األشهر آذار وكانون الثاني وأيار بقيم                              

 ١٨٢،٣٤٦،٤٤٤و      ١٨٥،٥٠٧،٧٩٨و        ٣٣١.٥٧٠.٩٧٦
 .على التوايلس .ل

يف حني أن شهري تشرين األول وأيلول كان                
، ٢٠١٢هلما النصيب األصغر من تداوالت العام   

س على  .ل  ٧،٥٢٠،١٣٧و    ٧،٢٧٤،٨٢٩حيث سجال   
 .التوايل

ومن ناحية أخرى، وباالنطالق من توزيع قيم          
نالحظ أن  ،  التداوالت حسب الشركات املدرجة    

اجملموعة املتحدة للنشر والتسويق قد سجلت        
أعلى قيمة تداوالت بني الشركات املدرجة                   

س، .ل  ٩٧٦،٩٣٨،٢٢٧مسجلةً  ،  ٢٠١٢خالل العام   
يليها بنك سورية الدويل اإلسالمي فبنك                  
قطر الوطين فالعقيلة للتأمني التكافلي وذلك      

و         ٢١٥،٢٥٢،١٩٣و                ٤٤٩،٩٧٩،٧٢١بقيم        
 .س على الرتتيب.ل ١٩٦،٣٤٧،٥٢٣

 يبني الشكل البياني التايل قيم التداوالت 
 :موزعة حسب األشهر ٢٠١٢يف سوق دمشق لألوراق املالية خالل العام 
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نالحظ أن   ،  ومن ناحية أخرى، وباالنطالق من توزيع قيم التداوالت حسب الشركات املدرجة                        
اجملموعة املتحدة للنشر والتسويق قد سجلت أعلى قيمة تداوالت بني الشركات املدرجة خالل                       

س، يليها بنك سورية الدويل اإلسالمي، فبنك قطر                    .ل   ٩٧٦،٩٣٨،٢٢٧.٥٠مسجلةً   ،  ٢٠١٢العام   
س .ل  ١٩٦،٣٤٧،٥٢٣و  ٢١٥،٢٥٢،١٩٣و  ٤٤٩،٩٧٩،٧٢١الوطين، فالعقيلة للتأمني التكافلي، وذلك بقيم           

والشكل البياني التايل يبني قيمة التداوالت يف السوق موزعة حسب الشركات                          .  على الرتتيب  
 :٢٠١٢املدرجة خالل العام 

ولرسم صورة أوضح عن أداء السوق ال بد من القيام بتحليل حجم التداوالت، فمن املالحظ                            
حيث بلغت نسبة   ،  ٢٠١١مقارنةً مع العام      ٢٠١٢وجود تراجع واضح يف حجم التداول خالل العام          

 ١٦،٣٧٧،٤٤٣مقارنةً مع      ٢٠١٢سهم يف العام        ١١،٢٠٣،٦٠٨لتسجل حجم تداول      %)  ٣١.٥(الرتاجع  
 .٢٠١١سهم خالل العام 

يف حني جاء   ،  سهم  ٣،٨٧٤،٧٨٥ويُالحظ بأن شهر آب قد سجل أعلى قيمة حلجم التداول بلغت                 
سهم، ومن ثم شهر كانون            ١،٣٩٧،٥١١شهر آذار يف املرتبة الثانية من حجم التداوالت بقيمة                    

يف حني أن شهري أيلول وتشرين األول كان هلما النصيب األقل                  .  سهم  ١،٣٨٩،٥٧٧الثاني بقيمة    

 .سهم على التوايل ٩٠،٠٩٨و  ٩١،٣٨٢حيث سجال ، ٢٠١٢من حجم تداوالت العام 
موزع   ٢٠١٢والشكل البياني التايل يبني حجم التداول يف سوق دمشق لألوراق املالية خالل العام                  

 :حسب األشهر
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وعند قيامنا بتوزيع حجم التداول حسب الشركات نالحظ أن بنك سورية الدويل اإلسالمي قد                     
، سهم  ٤،٥٣٢،٩٤٤سجل أعلى حجم تداول بني الشركات املدرجة من حيث حجم التداول بلغت                       

والشكل    ،٣،٨٣٤،٨٩٠وجاء يف املرتبة الثانية اجملموعة املتحدة للنشر والتسويق بقيمة بلغت                          
 :حسب الشركات ٢٠١٢البياني التايل يوضح توزيع حجم التداول خالل العام 

، فقد سجل عدد      ٢٠١٢ويف النهاية ال بد من التطرق إىل عدد الصفقات اليت متت خالل العام                      
 %).٧٩.٦(بنسبة بلغت حوايل  ٢٠١١اخنفاضا ملحوظاً مقارنةً مع العام  ٢٠١٢الصفقات يف العام 

وقد سجل شهر كانون    ،  صفقة  ٨،٣٣٤ما قيمته     ٢٠١٢حيث بلغ إمجايل عدد الصفقات خالل العام        
يف حني تاله األشهر آذار، وأيار، ونيسان، وشباط            ،  صفقة  ١،٨٠٥الثاني أكرب عدد صفقات بقيمة         

وقد سجل شهري آب، وأيلول أقل عدد       ،  صفقة على الرتتيب    ١،١٥٢و    ١،٢٣٦و    ١،٣٩١و    ١،٤٤٢بقيم  

والشكل البياني التايل يبني الفروق بني عدد الصفقات         .  صفقة لكل منهما  /  ٥٨/صفقات مبقدار   
 :٢٠١٢خالل أشهر العام 

...دراسة لسوق دمشق لألوراق المالية 

فنالحظ أن بنك سورية الدويل       ،  أما فيما يتعلق بتوزيع عدد الصفقات حسب الشركات املدرجة            
صفقة يليه بنك قطر          ٤،٢٨٤بلغت      ٢٠١٢اإلسالمي قد سجل أعلى عدد صفقات خالل العام                 

والشكل البياني التايل يوضح توزيع عدد الصفقات اليت متت خالل            ،  صفقة  ١،٦٥٤الوطين بقيمة   
 .حسب الشركات ٢٠١٢العام 



   

 

صة
ضرورات خا

خياف قرارات ذات 
املدير الناجح والعاقل هو الذي ال 

 

وهبدف الوقوف على أوضاع الشركات املدرجة بشكل أقرب، سنقوم بالتطرق إىل نسبة مهمة جداً،                   
نسبة )  P/E(ويقيس مكرر الرحبية     .  ويتم اعتمادها يف األسواق املالية العاملية وهي مكرر الرحبية           

السعر السوقي للسهم إىل رحبية السهم ، فكلما ارتفع مكرر الرحبية لسهم ما دل ذلك على أن                        
ويعترب مكرر   .  املستثمرين يدفعون سعراً أعلى مقابل كل وحدة ربح، والعكس بالعكس أيضا                           

 .الرحبية من أكثر مقاييس تقييم األسهم استخداماً نظراً لسهولة حسابه وبديهية مفهومه
والحتساب مكرر الرحبية للشركات املدرجة، قمنا باالعتماد على رحبية األسهم كما وردت يف                             

، باإلضافة إىل أسعار إغالق األسهم املدرجة         ٣٠/٠٩/٢٠١٢التقارير املالية للشركات املدرجة بتاريخ       
يف هناية شهر أيلول من نفس العام، واجلدول التايل يبني رحبية كل سهم وسعر إغالقه باإلضافة                   

 :٢٠١٢إىل نسبة مكرر الرحبية كما هي يف هناية الربع الثالث من العام 

السعر  الشركة الرمز
 مكرر الرحبية رحبية السهم السوقي

BASY ٢,٠٧٥.٠٠ ٠.٠٦ ١٢٤.٥٠ بنك عودة سورية 

SAIC ٥٨٣.٣٣ ٠.٩٦ ٥٦٠.٠٠ سولدارتي للتأمين 

BBS ١٦٦.٢٠ ٠.٥٤ ٨٩.٧٥ سورية -بنك بيبلوس 

BSO ٧٨.٧٣ ١.٨١ ١٤٢.٥٠ بنك سورية والمهجر 

BBSF ٦٤.٢٥ ١١.٥٨ ٧٤٤.٠٠ بنك بيموالسعودي الفرنسي 
NAMA ٤٠.٨٦ ٢٤.٤٨ ٩٩٩.٩٨ نماء -الهندسية الزراعية 
ATI ٣١.٨٥ ٢.٠٠ ٦٣.٧٠ العقيلة للتأمين التكافلي 
AROP ٢٦.٩٩ ٦.٨٥ ١٨٤.٩٠ آروب سورية 
UIC ٢٥.٤٨ ٣٤.٦١ ٨٨٢.٠٠ الشرآة المتحدة للتأمين 

FSBS ٢١.٨٨ ٤.٣٩ ٩٦.٠٥ سورية -فرنسبنك 

NIC ٢٠.٦١ ٤٣.٦٧ ٩٠٠.٠٠ الوطنية للتأمين 

IBTF ١٩.٨٧ ٦.٣٤ ١٢٦.٠٠ الدولي للتجارة والتمويل 
SHRQ ١٥.٥٨ ٦.٤٢ ١٠٠.٠٠ بنك الشرق 
SIIB ١٣.٠٦ ٦.٣٠ ٨٢.٢٥ بنك سورية الدولي اإلسالمي 
SKIC ٨.٢٢ ٦٠.٨٢ ٥٠٠.٠٠ السورية الكويتية للتأمين 
QNBS ٧.٤٣ ٨.٦٨ ٦٤.٥٠ سورية -بنك قطر الوطني 
AVOC ٥.٩٥ ١٨.٥٥ ١١٠.٤٦ األهلية للزيوت النباتية 
UG ٣٣.٤٧ ٢٥٤.٦٨ المجموعة المتحدة للنشر-  ٧.٦١-  
ARBS ٧.٨٦ ١٠٢.٧٥ سورية -البنك العربي-  ١٣.٠٧-  
AHT ٤١.٧٦ ٩٧١.٥٠ األهلية للنقل-  ٢٣.٢٦-  
BOJS ١.٨٦ ٨١.٧٥ سورية -بنك األردن-  ٤٣.٩٥-  

SGB ١.٣٤ ٨٠.٩٧ بنك سورية والخليج-  ٦٠.٤٣-  
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 يوضح اجلدول السابق وجود فروق يف قيم مكرر الرحبية حيث سجلت أكرب قيمة لدى بنك عودة 



   

، وجاءت شركة سولدراتي يف املرتبة الثـانـيـة،    ) ٢٠٠٠( جتاوزت  
على الـرتتـيـب،      )  ١٦٦.٢٠-٥٨٣.٣٣( ومن ثم بنك بيبلوس بقيم 

وقد جـاءت هـذه الـقـيـم الـكـبـرية ملـكـرر الـرحبـيـة نـتـيـجـةً                                
وقد سجلت الشـركـات   .  الخنفاض رحبية أسهم هذه الشركات

بنك قطر الوطين واألهلية للزيوت النباتية أقل قيم موجبـة  
 .على الرتتيب) ٥.٩٥-٧.٤٣(ملكرر الرحبية بلغت 

اجملـمـوعـة    :  إىل جانب ذلك فقد سجلـت الشـركـات الـتـالـيـة           
املتحدة للنشر، والتسويق، والبنك العربي، واألهلية لـلـنـقـل،       
وبنك األردن، وبنك سورية، واخلـلـيـج، قـيـمـاً سـالـبـة ملـكـرر                    
الرحبية نتيجة تسجيل هذه الشركات خسائر يف هناية الربع 

 .٢٠١٢الثالث من العام 
وضمـن هـذه الـتـحـديـات، سـنـقـوم بـاسـتـعـراض اخلـطـوات                          
املتخذة مـن قـبـل إدارتـي هـيـئـة األوراق، واألسـواق املـالـيـة                          
السورية، وسوق دمشق لألوراق املالية ملواجهة الظـروف الـيت     

 .تؤثر على أداء السوق
فقد أصدرت اهليئة عدداً مـن الـقـرارات والـتـعـامـيـم خـالل                  

 :لتخدم أداء الشركات، نوجزها يف اآلتي ٢٠١٢العام 
              الصــادر بــتــاريــخ     /  ١٤/  قــرار جمــلــس املــفــوضــني رقــم

٢٣/٠١/٢٠١٢: 
يوقف العمل بأحكام املادة العاشرة مـن قـرار جمـلـس         -١

املـتـعـلـقـة         ٠١/٠٤/٢٠٠٩تـاريـخ     /  ٣٥٥/ إدارة السوق رقـم    
بتخفيض السعر املـرجـعـي لـلـورقـة املـالـيـة املـدرجـة يف                    
السوق مبقدار توزيعات األربـاح املـقـررة إيـقـاف تـعـديـل               
السعر املرجعي عند توزيع أرباح الشركات املدرجة لغايـة  

٣١/١٢/٢٠١٢. 
يوقف العمل بأحكام املادة التاسعة من قرارات جملس -٢

املــتــعــلــقــة    ٣١/٨/٢٠٠٩تــاريــخ   /  ٤٤٥/ إدارة الســوق رقــم       
بتعديل السعر املرجعي للورقة املالية املدرجة يف السـوق    
يف اليوم التايل لتاريخ اكتساب املساهم حلقه يف األسهم 

 .٣١/١٢/٢٠١٢اجملانية وذلك لغاية 
                ــاريــخ      /  ١٨/ قــرار جمــلــس املــفــوضــني رقــم ــت الصــادر ب

١٥/٠٢/٢٠١٢: 
يلغى العـمـل بـالـبـنـد الـثـانـي مـن الـقـرار جمـلـس                         -١

 ٢٣/٠١/٢٠١٢الصــادر بــتــاريــخ     /  ١٤/  املــفــوضــني رقــم     
املتعلق بإيقاف العمل بأحكام املادة التاسعة مـن قـرارا       

 ٣١/٨/٢٠٠٩تــاريــخ   /  ٤٤٥/ جمــلــس إدارة الســوق رقــم         
املتعلقة بتعديل السعر املرجعي للورقة املالية املـدرجـة     
يف السوق يف اليـوم الـتـايل لـتـاريـخ اكـتـسـاب املسـاهـم                    

حبيث يـتـم الـعـودة لـلـعـمـل               .  حلقه يف األسهم اجملانية

 .وفق أحكام املادة املذكورة
يبقى البند األول مـن الـقـرار جمـلـس املـفـوضـني                     -٢

 .كما هو ٢٣/٠١/٢٠١٢الصادر بتاريخ / ١٤/ رقم 
الصــادر بــتــاريــخ   /  ٢٣/ قــرار جمــلــس املــفــوضــني رقــم          

من املادة التاسعـة مـن     )  ج( تعدل الفقرة :  ٠٩/٠٤/٢٠١٢
تعليمات التعامل حبقوق األفضلـيـة بـاالكـتـتـاب املشـار            

إذا مل تـتـمـكـن         : " إليها أعاله والـيت نصـت عـلـى اآلتـي           
الشركة من بيع كامل األسهم غري املكـتـتـب هبـا بسـعـر           
يزيد عن سعر اإلصدار فيحق للشركة، وبعد حصـوهلـا     
على موافقة اهليئة تغطية األسهم املتبقية وتسجـيـلـهـا     

لتـصـبـح كـمـا        ".  كأسهم خزينة بقرار من جملس اإلدارة
 :يلي

ر                          (  م غي امل األسه ع آ ي ة من ب إذا لم تتمكن الشرآ
حق                       ي د عن سعر اإلصدار ف زي المكتتب بها بسعر ي
د             دي م ا ت ة إم ئ ي للشرآة، وبعد حصولها على موافقة اله

رة     ) أ( المهلة المحددة لبيع األسهم والمشار إليها في الفق
ن،   من هذه المادة لفترة إضافية يحددها مجلس المفوضي
أو تغطية األسهم المتبقية وتسجيلها آأسهم خزينة بقرار 

 ).من مجلس اإلدارة
   ٩/٩/٢٠١٢بـتـاريـخ   /  ٥٠/ املـفـوضـني رقـم         جمـلـس     قرار ،

واملتضمن تعديل تـعـلـيـمـات جتـزئـة األسـهـم، ودجمـهـا                    
واخلاصة بكسور األسهم الناجتـة عـن تـعـديـل الـقـيـمـة                

 .االمسية
       ــم ــعــمــي ــت ــاريــخ         /  ٣/ رقــم    ال ــت ، ١٥/٠١/٢٠١٢الصــادر ب

واملتضمن مطالبة اهليئة للشركات املدرجة بتسديد بدل 
 .٢٠١٢اإلدراج السنوي عن عام 

     ٢٥/٠٣/٢٠١٢الصــادر بــتــاريــخ       /  ١٣/ رقــم    الــتــعــمــيــم ،
واملتضمن تـذكـري الشـركـات املسـامهـة الـعـامـة بضـرورة                     
تعديل القيمة االمسية ألسهمها لتصبـح مـتـوافـقـة مـع           

، لـتـصـبـح مـئـة           ٢٠١١لعـام    )  ٢٩( املرسوم التشريعي رقم 
  .لرية سورية

بـإيـقـاف       ٢٠١٢وبامللخص قامت اهلـيـئـة خـالل الـعـام               
العمل بتخفيض السعر املرجعي للورقة املالية املدرجـة  
يف سوق دمشق لألوراق املالية مبقدار توزيعـات األربـاح     

وذلــك هبــدف عــدم        ٢٠١٢املــقــررة حــتــى هنــايــة الــعــام          
املسامهة يف تراجع سعر الورقة املالية نتـيـجـة لـتـوزيـع         
األرباح، كذلك فقد ركزت اهليئة على تـذكـري الشـركـات       
بضــرورة جتــزئــة أســهــمــهــا لــتــوافــق قــانــون الشــركــات             
اجلديد، وبشكل خاص أن املدة املمنوحة هبذا الـقـانـون    

 . ٢٠١٣ستنتهي يف الربع األول من العام 

...دراسة لسوق دمشق لألوراق المالية 



   

وبسعر ابتدائي      ٢٨/٠٥/٢٠١٢جلسة تداول يوم االثنني يف              
مخسمائة لرية سورية، وليصبح عدد الشركات املدرجة يف                  

 .شركة/ ٢٢/السوق 
وضمن أنشطة سوق دمشق التعريفية، والتعليمية، فقد مت              

املعايري الدولية إلعداد التقارير      "  عقد دورة تدريبية بعنوان     
كانون   ٢٥وحتى    ١٥وذلك خالل الفرتة املمتدة من          "  املالية

، إىل جانب قيام السيد املدير التنفيذي للسوق            ٢٠١٢الثاني  
األوىل بالتعاون مع الغرفة الفتية                  :  بإلقاء حماضرتني    
أمهية سوق دمشق لألوراق         "بعنوان      JCIالدولية بدمشق      

ضمن مشروع سلسلة    "  املالية يف عملية التنمية االقتصادية       
حماضرات األعمال اليت تقوم هبا الغرفة على صعيد نطاق              

االستثمار يف سوق دمشق لألوراق      "األعمال، والثانية بعنوان     
 ، يف قاعة حماضرات غرفة جتارة دمشق" املالية

كما قام السيد املدير التنفيذي للسوق حبضور االجتماع                   
السنوي الحتاد البورصات العربية، والذي مت انعقاده يف                     
سلطنة عمان حيث مت خالل االجتماع نقل رئاسة اإلحتاد               

 .لسوق مسقط لألوراق املالية ملدة دورة كاملة
وقد زارت جمموعة من طالب كلية االقتصاد جامعة دمشق             
اختصاص التأمني واملصارف للتعرف على السوق وحضور               

 .إحدى جلسات التداول
ومن خالل العودة إىل تقرير اإلدراج الذي أعدته إدارة                           
السوق، فقد مت تعديل أوضاع بعض الشركات املدرجة على               

 :الشكل اآلتي
                 اجملموعة املتحدة للنشر واإلعالن والتسويق من السوق

 ).أ( -النظامية إىل السوق املوازية 
            الشركة السورية الدولية للتأمني من السوق النظامية إىل

 ).أ( -السوق املوازية 
          إىل السوق  )  ب(  -بنك سورية واخلليج من السوق املوازية

 ).أ( –املوازية 
   إىل السوق  )  ب(  -سورية من السوق املوازية         –فرنسبنك

 ).أ( –املوازية 
وقد مت تنفيذ نقل الشركات املذكورة أعاله يف جلسة يوم                     

 .٠٢/٠٧/٢٠١٢االثنني بتاريخ 
ومبا خيص اجتماعات اهليئة العامة للسوق، فقد مت اجتماع           
اهليئة العامة العادية لسوق دمشق لألوراق املالية يف هناية                   

، وذلك حبضور السيد املدير                ٢٠١٢شهر أيار من العام                

التنفيذي للسوق وأعضاء جملس إدارة سوق دمشق لألوراق              
املالية وعدد من أعضاء جملس مفوضي هيئة األوراق                             
واألسواق املالية السورية برئاسة الدكتور حممد العمادي                    

) ٢٠(رئيس جملس مفوضي اهليئة، باإلضافة إىل حضور                    
 .عضواً من أعضاء السوق

إىل جانب ذلك وهبدف إعادة انتخاب جملس إدارة جديد               
للسوق فقد مت انعقاد هيئة عامة غري عادية للسوق يف                    

، وقد جنح املرشحون من          ٢٠١٢تشرين الثاني من العام          
الشركات املسامهة املدرجة وشركات الوساطة بالتزكية،                   

 :وهم
           عضو جملس   /  السيد الدكتور غالب عبد املنعم بياسي

 .إدارة بنك سورية الدويل اإلسالمي
           عضو جملس   /  السيد الدكتور سليم بدر الدين الشالح

 .إدارة بنك الشرق
           املدير التنفيذي لشركة        /  السيد لؤي حممد احلبال

 .بايونريز لالستثمارات املالية
                  نائب رئيس     /  الدكتور جنيب جمد جرجي احلكيم

 .جملس إدارة شركة العاملية األوىل لالستثمارات املالية
ميكننا القول بأن هناك تراجعاً     ،  وبعد هذا العرض السريع   

، ٢٠١٢كبرياً يف أداء سوق دمشق لألوراق املالية خالل العام           
سببه الرئيسي وجود أزمة اقتصادية خانقة انعكست بشكل         

 .مباشر على االستثمار يف سوق املال
إال أن عدم وجود إحصائيات حديثة عن الوضع النقدي يف          
سورية صادرة عن مصرف سورية املركزي تبني حجم                        

، وعدم   ٢٠١٢السيولة املتواجدة يف البالد مع هناية العام                 
وجود سياسات إفصاح تتمتع بالشفافية الكافية، والسرعة           
الالزمة لنقل الوضع املايل، والنقدي لدى اجلهاز املصريف            
يف سورية، لعبا دوراً كبرياً يف عدم قدرتنا على التحليل                    
السليم ألسباب تراجع أداء سوق دمشق لألوراق املالية،                   
فكما هو معروف حينما تنخفض كتلة النقد ترتاجع                       

إىل جانب ما تلعبه األزمات        .  التداوالت يف أي سوق مايل       
االقتصادية من ختبط، وعدم استقرار جتعل الصورة غري            
واضحة لدى املستثمرين احملتملني الذين ينتظرون على             
الدوام استقرار األحوال السياسية واالقتصادية ليكونوا                 
على قدر كافٍ من املعرفة ملا هو حمتمل من ظروف                            
اقتصادية تساعدهم على الدخول يف فرص استثمارية                   

 .متنوعة وعلى رأسها االستثمار يف أسواق املال
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 أعجوبة الفائدة املركبة

 رياض أنصاري
 )إسرا(باحث باألآاديمية العالمية للبحوث الشرعية 

 مضاء منجد : ترجمة

 )إسرا(مساعد باحث باألآاديمية العالمية للبحوث الشرعية 

عـامـالً رئـيـسـاً يف تسـهـيـل الـتـجـارة                       تكانت النقـود ومـا زالـ       
والتنمية االقتصادية، فهي بال شك عنصر ال ميكن االستغنـاء  
عنه أليّ نظام اقتصـادي يـكـون أكـثـر تـعـقـيـداً مـن اقـتـصـاد                        
الكفاف البدائي، وعلى الرغم من ذلك فإن النقود ذات طبيعـة  
رياضية جمردة ختتلف جذرياً عن طبيعة االقتصاد احلقيـقـي   
اليت وجِدت لدعمه، فاألخـري يـتـكـون مـن السـلـع واخلـدمـات                  
اخلاضعة لكل قوانني الطبيعة املادية، بينما ال ختضع النـقـود   

وبالتـايل فـإن إسـقـاط املـنـطـق الـريـاضـي                   .  ملثل هذه القوانني
اجملرد للنقود على االقتصاد احلقـيـقـي قـد يـؤدي إىل خـلـق                

 .رئيسة يف االستدامة مشكالت
وال يفوتنا اإلشارة يف هـذا السـيـاق إىل احلـديـث الـذي رواه                     

أَنَّ ،   البخاري ومسلم يف صحيحهما، عن أبي سـعـيـد اخلـدري        
افُ        :  قَـالَ    ) صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم           ( رَسُولَ اللَّهِ  ا أَخـَ وَفُ مـَ أَخـْ

ا       رَةِ الـدُّنْـيـَ رَةُ     :  قَـالُـوا  .  عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهـْ ا زَهـْ وَمـَ
هِ؟ قَـالَ      رَكَـاتُ اْألَرْضِ    :  الدُّنْيَا، يَا رَسُولَ الـلـَّ ولَ     :  قَـالُـوا  .  بـَ ا رَسـُ يـَ

رِ،  :  اللَّهِ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ الَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِالَّ بِالْخَيـْ
رٌ     [ الَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِالَّ بِالْخَيْرِ، الَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِالَّ بِالْخَيْرِ    يـْ أَوَ خـَ

رِ،              ].  هُوَ؟ لَـةَ الْـخَـضـِ مُّ، إِالَّ آكـِ لـِ إِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يـُ
فَإِنَّهَا تَأْكُلُ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ، ثُـمَّ    

رَةٌ  .  اجْتَرَّتْ، وَبَالَتْ وَثَلَطَتْ، ثُمَّ عَادَتْ، فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضـِ
وَ،           ونَـةُ هـُ عـُ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْـمـَ

عُ         بـَ أْكُـلُ وَالَ يَشـْ فـاملـتـمـعـن      .  وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يـَ
هلذا احلديث سيلحظ أن الرسول علـيـه الصـالة والسـالم قـد            
ضرب لنا مثالً فريداً من عـامل احلـيـوان كـنـايـة عـن عـمـلـيـة                    
جتميع الثروة وإنفاقها، فاملاشية اليت تأكل اخلَضِر من النبات، 

ملـن     ستكون قادرة على اجرتاره والـتـخـلـص مـنـه، فـهـي مـثـلٌ                
يقتصر يف مجـع املـال وحيـرص عـلـى تـأديـة حـق اهلل وحـق                        

العباد فيه، ومن هنا فقد أشار بعض شراح هذا احلـديـث إىل       
أن ثلط املواشي وبوهلا يعد كناية عن الـثـروة الـيت تُـنـفـق يف               
الزكاة، واستدلوا لـقـوهلـم هـذا بـوصـف الـنـيب عـلـيـه الصـالة                       

أما بعض الشراح اآلخـريـن     .  والسالم للزكاة بأهنا أوساخ الناس
فقد عمموا مدلول احلديث كي يشمل أبواب اإلنفاق يف سبيل 

وعــلــى أي حــال، فــاحلــديــث الشــريــف يشــري إىل                .  اهلل كــافــة  
الطبيعة الدورية للثروة، فعندما يتـم تـوزيـعـهـا، فـإهنـا ختـلـق                
ثروات أخرى، كما هو احلال بالنسبـة لـثـلـط املـواشـي وبـوهلـا               
الذي يُمد األرض بالسماد الذي حتتاجه الـنـبـاتـات لـنـمـوهـا،           

كـمـا يشـري      .  ويف املقابل فإن احتكار الثروة سيؤدي إىل الـفـقـر       
احلديث إىل مفهوم احلد األقصى الذي يـعـد أحـد املـفـاهـيـم            
الرئيسة يف علم األحياء، فاملـواشـي حبـاجـة إىل أكـل الـنـبـات                 
وشرب املاء كي حتافظ على حياهتا، إال أن اإلكـثـار مـن ذلـك             
سيؤدي إىل هالكها، كما هو احلال بالنسبة للماشية اليت تأكل 
ما أنبت الربيع فتنتفخ بطوهنا فتهـلـك، وهـي مـثـالٌ لـلـرجـل               
الذي جيمع املال دون االلتفات إىل حق اهلل وحق العبـاد فـيـه،      

 . فيجره ذلك إىل اهلالك يف اآلخرة
ويف حديث آخر أشار النيب عـلـيـه الصـالة والسـالم إىل أن              
رزق اإلنسان ينقسم إىل قسمني رئيسني، قسمٌ يسـتـخـدمـه       
ويستهلكه يف حياته من طعام وشراب ومالبـس وغـري ذلـك        
من األمور، وقسمٌ ينفقه يف أوجه اخلري فهو الذي يـنـفـعـه       

صلى ( أَتَيْتُ النَّبِيَّ :  يوم القيامة، فعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
كَـاثُـرُ    { :  وَهُوَ يَقْرَأُ ) اهلل عليه وسلم قُـولُ   :  قَـالَ .  } أَلْهَاكُمُ الـتـَّ يـَ

كَ      :  قَالَ!  مَالِي مَالِي:  ابْنُ آدَمَ الـِ نْ مـَ وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، مـِ
إِالَّ مَــا أَكَــلْــتَ فَــأَفْــنَــيْــتَ، أَوْ لَــبِــسْــتَ فَــأَبْــلَــيْــتَ، أَوْ تَصَــدَّقْــتَ                  

 . فَأَمْضَيْتَ؟
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بناءً على ما سبق فإن أي ممتـلـكـات إضـافـيـة عـدا مـا أنـفـقـه                     
اإلنسان على نفسه، وما أنفقه يف أوجه اخلري هـي عـبـارة عـن           

 . ثروة حيتفظ هبا لورثته كي يستخدموها بعد وفاته
وبالرجوع إىل النقـود مـرة أخـرى، فـإن الـنـاقـدة االجـتـمـاعـيـة                       
مارجريت كينيدي تشري إىل أن النقود ستـكـون عـائـقـاً لـتـبـادل             
السلع واخلدمات عندما ترتاكم يف أيدي أنـاس قـالئـل لـديـهـم           

ويف هذا السياق فقد بينـت دراسـة حـديـثـة          .  أكثر مما حيتاجون
من سكان العامل ميـتـلـكـون اآلن       %  ١نشرهتا منظمة أوكسفام أن 

 . من الثروة% ٤٠
ومن بني االنتقادات املوجهة إىل الفائدة، واملثرية لالهتـمـام، مـا      

، حـيـث أشـار      ) م١٩٣٠ت (ذكره االقتصادي األملاني سلفيو جازيل 
إىل أن االدخار ظاهرة اجتماعيـة، والـنـقـود مـا هـي إال جمـرد                  
الوسيط الذي يسمح ملالكه اقـتـنـاء السـلـع الـيت قـام اآلخـرون                 

 . بإنتاجها
عـرضـة لـلـهـالك والـتـلـف                             وأضاف قائـالً بـأن مجـيـع السـلـع مـُ
باستثناء النقود، فاحلبوب عرضة للتلف من قـبـل الـفـطـريـات           
والقوارض، واملالبس عرضة للتلف من قبل احلشرات والتعـفـن،   
واحلديد عرضة للصدأ، وفضالً عن ذلـك فـإن ختـزيـن السـلـع             

 .واالحتفاظ هبا يتطلب إنفاق املزيد من النقود
أما بالنسبة للمنطق الذي تقوم عليه املـالـيـة اإلسـالمـيـة، فـإن            
هامش الربح املفروض يف الـبـيـع اآلجـل جـائـز شـرعـاً، وذلـك                      

ال .  خالف مبادلة النقود بالنقود الـذي يـعـد مـن الـربـا احملـرم               
شك أن هذا فارقاً جوهرياً، إال أن قضية تسعري هـامـش الـربـح       
تبـقـى قضـيـة شـائـكـة، فـاملصـارف اإلسـالمـيـة تـقـوم بـتـسـعـري                               
منتجاهتا التمويلية وفق الـتـسـعـرية املسـتـخـدمـة يف الـتـمـويـل                   
التقليدي، على الرغم من أن التكاليف املتعلقة حبـفـظ السـلـع       
وختزينها ال يتم النظر إليها بتاتاً من قبل املصارف التقليـديـة   
عند حتديـد تسـعـرية مـنـتـجـاهتـا، وهـذا مـا جيـب أال تـغـفلـه                             
املصارف اإلسالمية إذا ما كانت متـارس دور الـتـاجـر الـوسـيـط              
فعالً، وهو ما تقوم به من خالل بيع املراحبة الذي ميثل نسـبـة   

 .  كبرية من منتجات املصارف اإلسالمية
أما املنطق الذي قام عليه الربا فقد يكون له ما يربره نوعاً 
ما، ملن ال يبايل بـأحـكـام الشـريـعـة اإلسـالمـيـة إذا مـا مت                       
اعتبار القيمة املخزونة جمـرد جتـريـد ريـاضـي، وذلـك ألن               
األرقام تنتمي إىل عامل الفكر، فهي ال تـبـلـى وال تـتـعـرض             

وللتمثيـل عـلـى ذلـك فـمـن املـالئـم أن أذكـر قصـة                         .  للفناء

حدثت يل عندما كنت طالباً يف الصف السادس االبتـدائـي،   
حيث أطلعتنا معلمتنا ألول مـرة عـلـى أعـجـوبـة الـفـائـدة                    
املركبة من خالل إيضاحها كيفية ازدياد مـبـلـغ بسـيـط مـن           
املال زيادات بسيطة حتى يتحول املنحنـى الـتـصـاعـدي إىل          

وعـنـدمـا دخـل ابـين الـروضـة، بـادرت                 .  زيادة عـمـوديـة حـادة      
اإلدارة إىل تشجيع مجيع أولياء األمور على فـتـح حسـابـات       
ادخارية ألطفالنا كـي يـتـعـرفـوا هـم أيضـاً عـلـى أعـجـوبـة                       

 .الفائدة املركبة
أما على أرض الواقع فإن النمو التصـاعـدي منـوٌ ال ميـكـن            
استدامته إطالقاً، فعلى صعيد علم األحياء عـنـدمـا يـنـمـو           
تعداد أي صنف من احليوانات منواً تصاعدياً يف بـيـئـة مـا،         
فإن هذا الصنف سـرعـان مـا سـيـصـطـدم بـاحلـد األقصـى                     
للنمو الذي تفرضه كمية الطعام املـتـوافـرة، ومـا إىل ذلـك              

فالزيادات العددية احلادة يف عامل احليوان .  من موارد أخرى
هـذه احلـدود     .  غالباً ما تعـقـبـهـا اخنـفـاضـات عـدديـة حـادة                

القصوى تنطبق أيضاً عـلـى الـنـمـو االقـتـصـادي، ويف هـذا                  
السياق أشارت مارجريت كينيدي إىل أن فلساً واحداً إذا مـا    

وقـت والدة سـيـدنـا         %  ٤مت استثمـاره مبـعـدل فـائـدة يـبـلـغ                 
املسيح عليه السـالم ميـكـن لصـاحـبـه أن يشـرتي كـرة مـن                      

 .م١٧٥٠الذهب بوزن الكرة األرضية بأكملها يف عام 
وعلى الرغم من استحالة النمو الـتـصـاعـدي القـتـصـاد أي            
بلد يف العامل، فإن البيئة االستثمـاريـة احلـالـيـة يف الـعـامل              
أمجع، يغلب عليها مطالبة املسـتـثـمـريـن بـاحلصـول عـلـى                

ومـن املـفـيـد هـنـا           .  عائد ثابت ومضمون مهمـا كـلـف األمـر        
اإلشارة إىل املسح الذي قام به كل مـن رايـنـهـارت وروجـوف          

دولـة عـلـى       ٤٤م لألزمات املالية اليت حدثت يف ٢٠١٠يف عام 
مدار املائتني سنة املاضية، حيث أظهر املسح الذي قـامـا بـه      
وجود عالقة ارتباط قوية بـني األزمـات ونسـبـة الـديـن إىل               
الناتج احملـلـي اإلمجـايل لـلـبـلـدان الـيت عـانـت مـن تـلـك                            

فـقـط تـبـدأ       %  ٣٠فعندما تصل هـذه الـنـسـبـة إىل              .  األزمات
أما حينما تصل نسبة الدين إىل   .  اقتصاديات الدول باملعاناة
، فـإن أي منـو يف االقـتـصـاد                % ١٠٠الناتج احمللي اإلمجايل   

وجتـدر اإلشـارة إىل أن         .  سيُخصص بأكمله خلـدمـة الـديـن        
املســح الــذي قــامــا بــه ركــز بشــكــل أســاســي عــلــى الــديــن                    

م ٢٠٠٨احلكومي، مع العلم أن السبب الرئيس الهنـيـار عـام          
املايل يكمن يف الدين اخلاص غري املستـدام كـمـا أشـار إىل           

أعجوبة الفائدة المرآبة



   

أما بالنسبة للمصارف اإلسالمية فيتعني عليها أن تتعامل مع العوامل اليت يفرضها السوق يف مواجهتها للقضايا اليوميـة   
وبالتايل قد تكون القضايا املـثـارة يف هـذا          .  اليت تعرتضها، وذلك كي تضمن احملافظة على بقائها يف بيئة اقتصادية صعبة

املقال ليست ذات أمهية عملية كبرية بالنسبة ألصحاب املصارف اإلسالمية، إال أن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كانـت  
املالية اإلسالمية متثل بديالً حقيقياً للنظام االقتصادي العاملي الذي يهدد رفاهية أغلبية سكان العامل، بل وحـتـى الـبـقـاء          

 طويل األمد للجنس البشري؟
وبالتايل هناك حاجة ملحة تقع على عاتق مفكري االقتصاد اإلسالمي ملواجهة الـقـضـايـا الـكـلـيـة الـيت أجـربت املصـارف                    

ينبـغـي عـلـى املسـلـمـني أن يـتـعـرفـوا عـلـى                        ومن جهة أخرى .  اإلسالمية على بعض التنازالت اليت تقوم هبا من حني آلخر
الطيف الكامل لألفكار اليت يتمّ اقرتاحها بوصفها بدائل عن النظام املايل احلـايل، وذلـك كـي يـتـمّ عـرض هـذه األفـكـار                        
للنقاش وإبداء الرأي حول مدى فاعليتها، وتطوير اسرتاتيجيات لدمج أفضل األفكار املطروحة بـعـضـهـا بـبـعـض والـقـيـام                 

  .بتطبيقها على أرض الواقع
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 التورق يف األسهم يف مصرف الراجحي  
 نشأته، وتطوره، وحكمه الشرعي

 عبد الباري مشعل/ الدآتور
بريطانيا -مدير عام رقابة لالستشارات المالية اإلسالمية  

التورق بيع بثمن آجل، يقصد منه املشرتي إعادة بيع السـلـعـة    
بثمن عاجل لطرف غري الذي اشـرتى مـنـه لـلـحـصـول عـلـى                  
النقد، وما ذكره األخ الدكتور يوسف الشبيلي عن بيع األسـهـم   
باألجل يف مصرف الراجحي، ومثله يـتـم يف مصـرف اإلمنـاء           

صحيـح عـمـلـيـاً أي مـن حـيـث اإلجـراءات، وهـو يف                           -مؤخراً
حقيقته بيع أسهم باألجل من البنك إىل العميل يَمـلـك فـيـه       
البنك األسهمَ، ويقبضها قبضاً حكمياً حيث تقيد يف حمفظـة  
قـبِـضَـهـا لـه بـنـقـلـهـا إىل                        هـا، ويـُ البنك االستثمارية، ثم يبيـعـُ
حمفظة العميل لدى شركة االستثمار التابعة للبنـك أو لـدى       
البنك قبل وجود شركـة االسـتـثـمـار، ثـم يـكـون لـلـعـمـيـل أن                        
حيتفظ باألسهم ألي مدة شاء أو يبيعها فوراً بواسطة البنـك  

كأي عمـيـل يـتـعـامـل بـاألسـهـم عـن طـريـق                     )  مدير احملفظة( 
 .البنك

قد دخـال عـن عـلـم           )  البنك، والعميل( وال ريب أن الطرفني 
يف معاملة تؤول إىل الـتـورق يف إجـراءاهتـا لـكـن دون إلـزام                  
على العـمـيـل، ودون اسـتـحـداث أي إجـراء جـديـد لـغـرض                        
التورق، وال خيتلف، وضع العميل كمتورق يف هـذه املـعـامـلـة        
. عن أي متعامل آخر يف سوق األسهم مـن حـيـث اإلجـراءات        

لكن البنك، والعميل يـتـوافـقـان عـلـى نـوع مـن األسـهـم ال                     
إن .  تتقلب أسعاره جتنباً ملخاطر اخلسارة بسبب تغري السعـر 

من جييز أن يشرتي شخص سيارة باألجل، ثم يبيعها نـقـداً   
قد ال يرى شبهـة يف    )  التورق العادي( لغري من اشرتاها منه 

التورق باألسهم بالصورة املذكورة، وال يشكـل عـلـى ذلـك أن           
البيع يتم بواسطة البنك أو شركة االستثمار التابعة للبنك، 
ألن ذلك من قبيل اإلجراءات التنظيميـة لـلـسـوق املـقـبـولـة             
شرعاً، ومل يرتتب عليها أي قيود على حرية التصرف باملبيع 

أما من يرى عدم جواز التـورق  .  ختتلف عن احلاالت األخرى
العادي فال شك أنه يلزمه أن يقول حبرمة التورق باألسهم، 
وفق الصورة املذكورة، والـذي أعـرفـه مـن خـالل عـمـلـي يف                     

م أنه ال يصـنـف أيـاً      ٢٠٠٣-١٩٩٤مصرف الراجحي يف الفرتة 

من منتجاته للعمالء حتت مسـمـى الـتـورق أو أي مسـمـى                 
آخر يقصد منه التورق، رغم أن كثرياً ممن يشرتون سيـارات  
منه قد يبيعوهنا بعد توقيع عقـد الشـراء مـبـاشـرة بـغـرض              

، وال خيـفـى هـذا عـلـى الـبـنـك، بـل إنـه يف بـعـض                               .التورق
احلاالت لوحظ يف تلك الفرتة أن البنك يعيد شراء السلعة 

لـعـدم وجـود      )  دون تـرتـيـب     ( نفسها اليت بـاعـهـا عـدة مـرات            
ضوابط يف الـنـظـام اإللـكـرتونـي تسـهـل كشـف مـثـل هـذه                           

مـن  ( احلاالت، وقـد عـرض عـلـى اهلـيـئـة الشـرعـيـة األوىل                         
والـيت    -يف املصـرف الـراجـحـي           )  م١٩٩٩التأسيس حتى عام 

كان فيها الشيخ صاحل احلصني نائباً لرئيس اهلـيـئـة الشـيـخ        
بـيـعَ األسـهـم بـاألجـل فـرأت                -عبد اهلل بن عقيل رمحه اهلل  

، ١٠٩الـقـرار     ( عدم جواز ذلك لئال يستغل كوسيلـة لـلـتـورق         
، ويف ظين أن املؤثر يف القرار هـو    ) ونصه يف هناية هذا الرأي

الشيخ احلصني، ومشهور عنه رأي املنع، وهـذا مـؤشـر عـلـى          
أن اهليئة الشرعية األوىل ال جتيز التورق العادي، ثم عـرض  

، وبعد إعادة تشكيل اهليئة الشرعـيـة يف     ١٩٩٩األمر بعد عام 
مصرف الراجحي حيث خرج الشيخ صاحل احلصـني، ودخـل       
مشايخ آخرون مثل القـاضـي عـبـد اهلل اخلـنـني، والـدكـتـور                  
أمحد بن محيد، والقاضـي صـاحل اجلـربـوع، وأمـني اهلـيـئـة                 
الدكتور عبد الرمحن األطرم، وهو عضو فـيـهـا أيضـاً، وكـان          
رأي اهليئة اجلديدة جواز بـيـع األسـهـم بـاألجـل، ومـن ثـم                   
طرح املصرف منتجاً وطنياً يف تلك الـفـرتة، وأول مـا طـرح           

، واستغل يف التورق على نطاق واسع، وأثـر عـلـى        . يف األسهم
منتج بيع السيارات ألن كثرياً من عمـلـيـات شـراء السـيـارات           
كانت تتم بغرض التورق فلما فتح بيع األسهم باألجـل كـان     

  .التورق باألسهم أيسر
وبالتايل ميكن الـقـول إن بـيـع األسـهـم بـاألجـل مل يـنـشـأ                          
لتمويل بيع األسهم بـاألجـل كـغـرض مـن الـعـمـلـيـة، وإمنـا                      
بغـرض الـتـورق أو احلصـول عـلـى الـنـقـد، وهـكـذا يف كـل                             

 فالبنوك . منتجات بيع األسهم باألجل يف البنوك اإلسالمية
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جلأت لألسهم ألهنا أخف شبهة من التورق املنظم يف السلع الدولية الذي يشوبه شبهتان طـبـقـاً لـقـرارات جمـمـع الـفـقـه                    
اإلسالمي الدويل أوهلما صورية املعاملة اليت تعززها اإلجراءات احملكـمـة، وضـرورة تسـويـة املـعـامـلـة خـالل يـومـي عـمـل،                           

  .الوكالة امللزمة للبنك البائع ببيع السلعة نيابة عن املشرتي :وثانيهما
من قبيل التورق الفقهي اجلائز لدى مجهور الفقهاء، واملـمـنـوع      -وفق ما ذكر  -هل التورق باألسهم :  ولكن ينشأ سؤال آخر

 :رأيـي لدى شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن الـقـيـم أم هـو مـن الـتـورق املـنـظـم املـمـنـوع لـدى اجملـامـع الـفـقـهـيـة؟                                            
فيه شبه بالتورق الفقهي من حـيـث حـريـة املشـرتي              -وكذلك يف مصرف اإلمناء  -التورق يف األسهم يف مصرف الراجحي 

بالتصرف بالسلعة؛ بل إنه قد يعدل عن بيعها، وفيه شبه بالتورق املنظم من حيث التواطؤ بني األطراف على ذلك، ولكـنـه   
ليس على سبيل اإللزام، وأميل إىل أنه أقرب يف احلكم إىل التورق الفقهي حمل اخلالف بني الـفـقـهـاء الـقـدامـي، ويـأخـذ              

الـتـورق كـمـا       " وملزيد من التفصيل يف حترير حمل النزاع يف مسائل التورق الفقهي، واملنظم أرفق حبثي يف املوضوع  .حكمه
 .أبريل اجلاري ١٩-١٨الذي سأقدمه يف مؤمتر التورق، واحليل املصرفية يف جامعة عجلون يف " جتريه املصارف اإلسالمية

التورق في األسهم في مصرف الراجحي

اإلدارة هي فن اســــــتخدام الكفاءات 
 البشرية بالشكل األمثل لكافة الموارد

 
 أريل آوليير
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 خفايا فرضيات الفائدة يف  النظام التقليدي

  اوهاج بادانين محمد عمر
 ماجستير في التمويل والمحاسبة

تُشكل نتائج الفائدة أرصدة غري  متساوية، على الرغم من سعي النظام التقليدي جلعلها متساوية بإضافة فائدة خفية                       
على الفائدة احلقيقية حبجة أن املتمول سيوفر تدفقات نقدية مفروضة عليه حبكم الفائدة احلقيقية، واملصرف                                       

 .التقليدي يعترب هذا التوفري مبثابة متويل إضايف يستحق عليه فائدة خفية
وهذا يدلُ على عدم اهتمام املصرف التقليدي مبوقف التدفقات النقدية اخلاصة باملتمول، حيث يُطالب املتمول بعائد                         

 .يُغطي تكلفة الفائدتني احلقيقية واخلفية مما يؤجج نار التضخم

 :فرضية معدل العائد الداخلي
تُبنى حسابات الفائدة التقليدية على فرضيات معدل العائد الداخلي، وحيقق هذا الفرض نتيجتني خمتلفتني، إحداها                     

 ١٠٠٠٠٠مثال ذلك أن عميالً يطلب متويالً مببلغ         .  بطريقة حساب الفائدة احلقيقية، والثانية بطريقة األقساط املتساوية        
 .، على أساس سداد سنوي%١٢وحدة نقدية، ملدة مخس سنوات، ومبعدل فائدة سنوي 

 :إن ما سيدفعه العميل من الفوائد بطريقة الفائدة احلقيقية، وبطريقة األقساط املتساوية، هو كالتايل
 :نتائج طريقة الفائدة احلقيقية: أوالً

 

 :طريقة األقساط املتساويةنتائج : ثانياً
 

 

 الفائدة احلقيقية معدل االستثمار
الفائدة باألقساط 

 املتساوية

فاقدة التدفقات 
 النقدية

إجياد مبلغ الفائدة 
 اخلفية بفوائدها

٤٨٠٠- ٧٢٠٠ ١٢٠٠٠ ١.١٢  -٧٧٧٦.٠٠  

  ٢٤٠٠- ٧٢٠٠ ٩٦٠٠  -٨٧٠٩.١٢  

  ٧٣٥٤.٢١- ٠ ٧٢٠٠ ٧٢٠٠  

  ٣٤٣٦.٧٢- ٢٤٠٠ ٧٢٠٠ ٤٨٠٠  

  ٤٨٠٠ ٧٢٠٠ ٢٤٠٠   

  ٠ ٣٦٠٠٠ ٣٦٠٠٠   

٢٤٧٦٨.٧٥ ٢٧٧٤١ ١.١٢٠٠٠٠٠٠٠ 

٢٢١١٤.٩٥ ٢٧٧٤١ ١.٢٥٤٤٠٠٠٠٠ 

١٩٧٤٥.٤٩ ٢٧٧٤١ ١.٤٠٤٩٢٨٠٠٠ 

١٧٦٢٩.٩٠ ٢٧٧٤١ ١.٥٧٣٥١٩٣٦٠ 

١٥٧٤٠.٩٨ ٢٧٧٤١ ١.٧٦٢٣٤١٦٨٣ 

  ١٠٠٠٠٠.٠٩ ١٣٨٧٠٥ 



   

 :فوارق الطريقتني 

، واملصرف التقليدي يفرتض استثمار هذا        ٢٧٠٥إن طريقة األقساط املتساوية تزيد عن طريقة الفائدة احلقيقية مببلغ               
، ويوازي هذا املبلغ الفاقد من الفوائد بسبب إتباع املصرف             ٣٤٣٦املبلغ خالل فرتة التمويل ليصبح بنهاية فرتة التمويل            

 .طريقة األقساط املتساوية بدال من طريقة الفائدة احلقيقية

وقد أمسيتها بالفائدة اخلفية ألن املصارف تُلزم املتمول والذي ميلك السيولة الكافية دفع الفائدة احلقيقية، أما                                        
 :الطريقة اليت متت هبا املعاجلة لتربير الفائدة اخلفية فهي

 

 

 

 

 

 

 

لكن هل حينو املصرف التقليدي على املتمول؟ أم أنه يعلم متاماً عجز املتمولني عن سداد األقساط بطريقة الفائدة                                
 !.احلقيقية

 

 
 املال والفضيلة يف عيون الفالسفة

 : يقول هنري نورو
 .. إذا زاد المال قلت الفضيلة

 :ويقول سقراط
 .. ولكن من الفضيلة يأتي المال.. الفضيلة ال تأتي من المال

 :ويقول جريزود شتاين

 .. ولكن الجيوب هي التي تتبدل.. إن المال موجود دائمًا
 

 معدل االستثمار

الفائدة املعدل 
 ملوازنة

 الفائدة احلقيقية

 الفائدة اليت بين

 عليها التعويض

نصيب الفائدة اخلفية 
 السنوية

 املبلغ املعوض بنهاية

 فرتة االستثمار

١١٤٦.٩٢ ٥٤١ ٧٢٠٠ ٧٧٤١ ١.١٢ 

  ١٨٢٥.٥٥ ٥٤١ ٧٢٠٠ ٧٧٤١ 

  ٢٥٨٥.٦١ ٥٤١ ٧٢٠٠ ٧٧٤١ 

  ٣٤٣٦.٨٩ ٥٤١ ٧٢٠٠ ٧٧٤١ 

  ٥٤١ ٧٢٠٠ ٧٧٤١   

  ٢٧٠٥ ٣٦٠٠٠ ٣٨٧٠٥   

خفايا فرضيات الفائدة في  النظام التقليدي



   

 אא

 خلف عبد اهللا الوردات/ الدآتور 

 مقدمة
إن ختزين السلع من أقدم األمور اليت عرفها اإلنسان منذ بداية اخلليقة حيث حيـرص عـلـى تـوفـري احـتـيـاجـاتـه مـن                    

ولكي يتفادى عدم وجود احتياجاته وقت احلاجة فإنه حيرص على ختزين بـعـض االحـتـيـاجـات لـفـرتة               ،  مأكل، وملبس
 .اإلنسان يف فرتة زمنية معينةفاملفهوم العام لكلمة املخزون تعين كمية الشيء الذي يقتنيه  .معينة

باللغة الفرنسية، مبـعـنـى مـا يـتـبـقـى عـنـد قـطـع                       "  SOUCHE" يف األصل مصطلح سكسوني، ويعين" STOCK"إن كلمة 
) A. RAMBAUX  رامـبـبـوا   .  أ( فحسب .  " حتضري املؤونة للشتاء" شجرة من اجلذع واجلذور، وهذا املصطلح يرتجم ضرورة 

املخزون هو جمموع البضائع أو السلع املرتاكمة يف انتظار استعمال مستقبلي قريب، والذي يسمـح بـإشـبـاع حـاجـيـات            " 
: وحسب تعريف آخر فإن املخزون هو ." املستعملني شيئاً فشيئاً، دون فرض آجال، وزمن لصنع أو تسليم من قبل املمونني

وأول نـظـام أو        . عبارة عن مؤونة من املنتوجات يف انتظار االستهالك، وحيتفظ هبا داخل خمازن خمصصة هلذا الغرض
أسلوب عرفه اإلنسان يف التخزين كاليت يف عهد سيدنا يوسف عليه السالم قال اهلل تبارك وتعـاىل عـلـى لسـان سـيـدنـا              

 -حافظـا      -على أموال البالد   -أمني   -أي إنه "  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ األَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" يوسف عليه السالم 
 .بأوجه تصرفاهتا –عليم  –حلساب متطلبات املستقبل من مواد، وطعام 

 : ماذا نقصد بوظيفة التخزين
      وظيفة التخزين وظيفة جوهرية تتعلق بتصنيف، وتبويب، وتنميط األصناف، ثم االستالم، والتخـزيـن، والصـرف

 .وفقاً إلجراءات تتفق وأهداف طبيعة تنظيم املشروع
       ختطيط، وتنظيم عملية استالم املواد، واملستلزمات، واالحتفاظ باملخزون يف حال صاحلة لالستخدام مبـا خيـدم

 . الوظائف اإلنتاجية
   حتقيق نوع من التوازن بني االحتياجات التشغيلية، وبني معدالت تدفق خمتلف أنواع املواد، واملستلزمات الـالزمـة

 .لتسيري عمل املشروع
املتابعة والرقابة على األداء مبا حيقق كفاءة األداء وتقليل التكاليف . 
استالم، وختزين املخلفات الصناعية، وبواقي اإلنتاج وكيفية التصرف فيها. 

 :اهلدف من التخزين
 : هو ضمان توفري املواد أو املستلزمات السلعية الالزمة لعمليات التشغيل أو اإلنتاج أو اخلدمات وقت احلاجة إليها يف

 .الوقت املناسب وبالكميات املناسبة )١(
 . طبقا للمواصفات املطلوبة )٢(

 :تنظيم املخازن
شأنه شأن اخلزائن احلديدية اليت حتفـظ    ) اخل. .  مهمات، أدوات، خامات، ( هو مكان حتفظ فيه األموال العينية  : املخزن

 . فيها األموال النقدية وبالتايل ال يقل أمهية عن تلك اخلزائن بل إنه أهم منها
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 :شروط التخزين 

إضاءة، هتوية، إنارة، عاملني مناسبني، تناسب املكان مع طبيـعـة الصـنـف املـخـزن،           :  توفري الظروف املناسبة للتخزين .١
 .وسائل املناولة

 .عمليات استالم، فحص، تكويد، صرف، مناولة، ختطيط، رقابة: توفري أسلوب مناسب إلدارة املخزون .٢
كارت لكل صنف، دفرت به حركة كل صنف ودورة مستندية توفر بيانات حقيقية ومـالـيـة      :  بناء نظم معلومات سليمة .٣

 .عن املخزون

 ؟ملاذا حنتفظ باملخزون

 .معظم املؤسسات حتتفظ بكمية من املنتجات النهائية ملـواجـهـة طـلـبـات الـعـمـالء              :ملواجهة الطلب احملتمل على منتجاتنا
ملواجهة الطلبات الفـجـائـيـة     كذلك فإن بائعي اجلملة، والتجزئة حيتفظون مبخزون ملواجهة الطلبات املتوقعة من العمالء 

أن تـقـوم       -مـثـال       -قد يكون من الصعب أن تقوم املؤسسة اليت تنتـج مـنـتـجـات مـرتـبـطـة مبـوسـم الصـيـف                        :  أو املومسية
لذلك تلجأ هذه املنتجات إىل التصنيع طوال العام وبالتايل يكون هناك خمزونا من املنتج يف   .  بتصنيعها يف الصيف فقط

عندما يكون لدينا خمزون كبري من املنتجات النصف مصـنـعـة فـإن       :  لكي ال تتأثر املراحل اإلنتاجية ببعضها  .فصل الشتاء
أي مشكلة يف املرحلة اإلنتاجية السابقة لن تؤثر على املرحلة التالية ألن هناك خمزونا يكفي لتشغـيـل املـرحـلـة الـتـالـيـة              

هتتم جدا بـتـقـلـيـل هـذا املـخـزون لـزيـادة اعـتـمـاد املـراحـل                             Just In Timeالحظ أن سياسة تقليل الفاقد.  لفرتة طويلة
عنـدمـا نشـرتي كـمـيـة            : لالستفادة من وفورات احلجماإلنتاجية على بعضها مما يُحفز العاملني على حل مشاكل اإلنتاج 

  .كبرية من املواد اخلام فقد نتمكن من احلصول على ختفيض يف السعر

لذلك فإن املؤسسات تلجأ لشراء كميـة  .  كبرية من نفس املنتج فإننا نتمتع بوفورات احلجمكمية كذلك احلال عندما ننتج 
الحظ أن سياسة تقليل الفاقد تعترب هذا تصرفا غري مـفـيـد      .  كبرية من املواد اخلام، وتصنيع كميات كبرية من نفس املنتج

عندما تتوقع املـؤسـسـات احـتـمـالـيـة             :  ملواجهة أمور متوقعة  .ألنه يؤدي لزيادة املخزون اليت تؤدي إلمهال املشاكل اإلنتاجية
كذلك عندما تكون هناك احتمالية لتوقـف إمـداد املـواد        .  زيادة أسعار املواد اخلام فإهنا تفضل زيادة خمزوهنا من هذه املواد

العمليات اإلنتاجية تستـغـرق وقـتـاً        : لطبيعة العملية اإلنتاجيةاخلام فإن املؤسسات حتاول ختزين قدر ما من املواد اخلام، 
نـظـراً ألن     :  لطبيعة عمليات النقل.  مواد حتت التصنيع يف املراحل اإلنتاجية  وبالتايل فإنه يف مجيع األحوال ستكون لدينا

نقل املنتج النهائي من املورد إىل العميل يستغرق وقتاً فإنه يف هذا الوقت يكون من ضمن خمزون العميل أو املـورد حسـب     
لكي نتمكن من شراء مواد خام فإننا ننتظر بـعـض الـوقـت حـتـى           :  ألن عملية الشراء تستغرق وقتا  .اتفاقيات تسليم املنتج

هل هذه األسـبـاب جتـعـلـنـا حنـتـفـظ              .  لذلك فإننا حنتفظ مبخزون يكفينا حتى تصلنا كمية أخرى من املواد.  يتم التوريد
 . مبخزون هائل؟ بالطبع ال فعلينا أن حنتفظ باملخزون الضروري فقط

 

بمنظور إسالميإدارة المخزون  



   

 

 مجتمعات الشرق األوسط بحاجة إلى إنقاذ قيادي أآثر منه إلى إنقاذ مالي

 عالء الدين العظمة/ الدآتور
 دآتوراه في التخطيط االستراتيجي

أنفع الفكر هو فكر يف مصاحل الدنيا، وطرق حتصيلها، وفكر           
يف مفاسد الدنيا وطرق االحرتاز منها، وعلى هذه األفكار                  

، وأما عقالء اآلخرة فلهم شأن آخر       ...دارت أفكار عقالء الدنيا،   
 .عظيم يطول احلديث عنه

أحببت يف هذا العدد أن أخرق السياق االعتيادي يف تناويل               
نظرية من نظريات القيادة الكالسيكية أو احلديثة، وأن                       
أتطرق لبعض اللمحات القيادية اليت تتواكب والظرف الذي           

 .تعيشه املنطقة حالياً
والسؤال هنا، هل تشمل األزمة احلالية اليت يعيشها الشرق              
األوسط يف طياهتا اجلانب القيادي؟ وهل األزمة احلالية هي          

النموذج القيادي احلديث يف إدارة،              أزمة قيادة؟ هل فشل        
وقيادة الشركات وخاصة يف التعامل مع األزمات احمللية،                     
وأوجد حالة من الضبابية الشديدة يف التعامل مع األزمات              
االقتصادية العاملية من خالل االعتماد على مبدأ الرحبية يف         
تقييم عمل الشركات بعيداً عن تطوير اإلدارات، والقدرات                  
البشرية باعتبارها األساس احلقيقي لبناء الشعوب؟ هل                   
تقاد األزمات من منطلق إداري قيادي، أم من منطلق مايل؟            
وهل سيكون العالج من القيادات املوجودة يف الشركات أم من            

 خالل عالج األوضاع املالية للشركات أوالً؟
لقد سبب النموذج احلديث يف اإلدارة، والقيادة ارتباكاً لدى               
الشركات يف حل أزماهتا، حيث حتمل األزمات عادة يف                            
تداعياهتا شقاً مالياً، وآخر إدارياً، وقد خلقت النماذج                            

تشويشاً، )  األمريكي، والغربي (القيادية احلديثة كالنموذجني     
وارتباكاً يف التعامل مع األزمة ألنّه أوجد حالة من اللبس                  

 .حول طرق العالج
إنّ الرحبية، وقضية األرباح هي الرئة اليت يتم التنفس من                   
خالهلا، ولكن على قيادات الشركات أن تنظر إىل األرباح                         

باعتبارها وسيلة ال غاية، وأال ينظر إىل املوارد البشرية                           
والطاقات الفكرية للعاملني يف الشركات باعتبارها جمرد                     
أدوات تدر رحباً، بل جيب التعامل معها على أساس معدالت               

  .اإلنتاجية يف العمل على املدى الطويل
إنّ النماذج احلديثة يف القيادة، واإلدارة متهمة بسيادة مبادئ             
معينة ختالف العمل االقتصادي السليم، حيث أنّ النموذج                  
األمريكي، والغربي يف القيادة ساعد على تفشي مبادئ املادية،          
والنزعة االستهالكية لدى الشعوب، حيث جند طلبة املعاهد،             
واجلامعات يتعلمون ليصبحوا ناجحني ليضمنوا وظائف تدر          
دخالً عالياً، بعيداً عن حتقيق الذات، وإعمار الكون، وحتقيق               
الرسالة الشخصية، يف الوقت الذي ال ميكن فيه حتقيق جناح           
يف العمل دون وجود جمتمع يتمتع بوضع صحي سليم،                          
ومواطنني يعيشون بيئات حتفّز استثمار طاقاهتم وتدير                       

 .مواهبهم باالجتاه اإلجيابي الذي يرقى هبم ومبجتمعاهتم

يواجهون مشاكل  يف عصرنا احلاضر      إن معظم رجال األعمال   
. من نوع ما فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية العاملة لديهم               

أن أحد املديرين أو املشرفني قد ترقّى         :  املثال  نرى على سبيل  
وبشكل فجائي إىل رتبة تنفيذية عليا وهو ال يتقن فنون                        

، ونرى أيضاً أن أحد املقاولني قد توسّع يف جمال عمله           القيادة
 . وإدارة أعماله لدرجة تفوق مقدرته على متابعة

عملياً فإننا مرات عديدة جند أن عملية تطوير املدير ليصبح            
 .خرقاء قائداً تتم بطريقة

السبب يف ذلك أن جمتمع العمل يتفهم           ملاذا إذاً الفشل هنا؟    
بشكل .  األحيان  اإلدارة بشكل جيد وال يتفهم القيادة يف معظم       

وهو .  عام يكون القائد قادراً على حتميس اآلخرين إلتباعه                
ما الذي ميكن أن أقوله أو أفعله ألجعل                  عادة يسأل نفسه    

 يفعلوه؟  الناس يتبعونين ويفعلون ما أريد منهم أن
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أفضل القادة هو من يتمكن من احلصول على أكرب عدد من               
يفعلون ما متليه عليهم عقوهلم، والقائد        فعادة الناس .  األتباع

الناس   اجليد هو الذي يتمكن من فهم ما يدور يف عقول                    
هنا يشعر الناس أن عقوهلم يف         .  وحيرّكهم من واقع عقوهلم     

وبذلك ال يرتددون يف تنفيذ رغبته أو          انسجام تام مع القائد،   
 .طلبه

العمل السيكولوجي، فإذا استطاع           إذاً القيادة هنا نوع من          
القائد تطبيق طرق القيادة احلديثة من منظور سيكولوجي             

فاعالً بشكل أكرب من لو أنه طبق طرق            فإنه يكون، وبال شك   
 .القيادة احلديثة من منظور رحبي حبت

إنّ مهارات القيادة مثلها مثل مهارات اإلدارة ميكن تعلّمها،                 
وتعلُّم .  القائد يدرك الوضع السائد ويتمكن من تغيريه             لكن

األوضاع غري املُرضية واالنتقادات      القيادة يعتمد على مواجهة   
 .غري املرغوبة

إنّ احتياج العامل اليوم وخاصة جمتمعات الشرق األوسط هو           
إىل إنقاذ قيادي أكثر منه إىل إنقاذ مايل، وكالمها مطلوب                  
بشدة يف الفرتة املقبلة، واالحتياج األساسي اليوم هو احتياج             
إىل القيادة يف كافة القطاعات املتعلقة مبجال األعمال                          
واألداء الشخصي، والتطوير االجتماعي للمجتمعات، فالقيادة      

  .جزء رئيسي يف تطوّر األداء االقتصادي، واالجتماعي
كوزس (أمجعت عدد من اإلحصائيات العاملية ومنها ما أجراه           

لألحباث، واالستشارات حول أهم صفات القائد                 )  وبوسنز
واشتمل على آراء أكثر من مليون ونصف مليون                   (الناجح   

، وأسفرت   )عاماً   ٢٧مشارك على مستوى العامل وعلى مدى             
عن نتائج مطابقة خلمس صفات رئيسية جيب أن يتمتع هبا            

 :القائد وهي
املصداقية والرؤية والتمكني والتحدي والتحفيز، موضحة بأنّ       
الذكاء يعترب من األمور اليت حيتاج إليها القائد الناجح، وقد          
زاد الطلب عليه يف اآلونة األخرية، ووفق استطالعات الرأي               

 .٢٠١٠يف عام % ٤٨مقارنة مع  ٢٠١١يف عام %  ٥١بنسبة 
إنّ بيئة األعمال يف الشرق األوسط حباجة إىل تطوير                            
قياداهتا، حيث أهنا حتتاج إىل التطوير، واملتابعة املستمرة مثل         
غريها من املناطق يف خمتلف دول العامل، وأنه يتعني على                   
املوارد البشرية أن تطوّر أنفسها وتنقاد لقياداهتا لتخرج من              
هذا الوضع الذي تعيشه املنطقة حالياً، وينبغي خلق التوازن            
بني القيادة، والعاملني يف التعامل، والتفكري، وتسلسل األوامر         
بسهولة يف ظل التداعيات اخلطرية اليت تواجه املؤسسات                    

واليت أدت يف السابق إىل نوع من االرتباك الشديد يف العمل               
التوازن املطلوب اليوم هو       و.  على مدى فرتات زمنية متباينة        

توازن بني األعمال االقتصادية، والتعليمية، واالجتماعية، دون        
السماح للمادية بأن تسيطر على املقدرات، والرتكيز على                      
خلق القدرات اإلبداعية أمام موظفي منظمات األعمال يف                

  .كافة اجملاالت

لقد بدأ اهتمام الغرب وخاصة الواليات املتحدة بدراسة                  
القيادة بغية حتسني اإلنتاج وتطويره منذ مطلع القرن،                 
وقد برز علماء كثريون يف هذا اجملال جعلوا من القيادة                    

 . علماً مشل مجيع جوانب احلياة
دراسة خاصة عن        ٢٠٠٥ولقد أجرت جامعة هارفرد عام             

القيادة، حيث بينت نتائج الدراسة أن ثلثي األمريكيني                     
 .يعتقدون أن بالدهم تعاني أزمة يف القيادة

خالل مشاركته   )  بيرت سنجي  .  د(أكد خبري علم القيادة           
، بأن البحث عن      ٢٠١٢مبؤمتر اإلبداع يف القيادة يف مايو            

األرباح وحدها يف عامل األعمال عزز من النزعة                                      
االستهالكية لدى اجملتمعات األمريكية، واألوروبية، وأدى                
إىل طغيان الطابع االستهالكي يف التعامل االقتصادي لدى         

 .الكثري من الدول يف خمتلف اجملاالت
بأن النموذج األمريكي يف إدارة الشركات             )  سنجي(وأشار   

خلق ارتباكاً، وتشويشاً كبريين يف أداء الشركات باعتبار أن             
حتقيق الربح هو احملور الرئيسي الذي ركّز عليه هذا                         

 .النموذج، وأفرز الكثري من التشوهات يف بيئة األعمال 
: أختم مبقولة رائعة للشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل                       

األمم العظيمة ليست إال صناعة حسنة لنفر من الرجال            "
املوهوبني، وأثر الرجل العبقري فيمن حوله كأثر املطر يف             

 ."األرض املوات، وأثر الشعاع يف املكان املظلم

 ...يتبع يف العدد القادم بإذن اهلل
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 تأصيل نشاط التدريب من منظور إسالمي  
 وطبيعة املعرفة يف الصناعة املالية اإلسالمية

 )٢(احللقة 
 أساليب التدريب يف املنهج اإلسالمي )٤(

 .أسلوب التدريب امليداني
: وأنت ؟ قال  :  فقال أصحابه "  ما بعث اهلل نبياً إال رعى الغنم      : "عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال            

احلكمة يف إهلام األنبياء من رعي        :  قال العلماء : "، قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل         "نعم، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة         "
الغنم قبل النبوة أن حيصل هلم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، وألن يف خمالطتها ما حيصل هلم                                    
احللم والشفقة ألهنم إذا صربوا على رعيها، ومجعها بعد تفرقها يف املرعى، ونقلها من مسرح إىل مسرح، ودفع عدوها من                                  
سبع، وغريه كالسارق، وعلموا اختالف طباعها، وتفاوت عقوهلا فجربوا كسرها ورفقوا بضعفها، وأحسنوا التعاهد هلا فيكون                             
حتملهم ملشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة ملا حيصل هلم من التدرج على ذلك برعي الغنم وخصت                                
الغنم بذلك لكوهنا أضعف من غريها، والن تفرقها أكثر من تفرق اإلبل إلمكان ضبط اإلبل والبقر دوهنا يف العادة املألوفة ومع                       

: وكان الرسول عليه الصالة والسالم يأخذ املغتابني إىل جيفة محار ويقول هلما               ).  ١(أكثرية تفرقها فهي أسرع انقاداً من غريها        
إشارة إىل أهنما اغتابا أخاً      )  ٢"(فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكالً منه         "  فيستغربا، فيقول هلما  "  انزال فكال من جيفة احلمار     "

 ).٣(هلما يف الدين
 .أسلوب التدرج

لقد متيز التشريع اإلسالمي يف العهد النبوي بتعرضه للنسخ، والتعديل حبيث تتباين أحكامه يف املوضوع الواحد من وقت                               
آلخر، ومل يكن ذلك اضطراباً يف التشريع، وافتقاراً منه لألحكام، والثبات، وإمنا كان التعديل مقصوداً حلكمة ربانية سامية                               
تتوخى التيسري يف التطبيق بالتدرج يف فرض التكاليف، واألحكام الشرعية اليت جاءت على غري مألوف اجملتمع العربي، وذلك                       
متهيداً لتطويعه على استساغتها، وحتى يتهيأ املناخ الوجداني لالستجابة هلا فال يباغت املشرع احلكيم من يهطع إىل رحابه                         
متفائالً مبا يصدم الطبائع، ويغري أمناط احلياة، والسلوك اإلنساني طفرة فيشق عليها احتماهلا مما قد حيملها على التمرد،                      

حتى إذا ما اطمأنت النفوس، واسرتضت، واستتب األمر لإلسالم انتهت التشريعات إىل                      .  وهتيب الدخول يف الدين اإلسالمي       
وذلك على مراحل متهيدية فعادية فمهمة ثم األهم، وهكذا جاء الدين احلنيف، وأحكامه              ).  ٤(الصيغة النهائية الدائبة، واخلالدة   

شيئا فشيئاً، وهكذا علم الرسول صلى اهلل عليه وسلم الدعاة بان يدعو الناس إىل شهادة أن ال اله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل            
 .)٥(فان استجابوا فيدعوهم إىل الصالة ثم الزكاة، والصيام، وأخرياً حج البيت احلرام ملن استطاع إليه سبيالً 

 .أسلوب التمرن على احلكمة
فإن الشريعة اإلسالمية مبناها، وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش، واملعاد، وهي عدل كلها،                  "  يقول اإلمام ابن القيم   

ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل                          
املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأول، فالشريعة عدل اهلل بني عباده ورمحته بني                                 

 ).٦" (خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى اهلل عليه وسلم أمت داللة وأصدقها
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مأمورات، ومنهيات أما املأمورات فهي غالباً           :  نوعانوعلى سبيل املثال فإن األحكام الشرعية املتعلقة بالتصرفات املالية                    
تتعلق بأعمال الرب، واملعروف، أو ما يسمى النشاط غري الرحبي، وعلى رأسها الزكاة، أما املنهيات فهي غالباً تتعلق                                         

 .النشاط الرحبي، كالربا والغرر وحنومها: باملعاوضات أو ما يسمى
واحلكمة يف ذلك أن حوافز اإلثرة قد تغلب حوافز البذل والعطاء، لكنها مل تؤكد بالدرجة نفسها على وجوب الكسب،                                

، ويف هذا التصور      )٧(وطلب املعاش، ال ألن هذا غري واجب، ولكن لوجود احلافز الفطري الذي أقرته الشريعة املطهرة                           
حكمة عظيمة مفيدة للمتصدي للمعامالت املالية، وهي بذلك توجه تفكريه، وتصقله بطريقة إجيابية متكنه من القدرة                       

 .على حتليل املسائل حتليالً دقيقاً مبدعاً
 .أسلوب القصص االفرتاضية

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا             "  امتأل القرآن الكريم بالقصص االفرتاضية فمثالً قال تعاىل         
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ         "وقال تعاىل    "  عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ                
مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا               هُلِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّ                 

تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا          إِنقُل لِّلْمُخَلَّفِنيَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَ               )  ١٥(قَلِيالً  
وهذه اإلجابات على األسئلة املستقبلية فيها تثبيت، واطمئنان، وفيها تدريب على                    "  كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً            

، وهذا األسلوب من أكثر األساليب املستخدمة يف القرآن الكريم ألن فيه تصويراً                          )٨(مواجهة املواقف احلرجة الصعبة      
  .واقعياً ملواقف متنوعة وهي تبين يف املتدرب قدرة فائقة على إدراك املقصود

 القسم الثالث
 اإلسالميةطبيعة املعرفة يف الصناعة املالية 

 .الصناعة املالية اإلسالمية معرفة تبعية تستند إىل علوم أخرى -١
إن التشابك التارخيي بني العلوم، والتداخل املعريف بينها منذ نشأهتا حياصرنا يف حتديد العلم املقصود بالقصد األويل،                       
ومتييزه من العلم املطلوب بالقصد التبعي أو الثاني كما يعيننا يف رسم اخلط التارخيي لعلم من العلوم يف صورته                                      

وهي العلوم اليت نشأت ابتداء على        :  علوم أصلية :  بناء على ذلك ميكن تصنيف هذه العلوم إىل صنفني            .  املتعينة واجللية 
إهنا مقصودة بالتنزيل والتطبيق والعمل اإلفرادي، ويدخل       :  أساس االستيعاب والتحقق منها يف مواقع الوجود اإلنساني أي        

إن األسس الفلسفية للعمل املصريف اإلسالمي قائمة على          ).٩(يف ذلك علم التفسري وعلم الفقه وعلم العقيدة وعلم اللغة           
أهداف، ومبادئ عامة تشكل املظلة اليت حتفظ له مقوماته، وتصون خصائصه عن الذوبان أو الضمور بسبب املزامحة                               
القائمة املتمثلة يف العمل املصريف التقليدي، وهي مزامحة أقدم ميالداً، وأقوى عدة، وعتاداً، وهي أشد خطورة من أي                                 
مزامحة يف جمال آخر للتداخل بني اجلوانب الفنية املصرفية اليت هي صعيد مشرتك، وااللتباس يف العمليات بالرغم من                    

على أن تلك القوة حبسب الظاهر يف املنهج التقليدي حتمل                  .  اختالف الرؤى، واالجتاهات، والتشابه، وآثارها، ونتائجها         
ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا        "  بذور الضعف، ووجوه النقص، ومتتلئ باملتناقضات، واالختالفات، وليس ذلك مستغرباً             

وال ميكن الدخول يف نقاش تفصيلي حول عمل املصارف اإلسالمية إال بعد أن يكون املتدرب قد                      .)١٠" (فيه اختالفاً كثرياً  
استوعب العمل املصريف القائم على الفائدة، وآثار هذا النظام على النقود، والتمويل، ذلك ألن النظرية احلديثة                                          
للمصارف اإلسالمية، وتطبيقاهتا العملية املعاصرة إمنا انطلقت أساساً من النظام املصريف التقليدي، ونتجت من                                       

املتعددة للمعرفة يف الصناعة املالية اإلسالمية            املصادرإن مزيج    ).  ١١(التعديالت اليت أدخلت على الرتتيبات التقليدية            
فتجد الطابع  .  فرض طابعاً خاصاً هبا حبيث أصبحت القوالب العلمية هلا تتشكل حبسب مصدر العلم الذي تستند إليه                     

الشرعي، والقانوني، واالقتصادي، والسياسي، واالجتماعي، والفكري، والفلسفي، اخل، وهذه حبد ذاهتا ظاهرة أصيلة يف                            
احلكمة ضالة املؤمن حيثما وجد املؤمن ضالته           "  العلوم اإلسالمية عموما، وذلك استناداً إىل قوله عليه الصالة والسالم               

، ومن مميزات هذا التعدد أنه ينوع مداخل فهم املالية اإلسالمية، وال حيصرها يف قوالب حمددة                               )١٢"(فليجمعها إليه  
 تضفي عليها صفة اجلمود لتصبح فوائده مقصورة على فئة معينة دون األخرى خاصة أن اجلانب املعياري يف هذا 

...تأصيل نشاط التدريب من منظور إسالمي  



   

احلقل من املعرفة حيتاجه اجلميع باختالف ختصصاهتم العلمية ألن معرفة احلالل واحلرام فرض               
 ".ال يبع يف سوقنا إال من يفقه وإال أكل الربا شاء أم أبى              "عني، وكما يقول سيدنا عمر بن اخلطاب         

لذلك قد ال تكون التفسريات الدقيقة للممارسات املالية اإلسالمية ذات طابع مايل حبت، وإمنا                           
مثال ذلك الربا، فالربا ال تتعلق       .  يتجاوز ذلك التفسري احلدود التقليدية للمعرفة املالية اإلسالمية        

حكمة حرمته فقط باجلوانب االقتصادية، وإمنا هناك حكم أخرى سلوكية ال تقل أمهية عن                                 
اجلانب االقتصادي بل ال نبالغ إذا قلنا أهنا أكثر أمهية مثل سلوك االستغالل الذي يعترب من                               
األمراض االجتماعية السائدة يف جمتمعنا اليوم كذلك إجياب الزكاة، وهي الصدقة اإللزامية دون                    

 .مقابل فهي تربي النفس على الشعور بالفقري من غري عوض ماديّ مباشر أو ظاهر للعيان 

 :تالزم املوضوعية مع املعيارية -٢
إن اإلسالم دين هداية، هدفه األول تزويدنا باملقوالت القيمة أي باألحكام الشرعية اآلمرة، والناهية                 
أو املعربة عن تفضيل قيمي حلالة على أخرى، لكن اإلسالم ينبهنا إىل بعض املتغريات، ويزودنا                             
أيضاً ببعض املقوالت الوصفية اليت تقع ضمن نطاق بعض العلوم كاالقتصاد، واالجتماع، والنفس،                 
وهلذا أمهية بالغة يف حتقيق إسالمية العلوم االجتماعية، واإلنسانية، ويف وقاية هذه العلوم من                            
االحنراف، واخلطأ ذلك أن الكثرة اهلائلة للمتغريات، والعوامل املؤثرة يف الظواهر االجتماعية،                          
واالقتصادية، وكثرة املقوالت الوصفية احملتملة فيها، واحلاجة النظرية املاسة إىل جتاهل القسم                       
األكرب من تلك العوامل، وتركيز االهتمام على عدد حمدود من العوامل، وكذلك تعذر تثبيت بعض                   
العوامل االجتماعية أو إخضاع البشر للتجربة العملية كل ذلك يفسح اجملال للتخبط اهلائل يف                       
العلوم االجتماعية، وتوايل النظريات املتناقضة فإذا شط الفهم، والنظر باملسلم يف قوانني الكون،                     
والوجود، والعالقات فان له من الوحي عاصما، وهكذا فان املعرفة اإلسالمية توظف، ويف وقت واحد                  
مصادر املعرفة العقلية، والتجريبية االستقرائية إىل جانب مصادر املعرفة الكونية الكلية                                          

 ).١٣(االستنباطية املستمدة من الوحي 
إن األحكام الشرعية تنري الطريق للمنهاج، وهو بدوره حيدد املمارسة، وكل من املنهاج، واالجتهادات                  
الفقهية يأخذ بعني االعتبار اجتاه املمارسة العملية، وظروفها للوفاء حباجة العصر، والبيئة من                       

 ).١٤(حيث التخريج الفقهي املطابق ملقاصد الشريعة 

 :الرتكيز على البدائل واحللول التطبيقية -٣
اإلنتاج العلمي، واخلربات العملية يف الصناعة املالية اإلسالمية كثرياً ما تركز على البدائل،                                   
واحللول أكثر من تأصيل علم املالية اإلسالمية رغم أن الثاني موجود لكن ال حيظى كثرياً                                        
باالهتمام مقارنة مع إنتاج البدائل، واحللول فتجد كل مكونات املعرفة يف الصناعة املالية اإلسالمية              

 أنه ال خيفى  فمن الناحية اإلجيابية،     .  متجهة حنو هذا املوضوع، وهلذه الطبيعة إجيابيات، وسلبيات         
على أحد أمهية هذا الطابع ألنه جيعل هذا العلم حيوياً قابالً للنقاش، واألخذ والرد مبعايري                               
واقعية قابلة للتطبيق، وحيث أن املهم بالنسبة جلمهور املتعاملني مع هذه الصناعة هو إجياد حلول                

وهو جانب ال أحد خيالف يف أمهيته لكن يف املقابل           .  ملشكالهتم املالية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية     
ال يعين ذلك انفالت احللول، والبدائل عن املبادئ، واألصول املتعارف عليها يف الشريعة اإلسالمية،                   
وكذلك يف االقتصاد اإلسالمي كإطار موجه هلذه احللول مما قد ينتج لنا حالة انفصام تتعزز فيها                  

 .املتناقضات، ويصبح من الصعب فهمها خاصة على املبتدئني يف هذا اجملال

ا ال ت   في   ا إل د ا ر ة  ق  م



   

كذلك ال ميكن جتاهل أمهية الطابع النظري والعلمي لألصول والقواعد، واعتبار أن الفجوة بـني الـنـظـريـة والـتـطـبـيـق هـو                   
ظاهرة سلبية يف هذا العلم ملاذا؟ ألن هذه القواعد واألصول هي مبثـابـة مـعـيـار ذاتـي ملـمـارس املـهـنـة يف الصـنـاعـة املـالـيـة                                

 .اإلسالمية، وأداة لقياس ممارسته اليت يسعى أن يقومها وفق هذه القواعد واألصول النظرية

، وكذلك ضروري يف حال احنراف التطـبـيـقـات عـن هـذه           ) ١٥( لذلك وجودها ضروري يف حال توفر الظروف أو األوضاع املثلى
األصول والقواعد، فيظلّ املمارس دائما يف حالة من املتابعة الذاتية، والدورية ملمارساته يف ضوء األصول، والقواعد الـنـظـريـة     

 .إنّ من أساسيات النجاح الرؤية الواضحة: وهو ما يردده كثريا علماء اإلدارة

 الرتكيز على املواقف األخالقية -٤

لقد أكد اإلسالم على أمهية القيم األخالقية والسلوكية يف اجملتمع، واليت من دوهنا ال ميكن حتقيق أي تقدم، ويف احلـقـيـقـة       
ال بد من اعتبار القيم األخالقية والسلوكية الشروط األساسية الالزمة لتوغل جذور التقدم يف أي جمتمع، وقد ذكـر الـقـرآن        

اءِ          :  هذا بوضوح قال تعاىل مـَ ي السـَّ ا فـِ هـَ ي   )  ٢٤(    أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَـرْعـُ تُـؤْتـِ
نْ فَـوْقِ     )  ٢٥( أُكُلَهَا كُلَّ حِنيٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مـِ

لُ  ايُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّ)  ٢٦(الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ  لِمِنيَ وَيَفْعـَ
 ).٢٥ -٢٤آية : سورة إبراهيم() ٢٧(اللَّهُ مَا يَشَاءُ 

وال شك أنه مادمنا نعيش يف عامل اهنارت فيه األخالق فستظل املشكالت باقية فيه، ولن يكون هناك رخاء، وامن يف جمـتـمـع      
 ).١٦(حتى ولو وصلت األمة إىل مستويات عليا من التنمية االقتصادية والتصنيع السريع 

رحـم اهلل امـرئ مسـحـاً إذا بـاع مسـحـاً إذا                      : " وقال عليـه الصـالة والسـالم       "  وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة: " قال تعاىل
 ".اشرتى

 ::إن األخالقيات املستهدفة اليت جيب أن يتحلى هبا العاملني يف الصناعة املالية اإلسالمية هي

" إن اإلسالم يقدر األمانة حق قدرها، وجيعلها حتكم مجيع التصرفات كما يقدر القوة على أداء املهـام قـال تـعـاىل        :  األمانة  -
وقـوـلـه عـلـيـه الصـالة            "  كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعـيـتـه   "  وقال عليه الصالة والسالم"  إن خري من استأجرت القوي األمني

 ".أدِّ األمانة إىل من ائتمنك" والسالم 

وهو أن يقصد العاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية طاعة اهلل تعاىل وال يستهدف الرياء أو السمعة أو تـلـقـي      :  اإلخالص  -
املدح من اآلخرين أو التفاخر أو التباهي، وينتج عن ذلك عدم اخلضوع للمؤثرات أو الضغوط اخلارجية، بل يقوموا بعملـهـم   

 .امتثاالً لاللتزام الديين، وأداء للواجب املهين، وبذلك يتحول العمل الوظيفي، واملهين إىل صورة من صور العبادة
وهي خمافة اهلل سبحانه وتعاىل يف السر، والعلن ، ويرتتب عليـهـا محـايـة اإلنسـان نـفـسـه ممـا يـعـود عـلـيـه مـن                              :  التقوى  -

ومـن يـتـق      "  العواقب السيئة نتيجة احنرافه عن االلتزام بالشريعة والسيما يف جمال املال الذي هو فتنة لإلنسان، قال تـعـاىل  
 ".اهلل جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب

ينبغي للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية كذلـك أال يـقـتـصـر عـمـلـهـم عـلـى أداء الـواجـبـات                           :  اإلحسان وإتقان العمل  -
الوظيفية، واملهنية فقط بل عليهم أن يعملوا لبلوغ مرتبة اإلحسان، وإتقان العمل، وذلك بأداء املهام املنوطة هبم على أحسـن    

 ".وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني: "وقال تعاىل" إن اهلل يأمر بالعدل، واإلحسان" وجه ممكن قال تعاىل

وهي اعتقاد رقابة اهلل تعاىل على مجيع أفعال عباده وأخذ ذلك باالعتبار يف الكف عما ال يـرضـاه قـال          :  مراقبة اهلل تعاىل  -
 .أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت: " وقال أيضاً" إن اهلل كان عليكم رقيباً: "تعاىل
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 النتائج والتوصيات 

 :انتهى البحث إىل نتائج هامة تتمثل فيما يلي
 .أن هناك اهتماماً بنشاط التدريب يف املنهج اإلداري اإلسالمي -
 .اإلسالم حث على نشاط التدريب يف شواهد كثرية وأبرز أمهيته يف شواهد أخرى -
 .املؤسسات املالية اإلسالمية جيب أن تراعي يف ممارستها مبادئ املنهج اإلسالمي للتدريب -
طبيعة املعرفة يف الصناعة املالية اإلسالمـيـة حتـتـم عـلـى مصـمـمـي الـدورات الـتـدريـبـيـة أن                              -

 .يعطوها أمهية خاصة تناسب طبيعة هذه املعرفة

 :ويوصي البحث مبا يلي
بناء معايري خاصة للتدريب يف املؤسسات املالية اإلسالمية. 
إعداد دليل للمدربني يف املؤسسات املالية اإلسالمية مع التوجيهات اإلسالمية له. 
      تبين املؤسسات الداعمة للصناعة املالية اإلسالمية ميثاق شرف أخالقي ملمارسة الـتـدريـب يف

  .املؤسسات املالية اإلسالمية
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 العقل عقال اإلنسان

 
، يف حديثه عن الـعـقـل    ) ٢٠-١٩ص( يقول املاوردي يف كتابه أدب الدين والدنيا 

 : الغريزي 
 

ومسي بذلك تشبيهاً بعقْل الناقة، ألن العقل مينع اإلنسان مـن اإلقـدام عـلـى         
شهواته إذا قبحت، كما مينع العقال الناقة من الشرود إذا نفَرَت، ولـذلـك قـال      

 .إذا عقَلك عقْلك عما ال ينبغي، فأنت عاقل: عامر بن عبد القيس
وقد جاءت السنة مبا يؤيد هذا القول يف العقل، وهو ما رُوِي عن النـيبّ صـلـى      

وكـل  .  } العقل نور يف القلب، يفرق بني احلق والباطل{ : اهلل عليه وسلم، أنه قال
من نفى أن يكون العقل جوهراً، أثبت مَحَلّه يف القلب، ألن القلب حمـل الـعـلـوم       

؟ } أفلم يسريوا يف األرض، فتكون هلم قلوب يعقلـون هبـا    { :  كلها، قال اهلل تعاىل
. أن حمله القلب:  أن العقل علم، والثاني:  أحدمها:  فدلّت هذه اآلية على أمرين

يعتربون :  يعلمون هبا، والثاني:  أحدمها:  تأويالن}  يعقلون هبا{ :  ويف قوله تعاىل
 .هبا، فهذه مجلة القول يف العقل الغريزي



   

 أهم العوامل اليت أدت لظهور املالحظات  
 على أعمال وأهداف املصرفية اإلسالمية 

 عيسى محمد الخلوفي/ الدآتور
 باحث في المصرفية اإلسالمية

 : متهيد
ارتبط جناح وانتشار املصارف اإلسالمية خالل فرتة زمنية وجيزة بكوهنا موافقة لـلـشـريـعـة، وأهنـا جـزء كـبـري ومـهـم مـن                       
حتقيق االقتصاد اإلسالمي على أرض الواقع، لذا أقبل عامة املسلمني على دعم تلك املصارف والتـعـامـل مـعـهـا، لـذا فـإن               
مناقشة جدية التزام املصارف اإلسالمية مببدأ الشرعية هو سالح ذو حدّين ؛ فمـن جـهـة قـد يـكـون سـالحـا يسـتـخـدمـه                       
املنافس التقليدي للمصرف اإلسالمي أي البنوك الربوية للطعن عليها والتشكيك يف مصداقيتهـا، ومـن جـهـة أخـرى هـو               
ى عـلـيـه                  سالح مهم للبحث والتفتيش عن أي معاملة أو عقد ال ينطبق عليه وصف شرعي، أو يكتنـف إطـالق هـذا املسـمـّ
الكثري من التجاوزات والشُبه، ومن ثم ينبغي التخلص من تلك املعامالت لتحافظ املصارف اإلسالمية علـى مصـداقـيـتـهـا         

. وهذا ال ميكن القيام به إال مبعرفة العوامل احلقيـقـيـة لـظـهـور تـلـك املـالحـظـات                 .  والتزامها اجلاد بشعارها أمام اآلخرين
 .وأبدأ بذكر عموم املالحظات على املصارف اإلسالمية، ثم ذكر العوامل اليت أدت إىل ظهورها

 : املالحظات على املصارف اإلسالمية -أوال 
 : تدور على أمور أمهها

 .التشكيك يف شرعية املعامالت -١
 . ارتفاع نسبة الفائدة أو األرباح يف عقودها -٢
 . ضعف دورها التنموي -٣

 :وأتناول كل مالحظة بشيء من التفصيل

 :التشكيك يف شرعية املعامالت أو صيغ التمويل -١
التطبيق :  األول هي أخطاء متعلقة بإقرار صيغ ومعامالت حتتوي على خمالفات شرعية، والقسم الثاني:  هي على قسمني

وهذه املالحظة جوهرية ألهنا تتعلق مبصارف تـدعـي كـوهنـا مـوافـقـة            .  اخلاطئ لصيغ صحيحة مما حييلها ملعاملة ممنوعة
لألحكام الشرعية، وهي تكسب من وراء ذلك دعم وتعامل املسلمني الراغبني يف موافقة الشرع والكسب احلـالل، لـكـن هـذه         
الدعاوى قوبلت بالتشكيك والطعن من قبل املناوئني لفكرة املصرفية اإلسالمية، وقابلت كذلك نصحا وتـوجـيـهـا مـن قـبـل            

وبـال شـك إن وجـود          .  والذي اتفق عليه الطرفان أن هنـاك خمـالـفـات شـرعـيـة انـتـابـت عـمـلـيـات هـذه املصـارف                            .  الغيورين
املالحظات أمر طبيعي على أي عمل لكن االعتبار مبدى جدية املصارف اإلسالمية يف التخـلـص مـن أي مـعـامـلـة يـثـبـت                   
خمالفتها للشرع، أو أهنا بُنيت على فتوى ضعيفة غري مقبولة، ومن األمثلة اليت تصلح لالعتبار والقيـاس عـلـيـهـا تـعـامـل             
املصارف مع فتوى اجملمع الفقهي مبنع التورق املصريف بواسطة السلع الدولية الشتماهلا على حماذير شرعية كثرية؛ فقـد  
ملس املراقبون جدية كثري من املصارف اإلسالمية يف االمتناع عن العمل هبذه الصيغة، حيث أن بعـض املصـارف مل تـكـرتث           
لقرار اجملمع إال بعد مدة طويلة من صدورها، واستمرت بتقديم خدمة التورق بواسطة السلـع الـدولـيـة، مـع أن الـفـتـوى                 

 .كانت حامسة وواضحة، وهذا مؤشر يدلنا على مستوى التزام تلك املصارف مبوضوع التخلص من املعامالت املمنوعة

 : ارتفاع نسب املراحبة أو الفائدة يف عقودها -٢
الذي يالحظه كل من يتعامل مع املصارف اإلسالمية ارتفاع تكلفة اإلقراض أو التسهيالت اليت يقدمها لـلـعـمـيـل مـقـارنـة           

 :بالبنوك الربوية، وتدور التكلفة على أمرين
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نسبة املراحبة يف السلعة املشرتاة سواء أكانت بصيغة املـراحبـة لـآلمـر بـالشـراء أو الـتـورق املصـريف أو اإلجـارة املـنـتـهـيـة                                :  األول
بالتملك؛ حيث أن نسبة الربح اليت يأخذها املصرف اإلسالمي يف عملية البيع اآلجل املقسط الذي يـعـتـرب اخلـدمـة املـوازيـة أو              

 !.املنافسة لإلقراض الربوي أعلى من النسبة املعتمدة يف املصارف الربوية، وبفرق قد يصل للضعف يف بعض احلاالت
املصاريف املضافة على العميل عند متويله بأي من الصيغ الثالث السابقة؛ وتشمـل املصـاريـف اإلداريـة املـتـنـوعـة رسـوم                  :  الثاني

فحص األوراق، أو معاينة السلعة وغريها، ولن أناقش ارتفاع تكلفتها مقارنة بالقيمة السوقية للخدمة املقدمة؛ لكن يـكـفـي أهنـا       
% ٢رسوم تضاف على العميل يف هناية األمر، ووجدتُ أهنا يف بعض املصارف تصل نسبتها يف القروض الشخصية إىل مـا يـقـارب          

 !.من إمجايل القرض
ولو حبثنا يف األسباب احلقيقية الرتفاع نسبة املراحبة لدى املصارف اإلسالمية لوجدنا من أهم أسبابه اإلقبال الـكـبـري عـلـيـهـم            

فالعميل حمتاج إىل التمويـل أو    !  من قبل الناس؛ مما جعل املصرف ال يبايل بتخفيض املراحبة ما دام أن العميل يقبل بشروطه
وهـنـا   !  السلعة، ويرغب بأن تكون املعاملة موافقة للشريعة؛ لذا فهو يقبل بشروط املصرف اإلسـالمـي راجـيـا الـربكـة يف احلـالل                 

جيب أن نقف مع مدى خمالفة هذا النوع من التعامل الذي حيقق مصلحة أكرب ألحد األطراف على الطرف اآلخر؛ مـع مـبـدأ        
: العدل يف املال كمقصد شرعي أصيل، فالشرع ما منع الربا إال ملخالفته هلذا املقصد، وهذا املوضوع تناولته يف مقال سـابـق عـن     

 .مدى حتقيق املصارف اإلسالمية للمقاصد الشرعية يف املال
 : ضعف دورها التنموي، أو عدم حتقيقها للتنمية االقتصادية -٣

إن هذه املالحظة يتناوهلا كثري ممن له اهتمام باالقتصاد اإلسالمي واملصرفية اإلسالمية؛ فاملصارف اإلسالمية تنال الـكـثـري مـن       
، واجملتمع يدعمها بال مقابل ؛ لكن ما الذي قامت بـه هـذه املصـارف          " إسالمية"اجملتمع املسلم جبميع أطيافه ألجل كون امسها 

ولعل هذه املالحظة تستحق أن   !  لتنمية االقتصاد؟ أم أهنا اكتفت بالتمويل املشابه لإلقراض الربوي وكأهنا بنوك مراحبات وتورق
 .تُفرد مبقال خاص ألنه يطول احلديث عنها

 أهم العوامل اليت أدت إىل ظهور املالحظات على أعمال املصرفية اإلسالمية -ثانيا 
هناك منعطفات مهمة يف مسرية املصرفية اإلسالمية حرفتها عن مسريهتا األصلية اليت قامت ألجلها، وأدت لظهـور املـالحـظـات       

 : اليت ذكرهتا سابقا، ولو حبثنا يف هذه املنعطفات لوجدنا وراءها ثالثة عوامل
 .منافسة املصارف اإلسالمية للمصارف الربوية -١
 . تسرّب الفكر االستثماري الربوي إليها -٢
 . بناء املعامالت والعقود على مبدأ احليل الفقهية -٣

 :ونفصل احلديث عنها فيما يأتي
 :رغبة املصارف اإلسالمية يف منافسة املصارف الربوية: العامل األول -١

وهو من أكثر األسباب تأثريا يف مسريهتا؛ فالسوق املصريف يتنافس فيه مصـرفـان بـفـكـريـن مـتـنـاقضـني، فـهـمـا يـؤديـان نـفـس                              
. ومن الطبيعي أن ينافس املتأخر املتقدم، واملتأخر يف الوجود هـنـا هـو املصـرف اإلسـالمـي            .  اخلدمة، ويتنافسان على ذات العمالء

والتنافس يظهر جليا يف حماوالت املصرف اإلسالمي تقديم ذات اخلدمات البنكية لكن بـطـريـقـة مـوافـقـة لـلـشـرع، وعـنـد هـذه                      
النقطة بدأت املصارف اإلسالمية تسعى إلجياد قوالب شرعية للمعامالت اليت جتريها املصارف الربوية، ويف هذا املنعطف حـادت    
املصرفية اإلسالمية عن أصالتها يف املبادئ والفكر االستثماري إىل تقليد الفكر املصريف الربوي؛ رغبة مـنـهـا يف احلصـول عـلـى             
نفس اخلدمات املصرفية ولكن بطريقة شرعية، فاالحنراف مل يكن يف تقديم خدمات مشاهبة، ولكن كان أيضا يف تقليد املصـرف    

 .الربوي يف فكره االستثماري
 :تسرّب الفكر االستثماري الربوي إليها، أو أهنا صارت تدار بعقلية ربوية: العامل الثاني -٢

إن من املعلوم أن تأسيس املصارف اإلسالمية شارك فيه خرباء ومصرفيون من البنوك الربوية، وال شـك أنـه ال زال يـوجـد مـن                  
 املدراء أو املالكني الكبار ألسهمها من يغلب عليه الفكر املصريف الربوي، ومهما تكن املبادئ املعلنة فإننا نلمس هذا من سعي 
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إدارات املصارف اإلسالمية لتحقيق ذات املبادئ االستثمارية اليت تقـوم عـلـيـهـا املصـارف الـربـويـة،                 
ومن أمهها زيادة األرباح مع انعدام املخاطـر، والـعـمـل هبـذا املـبـدأ لـدى املصـرف اإلسـالمـي أدى                          
للخروج من التمويل بواسطة عقود الشراكات إىل الـتـمـويـل بـواسـطـة عـقـود املـعـاوضـات كـعـقـود                        
املراحبة والتـورق واإلجـارة، وهـذا ميـثـل تـنـازالً كـبـرياً مـن قـبـل املصـرف اإلسـالمـي عـن فـكـره                                         

 .االستثماري األصلي الذي يقوم على عقود الشراكات بأنواعها
 :بناء العقود واملعامالت على مبدأ احليل الفقهية: العامل الثالث -٣

إن العامالن السابقان أديا إىل وجود مصرف إسالمي يريد منافسة املصـرف الـربـوي، ومـع وجـود            
أفراد يف إدارة املصارف اإلسالمية متأثرون بالفكر الربوي يف االستثمار، كان البحث عن صـيـغ يف       
التمويل جتمع بني الظاهر املوافق للشرع، وبني املنافع املتحققة من الفكر الربوي يف االسـتـثـمـار       
املصريف؛ أي أن ظاهرها وصورهتا موافقة للشرع، وحتقق يف باطـنـهـا مـبـادئ االسـتـثـمـار الـربـوي                  

وقـد  .  بالفائدة، لذا كان االستدعاء للحيل الفقهيـة مـن جـديـد بـعـد أن كـانـت يف سـبـات لـقـرون                            
أن احلـيـل     :  ومت التربير لـذلـك بـأمـور مـن أمهـهـا               !  استدعي فقه احليل مبسمى املخارج الشرعية

الفقهية أهون من الوقوع يف صريح الربا، وأهنـا مـن فـقـه الـتـيـسـري والضـرورات حلـاجـة الـنـاس                            
للتمويل، واحلقيقة أن احليل أسوأ من صريح الربا؛ ألن اهلل عذب القرية اليت كانت حتـتـال عـلـى       

 !.الصيد يوم السبت ليس لوقوعها يف املعصية، ولكن ألهنا احتالت
أما كون احليل من باب رفع احلرج، فإن احلرج يُزال باملخارج الشرعية وليس بـاحلـيـل الـفـقـهـيـة،             

 . وبينهما فرق كبري
ومن املالحظ أن استخدام احليل الفقهية أساء للمصرفية اإلسـالمـيـة؛ ألهنـا كـانـت الـثـغـرة الـيت                   

 .فقدت هبا املصرفية اإلسالمية أهم ما متلكه؛ وهو مصداقيتها الشرعية أمام أنصارها وعمالئها

  :خامتة
إن فهم العوامل السابقة وتداركها من قبل القائمني على املصارف اإلسالمية يعني على التخـلـص   
من املالحظات اليت ذكرهتا يف بداية املقال؛ ألهنا اجلذور احلقيقية للمشكلة، وال ميكن جتاوز تلك 

 . املالحظات مبجرد حلول شكلية وصورية ال تعاجل جذورها وبواعثها
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ل م ي    م ل خص   أ طر و حة   بحث   ع

 دور صندوق الزكاة يف ترقية تشغيل الشباب

ناقشت الطالبة فتيحة حوتي من جامعة سعد دحلب آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بالجزائر مذآرة 
 ))راسة حالة صندوق الزآاة، والية البليدة د(( ماستر بإشراف الدآتور فارس مسدور عنوانها 

 
شرعت فريضة الزكاة ملعاجلة العديد من األزمات ذات الطابع االقتصادي كالفقر، والبطالة، أزمة التشغيل، وأثبتت عرب                 
التاريخ جناعتها، وفعاليتها الكبرية، ومن ثم كانت الزكاة إحدى الركائز املهمة يف دعم التنمية االجتماعية ضمن                                  
منظومة اقتصادية متكاملة فتعد الزكاة فريضة من فرائض اليت شرعها اهلل سبحانه، ولعبت دوراً ريادياً يف هذا اجملال                   
على مرّ العصور اليت توالت على األمة اإلسالمية، ويف عصرنا هذا حنن يف أمس احلاجة هلذه الوسيلة الربانية                                      
خصوصا مع انتشار ظاهرتي الفقر، والبطالة، حيث يعترب، وعاء الزكاة من أكرب املوارد املالية لو يتم مجعها بشكل                               
صحيح، ولكن، ونظراً لعدم تنظيم عملييت اجلمع، والتوزيع وفق شروط علمية وعملية وضوابط اقتصادية فإن هذه                         
الفعالية تعد ناقصة، وعليه مت إنشاء ما مسي بصندوق الزكاة باجتهاد من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية                        

لتنظيم عملية اجلمع والتوزيع لتحقيق بعض األهداف االقتصادية واالجتماعية لكن هذا الصندوق                     ٢٠٠٣منذ سنة    
يهدف ملكافحة الفقر والبطالة وذلك باستغالل جزء من             "  صندوق استثمار أموال الزكاة     "متيز باستحداث ما يسمى       

أموال الزكاة اليت تقدم يف شكل قروض حسنة للشباب البطال املتخرج من اجلامعات، ومراكز التكوين املهين، وأصحاب                   
 .احلرف، واملشاريع املصغرة، أضف إىل ذلك األسر احلرفية واملنتجة وغريها من الفئات القادرة على العمل

 هل صندوق الزكاة ميكنه الوصول إىل تقليص ظاهرة البطالة، وترقية تشغيل الشباب ؟: ومت حبث اإلشكالية التالية
 :وملعاجلة اإلشكالية بشكل من التفصيل قمنا بطرح األسئلة التالية

ماهية الزكاة، والدور االقتصادي الذي تلعبه؟ 
مفهوم البطالة من منظور إسالمي؟ 
كيف تطورت فكرة إنشاء صندوق الزكاة؟ وما آفاقه املستقبلية؟ 
ما هي اإلجراءات املتبعة لدى صندوق الزكاة لوالية البليدة ملنح التمويل لفئة الشباب البطال؟ 
ما مصري األموال املسرتجعة من القروض احلسنة؟ 

 :البحث ما يليخالل وتبني من 
          ،يقوم صندوق الزكاة بتمويل املشاريع بعد دراسة امللفات، وإجراء قرعة على مستوى املسجد املـركـزي لـكـل دائـرة

كل هذه اإلجراءات اإلدارية تكون على مستوى مكتب الزكاة بعدها حيول ملف املستفيد لبنك الـربكـة اجلـزائـري       
من أجل إكمال اإلجراءات الالزمة، ويف األخري يتـصـل املسـتـفـيـد بـالـبـنـك لـيـتـم سـحـب املـبـلـغ                             )  بنك إسالمي( 

 .املخصص لالستثمار
     تصدرت املشاريع الفالحية املرتبة األوىل للمشاريع املمولة من صندوق استثمار أموال الزكاة، ويرجع هذا إىل أن

 .هذه املشاريع ال تتطلب يداً عاملة كثرية، كما أن مناخ الوالية مالئم، وتكلفة التمويل متوسطة
 هي جممدة لدى بنك الـربكـة، والـيت         ٢٠١١إىل غاية  ٢٠٠٤إن األموال املسرتجعة من القروض احلسنة منذ سنة

مشـاريـع      ٦، ومل توظف إىل حد اآلن، ولو أعيد استثمار هذا املبلغ فإنه سيتم متويل . ج. د ٢.٢٠٦.٩٥٣٠٠تقدر مببلغ 
 .لكل مستفيد. ج.د ٣٥٠.٠٠٠٠٠بقيمة 



   

  
تتمثل أهداف الصندوق يف دراسة حاالت الفقر، والتـعـرف عـلـى واقـع األفـراد واألشـخـاص، ومـد يـد الـعـون، وحـث                                -

 . املواطنني األغنياء القادرين على أداء هذه الفريضة املساندة ملصارف الزكاة واحملفزة للفقراء على العمل
عدم وجود تغطية قانونية للقروض احلسنة، وبالتايل عدم احرتام العقد مما جيعل بعض املستـفـيـديـن الـتـهـرب مـن               -

سداد القرض، وحاالت التعثر، وعدم السداد ال تساعد على تقوية رأس مال الصندوق وقدر املبلغ الغري مسرتجع مببلغ 
 . ج.د ٣٥٠.٠٠٠٠٠مشروع بقيمة  ٨٩لو أعيد استثمار هذا املبلغ لتم متويل . ج.د ٣٣.٣٧٥.٠٠٠٠٠من أصل . ج.د ٣١.١٦٨.٠٤٧٠٠

 .اخل... اإلجراءات املتعلقة ببنك الربكة تعيق بعض املستفيدين، وجند منها طلب السجل التجاري، الكراء -
مستفيداً من القروض احلسنة مل يتحصلوا إىل حد اآلن على مبالـغ   ١٤وبالنظر إىل صندوق الزكاة لوالية البليدة فإن 

 .ج.د ٣.٢٤٠.٠٠٠٠٠تلك القروض، واملقدرة مببلغ 

 :التوصيات
     ضرورة نشر الوعي الديين وسط اجملتمع اجلزائري بضرورة تنظيم إخراج الزكاة بشكل رمسي، واستعمال وسـائـل

 . االتصال احلديثة، واإلعالم املرئي، واملقروء، واملسموع للتواصل مع املزكني
                   ،إن ضمان االستقاللية اإلدارية لصندوق الزكاة سيزيد من فرص التواصل مع اجملـتـمـع، وبـالـتـايل زيـادة الـثـقـة

 .وموارد الصندوق مما قد يضاعف عدد مشاريع القروض احلسنة
                   توظيف األموال املسرتجعة من القروض احلسنة يف مشاريع أخرى جديـدة، وذات مـردوديـة عـالـيـة، وزيـادة دعـم

  .بعض املشاريع اليت القت جناحاً ليكون حافزاً هلم على زيادة جتويد نشاطاهم
 

ل م ي   م ل خص   أ طر و حة   بحث   ع



   

 

 االقتصاد يف السؤال

 األستاذة وعد شكوة

ربٌ كريم بعباده رؤوف رحيم، سخر كل ما يف الكون لإلنسان، وقسم األرزاق بني عباده حبكمة وإتقان جتعل اإلنسان                                
العاقل يدرك أن الكل للخالق، وأن اإلنسان عبد مؤمتن على ممتلكاته، وال حيق له التصرف هبا على هواه فاهلل جلّ                              

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ        :  جالله أقسم بذاته اإلهلية مييناً حتقيقه أمرٌ حتميٌ ال فرار منه، بقوله                 
 ].١٥٥: البقرة[مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 

إذاً اإلرادة اإلهلية قضت على اإلنسان أن يكون مبتلى لتخترب قدراته أيصرب أم يتمرد؟ أيسخر ملكاته العقلية واملادية                         
للتالؤم مع االختبارات اليت يتعرض هلا أم يعجز عن االستفادة منها؟ أهو قادر على اخلروج من حمنته بسلوك أرقى                         

 ومتثل للقيم أكرب أم ينهار نفسياً وأخالقياً؟

لنحضر اختباراً ونرى نتائج،    )  صلى اهلل عليه وسلم   (لنمض معاً يف رحلة بعيدة إىل البادية العربية أيام الرسول الكريم            
 .نتعلم منها ونعلمها لألجيال

صلى اهلل  (فقد أصاب البالد جفاف شديد وأصبح العباد يف كربة وضيق كاد يهلكهم فجاء أعرابي إىل الرسول الكريم                        
 : ، وأنشده هذه األبيات)عليه وسلم

 
 
 
 
 

 : إن املتأمل هلذه املقطوعة الشعرية يرى فيها اقتصاد السائل وعفته من خالل
لينبهه إىل قدرته على القيام باملطلوب         )  أتيناك(تكريم املسؤول من غري تعظيم مبالغ فيه إذ بدأ مقطوعته بقوله                   -١

 .منه وتنفيذه دون احلاجة إىل االستفاضة يف الشرح
إثارة املشاعر اإلنسانية الرفيعة كالرأفة والرمحة بالضعيف واملثل األخالقية الفاضلة كإغاثة امللهوف واحلرص على                     -٢

 : كرامة املرأة بالتلميح وعرض صور متنوعة ألحوال الضعفاء الذين يراهم حوله
حالة الفتاة البكر اجلسدية اليت يعاملها األهل برفق وحنان وحرص على تأمني طلباهتا دون االعتماد عليها، أو                        -أ

 .إظهارها علناً أمام الرجال لتكسب قُوتَها
 .قلق األم وحريهتا وانشغاهلا بتأمني طعام الصبية عن الطفل الرضيع الذي جف حليبه يف صدرها-ب
 .عجز الصيب اجلائع عن رفع يده، واالستسالم املوجع لضعفه وجوعه، وعدم قدرته على تغيري احلال-ت

ريح بسوء احلال دون أن ينكر النعمة املوجودة عندهم، فهم مل ميوتوا مـن اجلـوع بسـبـب وجـود أردأ                صىل التإاالنتقال 
 .أنواع األطعمة عندهم اليت تساعدهم على البقاء

طلب اللجوء إليه ليكون مسؤوالً عنه، وبالتايل حيمله مسؤوليته كي يساهم يف حل مشكلته فـاخلـائـف يـفـرّ إىل مـكـان              
 وأين فرار الناس إال إىل الرسل؟: ثم يقرر حقيقة جيب على الناس االعتماد عليها. آمن، واجلائع إىل املطعم

 وقد شــــــــغلت أم الصيب عن الطفل أتينــاك والــعـذراء يدمى لبـاهنا
 من اجلــــــوع ضـعفاً ال مير وال حيلى ألقى بكفيه الصيب اســـــــتكانة
 سوى احلنظل العامي والعلهز الغسل وال شيء مما يأكل الناس عندنا
 وأين فرار الناس إال إىل الرســـــــــــل؟ وليــــــــــــــس لنا إال إليك فرارنا

و ن  صا د ي ت ا ء   ا ق  أ د ب



   

  

صلى (إشارة إىل القادة القادرين على توجيه الناس، ومل يقل األنبياء يف أدب مع الرسول الكريم                   يف  أختار الرسل   فهو  
 .واعرتاف له بأنه خامت األنبياء واملرسلني) اهلل عليه وسلم

فاألعرابي جلأ إىل القائد،     .  حفاظاً على حياة الضعفاء وكرامتهم      األفضل  اقتصاده يف الطلب حيث أشار إىل الطعام            
وعرض املشكلة أمامه من كافة جوانبها واألثر السليب للقحط على الناس دون اإلحلاح يف الطلب ومن غري إباحة                               

فما كان من خري الربية إال أن قام لنجدته ال بلقمة تشبع اليوم وترتكه يف الغد جائعاً،                   .  عزته أو هدر كرامة احملتاجني    
وإمنا وجه الناس إىل صالة االستسقاء وحنن إىل طقوسها أحوج فاالستغفار من الذنب واجب والتذلل هلل وحده                                  
والطلب أن حيل املشكلة وما كان اهلل ليخيّب دعوة حممد الصادق األمني فقد ملع الربق، وقصف الرعد، وهطل املطر                          

حوالينا وال علينا فابتعدت الغيمة عن       :  غزيراً، فجاء أهل األودية يستغيثون بالرسول الكريم خائفني من الغرق فقال             
إذاً حتى الناس الذين حيبون املطر يريدونه باعتدال واقتصاد كيال                .  املدينة لتمطر خريها يف البوادي اليت حتتاجها          

يدمر بيوهتم، وقد سُّر رسول اهلل بالنعيم الذي أفاضه اهلل عليه فقد استجيبت دعوته، وأدى واجبه كحاكم ومحى                                   
 .واحداً من رعيته، ولبى سؤله دون أن يهينه أو يسخر منه، أو حيوجه إىل وسيط جيعله يكره الدنيا ومن فيها

ويف غمرة سروره تذكر أكرب داعم له عمه أبى طالب الذي كان يفخر بابن أخيه ويعتز بانتمائه إىل بين هاشم، وتذكر                           
رضي (مدح العم البن أخيه وختيل سروره لو كان حاضراً موقف جندة ابن أخيه لألعرابي، فقام علي بن أبي طالب                              

وأنشد أبياتاً من قصيدة املدح اليت قاهلا أبو طالب أيام حصار أهل قريش للرسول الكريم وأصحابه يف شعاب                   )  اهلل عنه 
 : مكة

 
 
 
 
 

وكما يالحظ القارئ حتى أبيات املدح فيها اقتصاد، فالرسول الكريم يدافع عن األيتام، ويعصم األرامل من الزلل لكنه                   
ال يرزقهم وال حيييهم أو مييتهم، كما اعرتف العم البن أخيه بالفضل فهو الذي رفع ذكر أهله وبالتايل فهم مستعدون                  

 .للدفاع عنه، واحلرص على حياته وترك أهليهم وأوالدهم يف سبيل احلفاظ على حياته

اقتصاد رغم خشونة العيش فما أحوج الناس إىل اقتصاد السؤال،             ..  عفة رغم احلاجة  :  إهنا األخالق العربية اإلسالمية    
 !!اقتصاد األخذ واقتصاد العطاء

 

 مثال اليتامى عصمة لألرامل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
 فهم عنده يف نعمة وفواضــل يلوذ به اهلالك من آل هاشــــــم

 وملا نقاتل دونه ونناضـــــــــــل؟ كذبتم وبيت اهلل نفدي حممدا

 ونذهل عن أبنائنا واحلالئل ونســــــــــــلمه حتى نصرع حوله

و ن  صا د ي ت ا ء   ا ق  أ د ب



   

 

 

يكتسب الدور االجتماعي للشركات أمهية متزايدة بعد ختـلـي     
عديد مـن احلـكـومـات عـن كـثـري مـن أدوارهـا االقـتـصـاديـة،                          
واخلدمية، حيث سعى عدد كثري من الشركات إىل تبين برامـج  
فعالة للمسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة تـأخـذ يف االعـتـبـار ظـروف                         

والشـك أن املسـؤولـيـة            .اجملتـمـع، والـتـحـديـات الـيت تـواجـهـه                
االجتماعية تعد حجر الزاوية، وأداة مـهـمـة لـلـتـخـفـيـف مـن                 
سيطرة العوملة، ومجوحها، كمـا أصـبـح االهـتـمـام بـاملسـؤولـيـة                 
االجتماعية مطلبًا أساسيا للحد من الفقر من خـالل الـتـزام      

 )شركـات حمـلـيـة أو مـؤسـسـات دولـيـة                 (املؤسسات االقتصادية 
بتوفري البيئة املناسبة، وعدم تبديد املوارد، والقـيـام بـعـمـلـيـات          
التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، ومسانـدة الـفـئـات       

ويف واقع األمر ميكن القول إنـه الزال هـنـاك          .  األكثر احتياجًا
غــمــوض، وعــدم درايــة كــافــيــة مــن جــانــب كــل مــن األفــراد                     
والشركات واجملتمع العربي ككل مبفهوم املسؤولية االجتماعيـة  
للشركات ،وأبعادها، ومدى تطورها، وكـذلـك مبـدى فـعـالـيـتـه،             

وعند التأمل يف مظاهر املسؤوليـة  .  وكيفية بلورته، واإلفادة منه
االجتماعية املختلفة جند أهنا مما ورد يف التشريع اإلسـالمـي   

فــبــعــضــهــا مــن قــبــيــل الــتــكــافــل         :  حتــت مســمــيــات خمــتــلــفــة     
االجتماعي، وأخرى من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وغريها من باب رفع الضرر، وااللتزام باملـمـارسـات األخـالقـيـة         

 .اليت ورد يف حقها إما نص قرآني أو حديث نبوي شريف
وهناك عدة تعريفات ملفهوم املسؤولية االجتماعية لـلـشـركـات،     
وكلها تدور حول ذات املعنى، وهي حتمل الشركات ملسئوليتـهـا   
جتــاه أصــحــاب املصــاحل مــن محــلــة األســهــم واملســتــهــلــكــني                

 بعـض   ويقرتح  . والعمالء واملوردين والعاملني والبيئة واجملتمع
ــاحــثــني   ــب ــتــخــصــصــني     ال ــل   وامل ــح    حتــوي ــة     مصــطــل ــي املســؤول
 إن  حـيـث    االجـتـمـاعـيـة       االستـجـابـة    مصطلح إىل االجتماعية

 يـتـضـمـن      بـيـنـمـا      اإللـزام،   مـن   نـوعـا    يتضـمـن    األول  املصطلح
 املسـؤولـيـة     لتحـمـل    املال  رأس  أمام  حافز  أو دافع وجود الثاني

 مبــفــهــوم  املــتــعــلــقــة  املصــطــلــحــات  تــعــددت  وقــد.  االجــتــمــاعــيــة

 مـواطـنـة الشـركـات، والشـركـات             ومـنـهـا     االجتماعية  املسؤولية
 تعـدد   من  الرغم وعلى. للشركات اجليدة واحلوكمة األخالقية،

 مسـامهـة    عـلـى    تـنـصـب     الـنـهـايـة      يف  أهنا  إال  املصطلحات  هذه
ــا     حتــمــل   يف  الشــركــات  ــه ــت ــي  أصــحــاب املصــاحل      جتــاه  مســؤول
 . املختلفني

 البعـد   منها  أبعاد  عدة  على  االجتماعية  املسؤولية  تشتمل  كما
 يف  وتـرتكـز    واألخـالقـي،    والـقـانـونـي، واإلنسـانـي،          االقتصـادي، 

 الـفـسـاد،     ومكافحة  االجتماعي،  العمل  خاصة  اجملاالت،  بعض
 وتسـتـنـد   البيئة     على  واحملافظة  البشرية، والتشغيل،  والتنمية
 أصـحـاب    نـظـريـة     إىل  االجتماعية للقطـاع اخلـاص      املسؤولية

 املــال  لــرأس  األســاســي  اهلــدف  أن  عــلــى  تــنــص  املصــاحل، والــيت  
 مـن   املصـاحل   أصـحـاب    لـكـل    الـقـيـمـة      وتعظيم  توليد  يف  يتمثل

 وأيضــا  وعــمــالء  ومــوزعــني  ومــورديــن  وشــركــاء  محــلــة أســهــم   
 احمللي واجملتمـع   واجملتمع  احمليطة،  والبيئة  وأسرهم  العاملني

 رئيسـيـة    للقطاع اخلاص أداة  االجتماعية  املسؤولية  وتعد.  ككل
 االســتــقــرار   حتــقــيــق   خــالل  مــن  اهلــدف  هــذا  إىل  لــلــوصــول 
 جملــتــمــع  والــبــيــئــي  واالقــتــصــادي، واالجــتــمــاعــي،   ،   الســيــاســي
 االجـتـمـاعـيـة       املسـؤولـيـة     أن  الباحثني  من  عدد  ويرى.  األعمال
 إلدارة  الشـركـات    تسـتـخـدمـهـا       الـوسـيـلـة الـيت         هـي   املال  لرأس

 بـرامـج    تصـبـح    ثـم   ومـن   مـعـهـا،     باملتعاملـني   عالقاهتا  وتنظيم
 الـذي   االجـتـمـاعـي      االستثمـار  من االجتماعية نوعا املسؤولية

 إىل  بـدوره   يـؤدي   الـذي   االجتماعـي   املال  رأس  بناء  إىل  يهدف
وبــالــنــظــر إىل   .  لــلــشــركــات  االقــتــصــادي  كــفــاءة األداء    حتســني

أنه حتى وقتنـا الـراهـن، مل        :  ميكن القولالتعريفات السابقة 
يتم تعريف مـفـهـوم املسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة بشـكـل حمـدد                       

قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، وال  بهوقاطع يكتسب مبوج
 تزال هذه املسؤولية يف جوهرها أدبية ومعنوية، 

 الوقف كآلية ملسؤولية الشركات االجتماعية

 حسين عبد المطلب األسرج
باحث اقتصادي أول ومدير إدارة بوزارة 
  الصناعة والتجارة الخارجية المصرية
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أي إهنا تستمد قوهتا وقبوهلا وانتشارها من طبيعتها الطوعية  
ومن هنا فقد تعددت صور املـبـادرات والـفـعـالـيـات            .  االختيارية

حبسب طبيعة البيئة احمليطة، ونطاق نشاط الشركة وأشكـالـه   
وهـذه  .  وما تتـمـتـع بـه كـل شـركـة مـن قـدرة مـالـيـة وبشـريـة                            

املسؤولية بطبيعتها ليست جامدة، بل هلا الصفة الديناميـكـيـة    
والواقعية، وتتصف بالتطور املستمر كي تـتـواءم بسـرعـة وفـق            
مصــاحلــهــا، وحبســب املــتــغــريات االقــتــصــاديــة والســيــاســيــة                

  .واالجتماعية
أن املسؤولية االجتماعية للشركات تعنى          :  وخالصة القول  

. التصرف على حنو يتسم باملسؤولية االجتماعية، واملساءلة          
ليس فقط أمام أصحاب حقوق امللكية، ولكن أمام أصحاب             
املصلحة األخرى مبن فيهم املوظفون، والعمالء، واحلكومة،        

ويعد .  والشركاء، واجملتمعات احمللية، واألجيال القادمة                
مفهوم املساءلة مكونا رئيسيا من املسؤولية االجتماعية                   
للقطاع اخلاص، كما تعترب التقارير الدورية للمسئولية                  
االجتماعية للشركات أداة تسعى هذه الشركات عن طريقها          
لطمأنة أصحاب املصلحة بأهنا تعنى باستمرار مبا يشغلهم         
على حنو استباقي، وإبداعي عرب كل ما تقوم به من                              

وتتضمن تلك التقارير السياسات، وإجراءات                    .  عمليات
القياس، واملؤشرات الرئيسية لألداء، واألهداف يف اجملاالت            

 .الرئيسية
وتظهر عظمة اإلسـالم يف مـوقـفـه الـثـابـت والـواضـح مـن                       
قضية املسؤولية االجتماعية حيث أن ملكية املال يف املنـظـور   
اإلسالمي هلل عز وجل، استخلف اإلنسان فيه، وبالتايل فـإن    

يف املــال، وحــق اهلل يف الــتــصــور               -ســبــحــانــه حــقــاً         -هلل   
: ويف ذلـك يـقـول اهلل تـعـاىل             .  اإلسالمي هـو حـق اجملـتـمـع           

، كـمـا يـقـول         ] ٣٣:  النور[ }  وَآتُوهُم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{ 
لَـكُـم                { :  عز من قائل عـَ ا جـَ مـَّ قُـوا مـِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنـفـِ

} مُّسْتَخْلَفِنيَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِريٌ
 ]. ٧: احلديد[

هذا يف الوجوب، وأما يف االستحباب، والـتـطـوع، فـإن األداء           
االجتماعي يستند إىل قـيـم األخـوة اإلنسـانـيـة، والـرمحـة،                   

وَتَعَاوَنُواْ على الْـربِّ  { :  والتعاون اليت أمر اهلل هبا عباده إذ قال
وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ على اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّـهَ  

  ].٢: املائدة[} شَدِيدُ الْعِقَابِ

فالزكاة واحلقوق الواجبة لألقارب واجلريان والكفارات ملـزمـة   
والوقف، والصدقات التطوعية األخرى تدخل يف جمـال    .  شرعاً

االلتزام الذاتي من املسلم يقوم هبا لنيل الثـواب مـن اهلل عـز          

وجل الذي هو جزاء حمـقـق مبـثـابـة بـدل الـقـرض الـواجـب                   
ومل يتوقف التشريع اإلسالمي عند حد األمـر، واحلـث       .  األداء

على أداء املسؤولية االجتماعية، وإمنا نظم كيفـيـة هـذا األداء        
يتضـح هـذا يف فـقـه           .  يف أساليب، وأدوات، وآليات حمددة بدقة

الزكاة، وفقه الوقف، واحلـقـوق الـواجـبـة لـلـعـمـال واإلحسـان                   
والسماحة مع العمالء، واملـورديـن، وحنـو ذلـك مـن األحـكـام                  
الرشيدة، والتوجيهات السديدة للمعامالت املالية سـواءاً كـانـت      

وهكذا يـتـضـح    .  معامالت تتعلق بعقود املعاوضات أم بالتربعات
أن أداء املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم واجب ديين، وفضيـلـة   
إسالمية سبق اإلسالم هبا األفكار، والنظـم املـعـاصـرة، وواجـب          
املسلمني أداء هذه املسـؤولـيـة اسـتـجـابـة ألمـر اهلل عـز وجـل                       

وسلم قبل أن يكون تـقـلـيـداً       وآله وألمر رسوله صلى اهلل عليه 
 . أو تنفيذاً التفاق عاملي أو دعوات من نظم مستوردة

غـري  ( والوقف يف النظام اإلسالمي عبارة عن مؤسسة خـاصـة       
يقدم سلعاً وخدمات نـافـعـة حيـتـاج إلـيـهـا الـنـاس،                   )  حكومية

) كـالـقـطـاع اخلـاص       ( ولكنها ال تفعل ذلك لغرض االسـرتبـاح     
فتنحرف عن املصلحة العامة إىل اخلاصة، وهو مع ترجـيـحـه    
املصلحة العامة ليس جـزءاً مـن جـهـاز بـريوقـراطـي مـرتهـل                    
كجهاز احلكومـة فـيـفـشـل يف الـوصـول إىل أهـدافـه بـكـفـاءة                         

وال خيـفـى مـا لـنـظـام الـوقـف يف                   .  منافسة للقطـاع اخلـاص    
كـمـا   .  اإلسالم من منافع علمية وخريية ما جيلُّ عن الـتـقـديـر    

أن هناك مصاحل عامة أخرى غري مـاديـة، هلـا شـأن كـبـري يف                 
فالوقف يف اإلسالم مل يـبـق مـقـصـوراً عـلـى              .  الوزن التشريعي

أماكن العبادة ووسائلها، بل ابتغى به منذ عصر الرسول صلى 
اهلل عليه وآله وسلم مقاصد اخلري يف اجملتمع، وبذلك تـوسـع   

 .النطاق يف املال املوقوف بتوسع الغرض يف الوقف
وميكن تطوير خمـتـلـف تـطـبـيـقـات املسـؤولـيـة االجـتـمـاعـيـة                         
للشركات عن طريق نظام الوقف من خالل متكني املـنـظـمـات       
لتنفيذ برامج تنموية دائمة، وذلك من خالل دمـج مـنـظـمـات        
األعمال والتنمية، وتطوير جمـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن الـنـمـاذج                  
املبتكرة من خالل إعداد ورش عمل، وجـلـسـات عصـف ذهـين،            
 :وكذلك من خالل تبادل األفكار وبلورهتا، وتشمل هذه األفكار

 .برنامج وقف الشركات من أجل التنمية -١
دور البنوك يف عمل األوقاف من أجل حتقيق االستفادة  -٢

 .القصوى من املنظمات التنموية
دور الشركات يف ختصيص نسبة من أرباحها كوقف  -٣

 .تنموي
 

الوقف آآلية لمسؤولية الشرآات االجتماعية



   

 .دور الشركات يف حتديد إحدى استثماراهتا للمؤسسات التنموية -٤ 
 .تأسيس صناديق للوقف لعمل مشاريع تنموية-٥

عـلـى     وكـذلـك  ،   األعـمـال    قـطـاع    عـلـى    إجيـابـي    بشـكـل    ذلـك   الشركات سينعـكـس    مسئولية  عمل  أدوات  كأحد  الوقف  تبنى  ويف حالة
 :يف ذلك عام، ويتمثل بشكل اجملتمع

 .حتققها األوقاف اليت االستدامة طريق عن املستدامة التنمية حتقيق-١
 .وغريها األمية، وحمو، البطالة مثل املشكالت املزمنة حلل وإسرتاتيجية، قومية مشروعات عمل إمكانية -٢
 حتـقـيـق   املـدنـي        واجملـتـمـع     واحلـكـومـة     األعمال  قطاع  وهى  الثالث  األجنبية، والربط بني القوى  املنح  على  االعتماد  تقليل  -٣

 .الثالثة لألطراف خمتلفة مصاحل
 مـواردهـا، وحتـقـيـق         لتنمـيـة   الوقفيةيف  للمشاركة اجملال وفتح، وقفية واحدة عمليف  الشركات من العديد مسامهة إمكانية-٤

 .املسؤولية االجتماعية جماليف  املختلفة الشركات بني التنسيق

 :ولتفعيل دور الوقف يف املسؤولية االجتماعية للشركات نوصى مبا يلي
                              قيام اجلهات املعنية بتوفري البنية التحتية الالزمة لتضمني الوقف يف املسؤولية االجتماعية الشركات وعلى وجه

 .اخلصوص األنظمة، وتوفري الدراسات، واملعلومات على ضوء االحتياجات الفعلية للمجتمع
              ،ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بالتوعية بنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية، ومبادئها الصحيحة، واجملاالت املرتبطة هبا

 . والعائد على كل من املنشآت املؤدية هلا وعلى اجملتمع
                            قيام الدولة بتيسري اإلجراءات املرتبطة بأداء الشركات للمسؤولية االجتماعية من خالل الوقف، وتوفري حمفزات

 .نظامية للشركات على ضوء متيزها يف ذلك
                      سن التشريعات اليت تكفل توفري عنصري الشفافية، واإلفصاح من قبل الشركات املنفذة يف جمال الوقف، واملسؤولية

 .االجتماعية
                            تنظيم ورشة عمل على مستوى متثيل إقليمي عايل املستوى تضم صناع القرار يف اجلهات املعنية لتحديد معايري

أداء املسؤولية االجتماعية، ومشروعية مسامهة الوقف يف حتقيق ذلك، وتعميم منح جوائز للتميز يف أداء املسؤولية                       
 .االجتماعية إلذكاء التنافسية بني الشركات يف حتقيق وتوسعة نطاقات املسؤولية االجتماعية

                               ضرورة وجود إدارات متخصصة للمسؤولية االجتماعية من خالل الوقف داخل الشركات تتوىل ختطيط وتنفيذ
الربامج، والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة، على أن تتبع اإلدارة العليا مباشرة، وتبادل اخلربة والتجارب العملية فيما          

 .بينها، والتعرف على نقاط القوة والضعف لتطبيق أفضل األساليب جدوى يف جماالت املسؤولية االجتماعية
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األخبار

 تطلق شركة للتقسيط والتمويل اإلسالمي يف السعودية" شعاع كابيتال"
 

  ٢٠١٣فرباير  ٤ –اإلمارات اليوم 
قالت شعاع كابيتال للخدمات املالية إهنا أطلقت شركة للتقسـيـط والـتـمـويـل اإلجيـاري املـتـوافـق مـع                    

وأضـافـت   .  الشريعة يف السعودية، لتلبية االحتياجات التمويلية للشركات بقطاعات عـدة يف املـمـلـكـة           
يف جـدة،     الشركة يف بيان صحايف أصدرته أمس أهنا أسست الشركة اجلديدة باسم اخلليج للتقسيط

لتقديم منتجات التقسيط والتمويل اإلجياري اإلسالمية يف قطاعات اإلنشاءات والـتـطـويـر الـعـقـاري            
 .والرعاية الصحية والتعليم

ورئـيـس    ونقل البيان عن الشيخ مكتوم حشر آل مكتوم، رئيس جملس اإلدارة التنفيذي لـشعاع كابيتـال 
قوله حنن متحمسون إزاء تأسيس شركة اخلليج للتـقـسـيـط يف املـمـلـكـة              جملس إدارة اخلليج للتمويل

 .العربية السعودية، الذي ميثل خطوة إسرتاتيجية مهمة يف سياق أعمال شعاع االئتمانية

طـاع  ن قـ   بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـاخلليج للتقسيط، ديفيد هنت تعتزم الشركة تقديم احللول التمويلية للشركات العاملة مبختلف القطاعـات، مـ    
صـول  ى أ  اإلنشاءات والتطوير العقاري، إىل الرعاية الصحية والتعليم، سواء أرادت تلك الشركات تعزيز أعماهلا أو توسيعها من خـالل االسـتـحـواذ عـلـ            

هناك طلب قوي يف السوق السعودية على ما تقدمه اخلليـج لـلـتـقـسـيـط مـن             :  وأضاف .جديدة، مثل املصانع واملعدات الثقيلة واملعدات الطبية وغريها
ن  أ  حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة، وستوفر حلول التقسيط والتمويل اإلجياري مصادر متويل بديلة عن الـتـسـهـيـالت املصـرفـيـة، مشـرياً إىل               

 الشركة ستوفر التمويل اإلجياري عرب جمموعة متنوعة من األصول الثابتة مبدد بني عام وأربعة أعوام

 
 

 %٤،٣٦صندوق اهلالل للصكوك يوزع أرباحاً بنسبة 
 

  ٢٠١٣فرباير  ٤ –جريدة االحتاد 
وسيوزع الصندوق، الذي أطلـق يف شـهـر        %. ٤،٣٦أعلن مصرف اهلالل أمس عن أول عملية توزيع ألرباح صندوق اهلالل للصكوك العاملية، بنسبة قدرها 

 ٣١، األرباح على حاملـي الـوحـدات املسـجـلـني يف الصـنـدوق كـمـا يف                         ٢٠١٢مارس عام 
 .٢٠١٢ديسمرب 

ويهدف صندوق اهلالل للصكوك العاملية إىل توفري دخل منتظم، إضافة إىل حتقيق بعـض  
الزيادة يف قيمة رأس املال من خالل االستثمار يف األوراق املالية الـعـاملـيـة املـتـنـوعـة ذات             
الدخل الثابت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت تصدرها الصناديق السياديـة وشـبـه      

 .السيادية والشركات
وقال ليم سايتشيونغ، رئيس قسم اخلدمات املصرفية االستثمارية حقق الصندوق عوائد 

وأضـاف حـقـق الصـنـدوق عـوائـد              . بعد تسعة أشهر فقط من تأسيسه%  ٦،٥قوية بنسبة 
جمزية ووزع األرباح من خالل منتجات استثمارية منخفضـة املـخـاطـر، وبـالـتـايل تـلـبـيـة                  

مـن صـايف قـيـمـة          %  ٤،٣٦وستكون عملية التوزيع مساوية ملا نسـبـتـه         .متطلبات عمالئنا
 .دوالرات للوحدة ١٠األصول للصندوق استناداً إىل صايف القيمة األولية لألصول والبالغة 

 قـبـل  ويعكس األداء اإلجيابي للصندوق يف ظل اخنفاض معدل سعر الفائدة وحالة عدم اليقني يف األسـواق الـعـاملـيـة، اخلـربة اإلداريـة لـلـصـنـدوق مـن                           
 .املاليزية إلدارة األصول اإلسالمية برينسيبال. بي. أم. آي. جمموعة اخلدمات املصرفية االستثمارية يف مصرف اهلالل واملستشار االستثماري سي
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تريليون دوالر حجم أصول            ١.١:  أيرنيست أند يونغ     
 ٢٠١٢الصريفة اإلسالمية يف 

 
  ٢٠١٣فرباير  ٤ –جملة الصريفة اإلسالمية 

قالت مؤسسة إيرنيست أند يونغ العاملية لتدقيق احلسابات يف تقدميها                  
لتقرير التنافسية الصادر عن املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية مؤخرا             

إن حجم أصول الصريفة اإلسالمية مع البنوك التجارية املتوقع على                         "
مقارنة مع    ٢٠١٢تريليون دوالر يف العام         ١.١الصعيد العاملي سيصل إىل       

 ".٢٠١٠بليون دوالر يف  ٨٢٦
، من املتوقع حسبما هو            ٢٠١٥وأشار التقرير إىل أنه مع حلول العام                    

بليون دوالر ما     ٩٩٠خمطط له أن تكون قيمة الصناعة البنكية اإلسالمية           
 .وأضافت أنه مت وضع هذا املشروع بالتعاون معها. ميثل قصة منو كبرية

وبينت الدراسة االجتاهات الصناعية الرئيسية وعوامل النجاح احلساسة            
اليت تواجه النظام املصريف اإلسالمي الكوني ومتويل الصناعة للمستوى                

إن التقرير دشن يف جلسة علنية       "وقالت املؤسسة   .  التايل من األداء والنمو   
من قادة    ١٢٠٠خاصة ملؤمتر الصريفة اإلسالمية العاملية حبضور أكثر من          

 ".بلدا جتمعوا لرسم مستقبل املال اإلسالمي ٥٠هذه الصناعة يف أكثر من 
وقال تقرير التنافسية الصادر عن املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية                   

عامل شجاع جديد من منو     "الذي محل عنوان  ٢٠١١/٢٠١٢مؤخرا للعامني 
، إن االقتصاد العاملي واألسواق املالية ميران راهنا يف نقطة                          "مستدام
 .انعطاف

وأضاف أن النمو السريع لالقتصادات يف آسيا والشرق األوسط وأفريقيا              
وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية حتتل حاليا تقريبا نصف إمجايل الناتج            

 ٢٠١٠وأشار إىل أن هذه االقتصادات استحوذت يف العام              .  احمللي العاملي 
 .من إمجايل النمو العاملي%  ٧٠على حنو 

"وقال أيضا   إن هذه االجتاهات تتسارع حاليا وإن التطورات الدرامية                  : 
-شهرا مضت مبا فيها الربيع العربي وأزمات منطقة اليورو                    ١٢خالل  

توفر حمفزا أكثر لنمو الصريفة            -يورو زون وحركة احتلوا وول سرتيت           
الوقت احلاضر يعد مواتيا لدراسة تأسيس صناديق             "وقال   ".  اإلسالمية

وبالنسبة ملنطقة  ".  ثروة سيادية إسالمية لزيادة التدويل املتنامي للصناعة        
الشرق األوسط ومشال أفريقيا، قال التقرير إن أصول الصريفة اإلسالمية          

%   ٢٠لتمثل سنة خامسة من         ٢٠١٠بليون دوالر يف العام         ٤١٦زادت من    
وأضاف أنه إذا مت فتح . للسنوات التقليدية القيادية%  ٩مقارنة مع أقل من 

جغرافيات جديدة أمام الصريفة اإلسالمية، فإن صناعة الصريفة                              
اإلسالمية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا ستتضاعف إىل أكثر من                     

. ٢٠١٥بليون دوالر مع حلول العام          ٩٩٠الضعف كما يتوقع هلا لتصل اىل         
وجاء يف التقرير أن مثة خماوف مزعجة من غياب بيئة تشريعية                                    
وتنظيمية وضرائبية وقانونية يف معظم أسواق بلدان منطقة املؤمتر                          

 .اإلسالمي، ما يفضي إىل زيادة كلفة وتقعيد عملية الصريفة اإلسالمية
وتضمن التقرير إشارة إىل رسائل رئيسية هي، أصول الصريفة                                  

 ٤١٦اإلسالمية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وصلت اىل                  
وأن أصول الصريفة اإلسالمية الكونية                ٢٠١٠بليون دوالر يف العام            

، وتوقع تغري دائم للعبة     ٢٠١٢تريليون دوالر مع حلول العام        ١.١ستتجاوز  

أمنوذج تشغيل مركزي للعمل لدفع         -يف دول جملس التعاون اخلليجي           
 ).املستدام(النمو املستقبلي 

ونوه التقرير إىل أن الكفاءة التشغيلية تستطيع زيادة رحبية البنوك                          
، وعند تطرقه إىل املشهد التنافسي أوضح                 %  ٢٥اإلسالمية حبوايل      

متثل -التقرير أربع رسائل رئيسية؛ احلصة املتنامية يف سوق األصول                  
من حصة الصريفة يف منطقة الشرق           %    ١٤األصول الطيعة للشريعة       
إن النمو يف عدد السكان              "وقال التقرير       .  األوسط ومشال أفريقيا      

املسلمني يف عموم األسواق النامجة يف منطقة الشرق األوسط ومشال                  
يعد حمركا رئيسيا يقف وراء زيادة اإلقبال على اخلدمات         )  مينا(أفريقيا  

 ".املالية اإلسالمية
وأضاف أن منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا تفتخر لكون حاالت               

 .تعاون االقتصاد الكلي تبشر باخلري ملستقبل منو إمجايل الناتج احمللي
وأشار التقرير إىل أن احلكومات تستغل عوائدها من اهليدروكربونات                   

) مينا(راهنا حلفز وتطوير وإدامة النشاط االقتصادي يف داخل املنطقة             
وبني التقرير أنه يف داخل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تعد                  
أسواق دول جملس التعاون اخلليجي أكثر تطورا؛ حيث تتوافر على أصول           

 .إقراض متويل للنفاذ إىل إمجايل الناتج احمللي
إهنا متثل حصة كبرية من           "وخبصوص األسهم الطيعة للشريعة، قال             
أن حصة سوق     "وأضاف   ".  إمجايل أصول النظام املصريف يف املنطقة            

ويف دول جملس التعاون اخلليجي       %    ١٤الصريفة اإلسالمي وصلت إىل       
املهمة جدا، واليت تعين أن البنوك تنافس         %    ٢٥جتاوزت عتبة نسبة إىل      

 "راهنا يف السوق التقليدية أيضا
ومما جاء يف التقرير أن أضخم البنوك اإلسالمية يف داخل املنطقة تعد                

إن النشاط التمويلي للبنوك يبدو     "وقال التقرير   .  كلها قيادية يف أسواقها   
أنه يتعافى وأن املتطلبات التنظيمية قد تغوي البنوك على رفع االستثمار            

 ".األعلى كلفة والودائع الزمنية
 .وتضمن التقرير إشارة إىل أن هناك دراسة إلعادة هيكلة الصكوك



   

 

 يبدأ نشاطه التمويلي يف سوق البحرين إيالفبنك 
 

  ٢٠١٣فرباير  ٤ –صحيفة الوسط البحرينية 
اجلديد، الذي تشكّل بعد اندماج         قال مصريف ممثل عن بنك إيالف         

كانون /  ثالثة مصارف إسالمية صغرية يف البحرين يف شهر يناير                    
، أن البنك بدأ نشاطه املايل يف سوق البحرين بوضع                       ٢٠١٣الثاني   

 .تنافسي قوي وقادر على الدخول يف عمليات مصرفية أكرب
وأبلغ املصريف خالد البسَّام، الذي ترأس جملس إدارة أحد املصارف                   

يناير   ٢٩أن مسامهي املصارف اجتمعوا يف          الثالثة املندجمة، الوسط   

وشكّلوا جملس إدارة البنك اجلديد، سيعلن عنه الحقاً، وبدأ                     ٢٠١٣
 .البنك عمله حتت اسم إيالف

وتوقع البسَّام أن يقوم جملس اإلدارة الذي مت تعيينه بإطالق هوية                        
واسم جديدين قريباً؛ لكنه مل يفصح عن أمساء جملس اإلدارة أو يعط              

 .مزيداً من التفاصيل بشأن االسم واهلوية اجلديدة
بيت إدارة املال وبنك كابيفست وبنك           :  وجنحت البنوك الثالثة وهي      

إيالف، ومجيعها بنوك استثمارية إسالمية تعمل يف البحرين، يف                         
بعد مصادقة اجلمعية العامة غري العادية           ٢٠١٣االندماج مطلع العام      

للمسامهني يف البنوك الثالثة على العملية واليت عقدت يف شهر                          
 .٢٠١٢حزيران / يونيو

كمستشار لصفقة    )  بيتك(البحرين     -وعمل بيت التمويل الكوييت            
االندماج لصاحل البنوك الثالثة، يف حني عملت مؤسسة تراورز                             

وميلك بيت    .  وهاملني كمستشار قانوني وديلويت كمقيّم مستقل                  
التمويل الكوييت، وهو أحد املصارف اإلسالمية القوية يف اململكة،                        

 .حصصاً مؤثرة يف املصارف اإلسالمية الثالثة
وأفاد البسَّام مت خالل االجتماع دمج أصول البنك للعمل بشكل إجيابي           
أفضل، ويتميز البنك اجلديد بوضع تنافسي أكرب والدخول يف عمليات           
مصرفية واستثمارية بشكل أكرب، وهذا سيعود باإلجياب على البنك                  

 .واملستثمرين

وتبلغ حقوق ملكية املسامهني للكيان املايل اجلديد عند االندماج حنو              
مليون دوالر،    ٤٠٠مليون دوالر، يف حني ستتجاوز قيمة أصوله               ٣٥٠

وستشكّل أول عملية اندماج بني ثالثة أطراف يف البحرين، وهي مركز             
 .مصريف ومايل رئيس يف املنطقة

وشكّلت هذه أول عملية اندماج بني ثالثة أطراف تتم يف مملكة                               
البحرين، واليت تأتي بعد فشل مصرفني إسالميني مها بنك البحرين              
اإلسالمي، وهو أول مصرف إسالمي يؤسس يف اململكة، ومصرف                     

البحرين على االندماج بسبب ما ذكر أنه عدم االتفاق على                 -السالم  
 .توزيع حصص ملكية املسامهني يف املصرفني

أن تكامل خربات وخدمات املصارف الثالثة أسهم يف  وذكر بيان من بيتك
إرساء األسس القوية لعملية اندماج وتكامل سلسة، وأصبحت املؤسسة              
اجلديدة متتلك قاعدة رأمسالية أكرب، من شأهنا أن تتبوأ وضعاً غري                        
مسبوق تتمكّن من خالله من املشاركة يف مشاريع واستثمارات أكرب                         

. حجماً، واالستفادة بشكل أسرع وأكثر فعالية من فرص استثمارية أكرب             
من جانبه، بيَّن حمافظ مصرف البحرين املركزي، رشيد املعراج، أن                      
تطورات األوضاع املصرفية العاملية أصبحت حتتاج إىل كثري من املعاجلة            
املختلفة عن السابق، وهناك معطيات تتعلق باألنظمة الرقابية اجلديدة            
اليت ستنعكس على قدرة البنوك يف توظيف رؤوس أمواهلا بسبب                             

 .األنظمة اجلديدة
كما ذكر أن متويل املشروعات ذات اآلجال الطويلة أصحبت اآلن غري                     

للكثري من البنوك للدخول فيها ألن األمور أصبحت خمتلفة متاماً           جمدية
عن السابق، ونتيجة للتطورات االقتصادية يف الفرتة املاضية أصبحت                 
هناك متطلبات على البنوك من حيث نوعية األصول اليت يتم االحتفاظ             

 .هبا ومدهتا
واملصارف الثالثة اليت اندجمت هي صغرية، وال يتوقع حدوث اندماجات           

حبسب ما أفاد به        ٢٠١٣مؤثرة بني املصارف يف البحرين خالل العام             
رئيس مجعية املصرفيني البحرينية، عبد الكريم بوجريي، على رغم                      

ويرجع ذلك إىل األوضاع    .  وجود نقاشات بني بعض املصارف هبذا الشأن      
 .االقتصادية غري املواتية يف السواق الدولية

ومعظم املصارف اإلسالمية املنتشرة يف خمتلف الدول واليت يبلغ عددها          
مليون دوالر حبسب     ٢٥مصرفاً، رؤوس أمواهلا ال تتجاوز         ٤٥٠أكثر من   

اإلحصاءات األخرية، وهذا الكم اهلائل من املؤسسات الصغرية ال يساعد            
 ١٠٠ويعمل يف اململكة أكثر من            .  على منو قطاع الصريفة اإلسالمية         

مليار   ٢٠٠مصرف ومؤسسة مالية يبلغ جمموع املوجودات فيها أكثر من           
تشرين الثاني  /  مصرفاً إسالمياً يف هناية نوفمرب        ٢٦دوالر، من ضمنها     

 .مليار دوالر ٢٥، بلغت موجوداهتا ٢٠١٢

األخبار
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 توزيعات نقدية على املسامهني% ٣٥
 ٢٠١٢اإلسالمية للتأمني خالل مليون ريال أرباح  ٥٨

 
  ٢٠١٣فرباير  ٥ –صحيفة العرب 

بلغ صايف األرباح اخلاصة مبسامهي الشركة اإلسالمية القطرية                          
 .عن سابقه ٣٤%مليون ريال خالل العام املاضي بنمو قوامه  ٥٨للتأمني 

وأعلن سعادة الشيخ عبد اهلل بن ثاني آل ثاني، رئيس جملس إدارة                           
 ٣.٨٩الشركة، نتائج األخرية أمس واليت أظهرت بلوغ العائد على السهم             

 .٢٠١١رياالت للعام  ٣ريال مقارنةً بـ

ورفع جملس اإلدارة توصية إىل اجلمعية العمومية للمسامهني بتوزيع                 
ريال لكل سهم        ٣.٥من رأس املال أي بواقع           %  ٣٥أرباح نقدية بنسبة       

 .٢٠١٢نقداً حلملة وثائق التأمني كفائض تأميين سنوي عن العام % ٢٠و
وأفاد السيد علي إبراهيم العبدالغين، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن                 

 ٢٠١٢األخرية حققت منواً ملحوظاً يف خمتلف بنود امليزانية للعام                          
مليون    ٦٣٧؛ حيث ارتفع إمجايل املوجودات من               ٢٠١١مقارنةً بالعام     

% ٧بارتفاع معدل منو          ٢٠١٢مليونا للعام        ٦٧٩إىل      ٢٠١١ريال للعام     
إىل   ٢٠١١مليون ريال للعام      ٢٦٨إضافة إىل ارتفاع حقوق املسامهني من       

 %.٤بزيادة معدل منو  ٢٠١٢مليون ريال لعام  ٢٧٨
 ٥٨إىل    ٢٠١١مليون للعام     ٤٥ونوه بأن صايف أرباح املسامهني ارتفع من        

 %.٣٤حمققا بذلك أعلى معدل منو وصل إىل  ٢٠١٢مليون ريال للعام 
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن حتقيق الشركة هذا املعدل                            
لألرباح يف العام املاضي يعد دليال على صحة التوجه وجناح اخلطة                     

 .اليت وضعت للنهوض بالشركة والعمل على تقدمها
 

 فريق تسويقي يف كل األحناء
وذكر السيد العبد الغين أن الشركة لديها فريق تسويق لنشر الوعي                       
بالتأمني اإلسالمي التكافلي يف مجيع أنواع التأمني وما يغطيه من                         
خماطر تأمينية متنوعة، باإلضافة إىل احلصول على أفضل األسعار                   

 .وفائض تأميين تتميز به الشركة اإلسالمية القطرية للتأمني
جتدر اإلشارة إىل أن اإلسالمية للتأمني الشركة الوحيدة يف العامل                         
اإلسالمي اليت توزع فائض تأمني لكل وثيقة تأمني مل يسجل عليها                       

من القسط املدفوع، ما أكدته توصية جملس              %  ٢٠تعويض وصل إىل       

إدارة الشركة إىل اجلمعية العمومية العادية بعد التنسيق مع رئيس هيئة            
فائضا تأمينيا نقداً لكل وثيقة    ٢٠%الرقابة الشرعية بالشركة إىل توزيع 

 .ومل يسجل عليها تعويض ٢٠١٢تأمني صدرت يف العام 
كما ينظر إىل هذه النتائج اليت حصلت عليها الشركة على أهنا مؤشر                        
للنجاحات اليت حتققها يف مسرية عملها الريادي ومتيزها بتحقيق أعلى               

 .معدالت النمو كشركة رائدة يف سوق التأمني القطري التكافلي
 اجلائزة الذهبية

وحققت الشركة مؤخرا إجنازا فريدا حبصوهلا على اجلائزة الذهبية                     
العاملية للتميز واجلودة وذلك يف األداء املتميز للشركات وتفردها بتوزيع               

، والذي يأتي يف ظل       ٢٠%فائض تأميين سنوي على املشاركني وصل إىل           
التزامها مببادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء يف عامل االقتصاد                                

 .والتأمني
ويعد حصول الشركة على اجلائزة مبثابة اعرتاف دويل جبودة أعماهلا يف             

 ١٩٩٥جمال التأمني التكافلي يف املنطقة، فمنذ تأسيس الشركة يف عام                
ورغم تشكك البعض يف قدرة التأمني التكافلي على الصمود والثبات ويف             
حتقيق النمو والنجاح، فإن اإلسالمية للتأمني تعد اليوم من أسرع شركات     
التأمني التكافلي يف املنطقة منوا، كما أهنا توزع فائضا تأمينيا يعد هو                    

وهو إجناز    ٢٠%األكرب واألعلى يف العامل؛ حيث وصل يف العام املاضي إىل            
مل يأت من فراغ فهي أول شركة تأمني تكافلي إسالمي يف دولة قطر، كما 
أهنا أول شركة تقدم التأمني التكافلي على احلياة طبقا ألحكام الشريعة                
اإلسالمية، كما أهنا أول شركة تقدم خدماهتا التأمينية عرب اإلنرتنت حتى            
أصبحت مرجعا ألغلب التجارب املماثلة يف املنطقة وهو ما حيدث بالفعل            

 .خالل السنوات األخرية
 

 األيزو لإلسالمية
 ٩٠٠١ونالت الشركة اإلسالمية شهادة املطابقة ملواصفات اجلودة أيزو                 

وهي إحدى    MS Certification، وذلك من قبل شركة          ٢٠٠٨نسخة  
الشركات املعتمدة دوليا يف جمال تطبيق معايري إدارة اجلودة اإلدارية                       

 .واملالية العاملية
واعترب هذا اإلجناز اهلام الذي تضيفه اإلسالمية للتأمني إىل سجل                           
جناحاهتا املتتالية تطلعا إىل تطبيق أعلى معايري الكفاءة يف كافة اجملاالت             

كما يعترب مبثابة     .  واالهتمام بقضايا السالمة والصحة والبيئة واجلودة           
إقرار بقدرة الشركة على بناء نظام متكامل من العمليات والوثائق اليت من   
شأهنا رفع مستوى األداء وحتسني عمليات االتصاالت الداخلية                                  
واخلارجية وبناء عالقات قوية مع العمالء، كما اعترب دليال على قدرة                     

 .اإلسالمية للتأمني على املنافسة يف األسواق العاملية
 

 متيز مستمر
تقوم   -١٩٩٥منذ تأسيسها سنة    -كما جيدر بالذكر أن اإلسالمية للتأمني   

بتقديم خمتلف وكافة اخلدمات التأمينية املتميزة وفقاً ألحكام الشريعة              
تشتمل اخلدمات اليت      ...  اإلسالمية وأفضل املعايري واملقاييس العاملية          

تقدمها اإلسالمية للتأمني على خمتلف أنواع التأمني بدءاً من التأمني                     
 إىل اخلدمات التأمينية  -على سبيل املثال-على هياكل السفن والطائرات 



   

 

وتعتز بقائمة عمالئها اليت تضم كربيات       .  املستوى الشخصي لألفراد  على  
األجهزة احلكومية والشركات واملؤسسات والبنوك وخمتلف القطاعات                
على املستوى اجلماعي، كما تعتز بزيادة قائمة عمالئها على املستوى                      

ونظراً ألن الشركة تعمل وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية            ..  الفردي أيضاً 
فإن عمالءنا يستفيدون من خدماتنا بطريقة خمتلفة؛ حيث إن الفائض                
من عمليات التأمني يتم توزيعه نقداً على محلة الوثائق سنوياً كل حسب                 

 .اشرتاكه

البنك األهلي ينظم ندوة مستقبل العمل املصريف اإلسالمي                  
أعطى املصرفية اإلسالمية قوة نوعية للتطور      "  الوعد"اخلامس  

 والنمو
 

 جدة  –البنك األهلي التجاري :  املصدر
ندوة مستقبل العمل      ١٩/١٢/٢٠١٢-١٨نظم البنك األهلي خالل الفرتة         

الوعد وتطبيقاته يف الصريفة     "املصريف اإلسالمي اخلامسة حتت عنوان         
" الوعد"باعتباره البديل الشرعي للخيارات التقليدية، إذ يعترب         "  اإلسالمية

من أهم الوسائل اليت مسحت بتوسع الصناعة املصرفية اإلسالمية يف                   
جماالت شتى مثل منتجات اخلزينة ومن إبداعاهتا يف الوقت الراهن،                      
وذلك يف فندق بارك حياة مبدينة جدة مبشاركة جمموعة من  املصرفيني            

ويقصد بالوعد التزام الواعد     .  وعلماء وخرباء الفقه واالقتصاد اإلسالمي     
 .بالدخول مع املوعود يف عملية متويلية يف املستقبل

وناقشت الندوة عدّة حماور رئيسة أبرزها التأصيل الشرعي للوعد يف                   
الشريعة اإلسالمية، وحمور آخر حول األحكام الشرعية للوعد، إضافة                 

 .إىل التطبيقات املعاصرة للوعد وأحكامها
وتُسهم الندوة يف منو وتطوير العمل املصريف اإلسالمي إذ تعد جزءاً من                 
إسرتاتيجية جمموعة تطوير العمل املصريف اإلسالمي يف البنك اهلادفة                
إىل دعم الصناعة املصرفية اإلسالمية، وتوفري األدوات اليت تساعدها                   
على النمو والتطور، وذلك من خالل  توفري منابر يتم من خالهلا  تبادل                    
 .األفكار، واالستماع إىل وجهات النظر املتعددة اليت تنهض  هبذه الصناعة

ويقيم البنك األهلي هذه الندوة للعام اخلامس على التوايل حيث يشارك               
فيها جمموعة من علماء الفقه واالقتصاد اإلسالمي واخلرباء املصرفيني،           
يتحدثون من خالل برنامج علمي حيتوي على أوراق عمل وأطروحات                      
خمتلفة عن الوعد يف الشريعة اإلسالمية من حيث تعريف الوعد،                              
والتمييز بني الوعد وبني املصطلحات ذات الصلة، واحلكم الشرعي                         
لإللزام بالوعد قضاءً واآلثار الشرعية املرتتبة عن  آثار نكول الواعد                         
بوعده، وذلك بغية التوصل لضوابط شرعية للوعد يف املعامالت                                

 .املصرفية اإلسالمية
ويف ذات السياق، ناقشت الندوة عرب احملور الثاني األحكام الشرعية                         
للوعد عند دخوله يف العقود املالية املختلفة وكذلك صدور الوعد من                       
طرفني على شيء واحد أو على شيئني خمتلفني، و أخذ األجرة على                           
الوعد واآلثار املرتتبة على ذلك، كما ناقشوا األحكام الشرعية لتعليق                       

الوعد على شرط، وجواز أخذ املوعود ضمانات من الواعد، والتنازل عن               
الوعد مبقابل أو بدون مقابل، وتغطية الواعد مركزه بشراء وعد آخر إما               

 . من املوعود أو من طرف ثالث
 

ناقشت الندوة التطبيقات املعاصرة للوعد وأحكامها،          :  ويف احملور الثالث   
حيث متت مناقشة عدة صور للوعد مطبقة يف العمل املصريف ومن ذلك               
الوعد يف الصرف، والوعد بالدخول يف مراحبة، والوعد يف منتجات                        

، وبيان (Hedging)، والوعد يف منتجات التحوط (SWAPs)املبادالت 
 .احلكم الشرعي فيها

 
 يعلن أمساء الفائزين يف سحب لبشارة التمويل الكوييت

 
  ٢٠١٣يناير  ٦ –صحيفة الوسط البحرينية 
البحرين عن أمساء الفائزين جبوائز لبشارة   -أعلن بيت التمويل الكوييت 

وقـد أجـري السـحـب عـلـى جـوائـز                 .  ٢٠١٢كانون األول     /  لشهر ديسمرب
الـبـحـريـن يف         –لبشارة مؤخراً يف الفرع الرئيسي لبيت التمويل الكويـيت    

مركز البحرين التجاري العاملي بإشراف وزارة الصناعة والتجارة، إضافة 
الـبـحـريـن، حـيـث قـام              -إىل عدد من املسئولني يف بيت التمويل الكوييت   

 –املدير التنفيذي ورئيس اجملموعة املصرفية يف بيت التمويـل الـكـويـيت         
البحرين، خالد رفيع، بتسـلـيـم شـيـك اجلـائـزة الـكـربى لشـهـر ديسـمـرب                        

 .آالف دوالر أمريكي إىل فايز الفايز ١٠والبالغة قيمتها 
وحساب الـتـوفـري لـبـشـارة، هـو حسـاب مـتـوافـق مـع أحـكـام الشـريـعـة                                

جائزة نقديـة شـهـريـاً تـبـلـغ             ٧٥اإلسالمية، مينح الزبائن فرصة الفوز بـ 
آالف دوالر، إضافة إىل فرصة للدخول يف السـحـب        ١١٠جمموع قيمتها 

 .على اجلائزة الكربى فيال يف بيوت الديار

باإلمكان االطالع على القائمة الكاملة بأمساء الفائزين بـالسـحـب عـلـى          
جوائز لبشارة لشهر ديسمرب على املوقع االلكرتوني للبنك، وتطبيق بيـتـك   

 .آي فون
 
 

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

 أملراك بنك يطلق خدمته املصرفية اإلسالمية 
 

  ٢٠١٣فرباير  ٦ –اإلمارات اليوم 
أطلق بنك رأس اخليمة الوطين راك بنك، منصتـه  
اجلديدة للخدمـات املصـرفـيـة اإلسـالمـيـة حتـت               
اسم راك بنك أمل، اليت تشمل جمـمـوعـة واسـعـة          
من املنتجات اليت تتنوع بني احلسابات املصرفيـة،  

 .والتمويل، والبطاقات، وسياسات التكافل
إىل إرساء أسس متينة جملموعـة   ويسعى راك بنك

خدماته املصرفية اإلسالمية بغية تـعـزيـز السـوق         
 .احمللية هلذه اخلدمات

: وقال رئيس اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف راك بنك، مفـضـل مخـري     
انتشاراً كبرياً، مشرياً إىل أن دخول البنك إىل جمـال      ) أمل(نتوقع أن حتقق 

احللول املصرفية اإلسالمية يهدف إىل مواكبة الطلب احمللي املتنامي على 
هذه اخلدمات، يف ظل تزايد استثمارات التمـويـل اإلسـالمـي يف الـدولـة،             

 .وخطط دبي الطموحة لتأسيس منصة اقتصاد إسالمي متكاملة

وتقدم باقة خدمات راك بنك أمل، اليت أصبحت مـتـوافـرة يف خمـتـلـف             
فرعاً، حلوالً ماليـة لشـرحيـة واسـعـة مـن              ٣٣ فروع البنك البالغ عددها 

املتعاملني الذين يفضلون املـنـتـجـات واخلـدمـات املـتـوافـقـة مـع أحـكـام                        
 .الشريعة اإلسالمية

املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمـيـة    وتتضمن منتجات راك بنك أمل
حساب جود، وهـو حسـاب ادخـار قـائـم عـلـى أسـاس املضـاربـة يـتـيـح                            

ألـف     ٥٠٠  للمتعاملني تعزيز مدخراهتم مع امتالك فرصة للفوز جبائـزة    
درهم ضمن سحوبات جتري كل ثالثة أشهر، وسيحظى فائزان كل شهر 

آخرون عـلـى مـبـلـغ         ١٠٠  آالف درهم، بينما سيحصل  ١٠  جبائزة قدرها 
 .درهم ٢٥٠٠ 

بطاقيت  وإىل جانب بطاقيت اخلصم، تتضمن باقة خدمات راك بنك أمل
ائتمان عرب شركة راك للتمويل اإلسالمي، التـابـعـة واملـمـلـوكـة بـالـكـامـل                

أي رسوم سنوية عـلـى بـطـاقـاهتـا          لـراك بنك، وال تتقاضى راك بنك أمل
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مع متتعها مبزايا بطـاقـات راك     

٪ ٥  األخرى، إذ تتيح للمتعاملني، على سبيل املثال، اسـتـعـادة حـتـى             بنك
من قيمة مشرتياهتم، فضالً عن العديد من املزايا احلصرية على صعيـد  
املطاعم وأساليب احلياة الراقيـة، مـن خـالل راك إسـالمـيـك فـيـسـت،                    

 .وراك إسالميك اليفستايل

وسيحظى املتعاملون جبوائز وفـوائـد مسـتـمـرة مـن خـالل تـعـامـالهتـم                      
٪ يف خمـتـلـف        ٥٠  األسبوعية، مبا فيها احلسومات اليت تصل إىل نسبـة    

منافذ البيع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلـك عـرب مـنـصـة          
املدعومة بتطبيق تفاعلي ميكن استخدامه علـى اهلـواتـف       راك بنك ديلز

 .املتحركة الذكية
 خدمـة أمـل أوتـوفـايـنـنـس            عالوة على ذلك، تتضمن باقة راك بنك أمل

القائمة على مفهوم املراحبة، واليت تـتـيـح لـلـمـتـعـامـلـني احلصـول عـلـى                    
سيارة باحلد األدنى من الوثائق املـطـلـوبـة، مـع ضـمـان احلصـول عـلـى                   

شـهـراً مبـعـدالت ربـح             ٦٠  املوافقات السريعة، وتـوفـري الـتـمـويـل حـتـى                 
 .تنافسية، وفرتات سداد مرنة دون أن يستلزم ذلك حتويل الراتب

 

 ٣٠٠البنك اإلسالمي للتنمية يقرض املغرب قرابة                     
 مليون دوالر إلجناز عدة مشاريع

 
  ٢٠١٣يناير  ٦ –شبكة الصني 

بالرباط، على ثـالث  )  الثالثاء( وقع املغرب والبنك اإلسالمي للتنمية اليوم 
مليون دوالر ختصص إلجناز مشـاريـع    ٣٠٠اتفاقيات قروض بقيمة تناهز 

 .يف قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والطرق يف املناطق الريفية
وحبسب وكالة املغرب العربي لألنباء، يتـعـلـق الـقـرض األول الـذي تصـل                

 .ميغا واط ١٧٠مليون دوالر إلجناز مركب كهرومائي بقوة  ٢٠٠قيمته إىل 
حنـو  ( ويتشكل هذا املشروع من منشأتني كهرومائيتـني مبـنـطـقـة صـفـرو              

 ).كلم مشال شرق الرباط ٢٠٠
مـلـيـون دوالر يـرتـبـط              ٨٤،٧٩أما القرض الثاني الذي تقـدر قـيـمـتـه ب         

بإجناز مشـروع تـزويـد مثـانـيـة مـنـاطـق مبـاء الشـرب، وهـي مـراكـش                               
كـلـم      ١٢( ومكناس )  وسط( والصويرة واحلوز وقلعة السراغنة وشيشاوة 

 ).مشال(والفحص اجنرة ) جنوب شرق(وزاكورة ) مشال شرق الرباط
مليون دوالر يف مـد طـرق        ١١وسيخصص القرض الثالث البالغة قيمته 

 ).مشال(باملناطق الريفية يف منطقة شفشاون 
يذكر أن جمموع التمويالت اليت قدمها البنك اإلسالمي للتنمية للمغـرب  

) حنـو مـلـيـار دوالر        ( مليار درهـم     ٨،١فاقت  ٢٠١٢إىل غاية  ٢٠٠٧منذ 
مهت قطاعات حيوية من قبيل الكهربة الريفية ومـيـاه الشـرب وشـبـكـة           
الطرق السيارة والربط السككي عالوة علـى متـويـل عـمـلـيـات الـتـجـارة                 

 .اخلارجية
 

قواعد عمانية قد حتفـز إصـالح اهلـيـئـات الشـرعـيـة               
 باملؤسسات املالية اإلسالمية

 
  ٢٠١٣فرباير  ٦ –موقع زاوية 

اعترب مصرفيون وعلماء شريعـة أن الـقـواعـد اجلـديـدة الـيت أصـدرهتـا                    
عمان لتنظيم مزاولة املصرفية اإلسالمية قد تشجع علـى إعـداد كـوادر        
جديدة من علماء الشريعة وتسـهـم يف حتسـني مـعـايـري عـمـل اهلـيـئـات                      

 .الشرعية عامليا
وأصدر البنك املركزي العمـانـي الشـهـر املـاضـي كـتـاب قـواعـد مـوسـع                       
للمصرفية اإلسالمية ضم مواد عن أعضاء اهليئات الشـرعـيـة ومـعـايـري         
اختيارهم وحدا أقصى للعمل باهليئة الشرعية اليت تتوىل البت يف توافق 

 .املنتجات واألنشطة مع قواعد الشريعة



   

 

ورغم أن عمان كانت الوحيدة بني دول جملس التعاون اخلليج الست الـيت    
مل تسمح باملصرفية اإلسالمية علـى أراضـيـهـا حـتـى وقـت قـريـب فـإن                     
القواعد املفصلة اليت أصدرهتا قد متيزها عن بقية دول اخلليج ومتنحها 

 .تأثريا يف اجتاهات الصناعة عامليا
يقول مدثر صديقـي الـرئـيـس واملـديـر الـتـنـفـيـذي لشـركـة شـريـعـةبـاث                            

أعـجـبـتـين الـروح        " لالستشارات وهو عامل شـرعـي مـقـيـم يف واشـنـطـن                 
اإلجيابية وراء كثـري مـن مـواد الـقـانـون الـيت هتـدف إىل تـعـزيـز قـواعـد                              

 ."احلوكمة وجتنب النزاعات
عمان وصلت متأخرة لكنها اآلن بني بالد قلـيـلـة جـدا طـرحـت           " ويضيف 

يقيـين أهنـا سـتـلـهـم اآلخـريـن هبـذا                  .  هذه اجملموعة الشاملة من القواعد
 ."النموذج

وذكر أن مـن أهـداف هـذه الـقـواعـد زيـادة الـكـوادر املـؤهـلـة ومـعـاجلـة                                
 .مشكالت ذات صلة بتفرغ العلماء وتعارض املصاحل

ومع تعدد التزامات علماء الشـريـعـة يـتـخـوف الـبـعـض مـن أهنـم قـد ال                           
يتمكنوا من أداء دورهم اإلشرايف بشكل فعال بسبب العمل يف عـدد كـبـري      

 .من اهليئات الشرعية يف آن واحد
ولزيادة الكوادر الشرعية املؤهلة نصت القواعد العمانية على جواز تعيني 
عامل الشريعة باللجنة الشرعية ثالث سنوات لـفـرتتـني مـتـتـالـيـتـني حبـد               

 .أقصى ما يلزم البنوك بتعيني وجوه جديدة بشكل دوري
وهذا قيد نادر على مستوى الصناعة حيث يعني علماء اهليئات الشرعيـة  

 .لفرتات طويلة وأحيانا بشكل مستديم
وقال حممد أكرم الل الدين الرئيس التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث 

أراهـا ممـارسـة طـيـبـة           " الشرعية يف التمويل اإلسالمي مباليزيا لرويـرتز    
ألهنا تتيح ملزيد من علماء الشريعة مشاركة خرباهتم يف مداوالت هـيـئـات    

 ."اإلشراف الشرعي
ويعد الل الدين وصديقي أعضاء بـالـلـجـنـة الشـرعـيـة هلـيـئـة احملـاسـبـة                     
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف البحرين إحدى كربى اجلـهـات     

 .الواضعة ملعايري الصناعة
وترى اهليئة أن تعيني الفقهاء لفرتات طويلة قد يؤدي إىل تـكـون عـالقـات       
قد هتدد االستقاللية واملوضوعية وتوصي بتغيري واحد من أعضاء اهليئـة  

لكن القواعد الـعـمـانـيـة تـزيـد          .  الشرعية مرة كل مخسة أعوام على األقل
 .على ذلك بوضع حد أقصى لتعيني كل أعضاء اهليئة

وضربت القواعد العمانـيـة عـلـى وتـر حسـاس داخـل جمـتـمـع الـتـمـويـل                           
اإلسالمي إذ يرى كثري من أهل الصناعة أن ضعف التشـريـعـات املـتـصـلـة          

 .باللجان الشرعية نقطة ضعف رئيسية وعائق أمام منو الصناعة
وطاملا دعت أوساط يف الصناعة إىل إصالحات يف هذا اجلـانـب وقـالـت         
هيئة احملاسبة واملراجعة إهنـا سـتـجـري مشـاورات حـول أسـلـوب عـمـل                       

 .اهليئات الشرعية
ومن غري املتوقع أن تصدر نتائج هنائية هلذه املشاورات قـبـل هنـايـة الـعـام           

ويرى حمللون أنه مع الـوقـت سـتـتـضـح قـابـلـيـة                 . اجلاري على أقل تقدير
تطبيق النهج العماني يف بالد أخرى هبا مصاحل مـتـجـذرة قـد تـؤدي إىل              

 .الرتدد يف قبول التغيري
ويقول بعض احملللني إن القواعد العمانية حتـتـاج إىل مـبـادرات مـتـمـمـة                 

 .لتجنب حدوث أزمة على مستوى الصناعة
ويرى الل الدين وهو أيضا عضو اهلـيـئـة الشـرعـيـة يف الـبـنـك املـركـزي                      
املاليزي والسوق املالية اإلسالمية الدولية بالبحرين ضرورة وضع برنامج 

 .إلعداد أعضاء اهليئات الشرعية بالتوازي مع هذه املبادرة
ويؤكد أنه بدون إعداد كوادر شابة جديدة قد ال يكفي الفقهاء املوجـوديـن   
ما جيعل القواعد العمانية جمرد عملية جتميل فينتقل الواحد منهـم مـن     

 .هيئة إىل أخرى
ولكي تتبنى مراكز أخرى القواعد العمانية جيب ان تثبـت تـلـك الـقـواعـد           

 . منافع واضحة يف املدى القريب
إن نظرنا إىل جتربة ماليزيـا الـيت حـظـرت عـمـل عـامل                " يقول الل الدين 

الشريعة بأكثر من هيئة جند أن الدول األخرى مل تـقـم بـتـطـبـيـق قـيـود                  
 .مشاهبة

إن نظرنا إىل جتربة ماليزيـا الـيت حـظـرت عـمـل عـامل                " يقول الل الدين 
الشريعة بأكثر من هيئة جند أن الدول األخرى مل تـقـم بـتـطـبـيـق قـيـود                  

 ."مشاهبة

 مليون دوالر ١.٣يربح " بي إم آي بنك" 
 

 صحيفة الوسط البحرينية 
. ٢٠١١ماليني دوالر خالل العام  ٩وذلك مقارنة خبسارة صافية قدرها 

وزادت .  مليون دوالر ٥٦،٢وقد بلغ الدخل اإلمجايل للبنك يف هذه الفرتة 
مـلـيـار       ٢يف املائـة حبـيـث بـلـغـت              ٢١املوجودات اإلمجالية للبنك بنسبة 

بينما زادت ودائع الزبـائـن    ٢٠١١مليار دوالر يف العام  ١،٦٥دوالر مقابل 
مليار  ١،٤٢إىل  ٢٠١١مليار دوالر يف العام  ١،٠٩يف املائة من  ٣٠بنسبة 

يف    ٤٢وقد زاد إمجايل القروض والسلف بنسـبـة     .  ٢٠١٢دوالر يف العام 
وزاد دخل البنـك  .  ٢٠١٢مليار دوالر خالل العام  ١،٣٢املائة حبيث بلغت 

 ٤١حبـيـث بـلـغ            ٢٠١٢يف املائة يف العـام     ١٤الصايف من الفوائد بنسبة 
ل الـبـنـك        .  ٢٠١١مليون ر دوالر يف الـعـام          ٣٦مليون دوالر مقابل  وسـجـّ
ألف دوالر بعد اقتطـاع املـخـصـصـات يف الـربـع               ٣٣٤رحباً صافيا قدره 

مـلـيـون دوالر خـالل الـفـرتة              ١،٥الرابع من العام مقابل ربح صاف قدره 
 .٢٠١١نفسها من العام 

: وتعليقاً على النتائج املالية قال الرئيس التنفيذي للبـنـك مجـال اهلـزيـم         
مليـون دوالر يف الـعـام           ١،٣يسرني أن أعلن حتقيق أرباح صافية قدرها 

وميثل هذا سادس ربع سنة علـى الـتـوايل مـن حتـقـيـق الـرحبـيـة                    ٢٠١٢
كما يدل هذا على النمو الصحي للنشاط الرئيسي للبنك كـمـا   . املستمرة

 ٤٢يف املائة يف ودائع الزبائن والنمو بنسبة  ٣٠يتجلى من الزيادة البالغة 
ويف إطـار الـتـزامـنـا جتـاه االبـتـكـار يف                    .  يف املائة يف القروض والسـلـف    

املنتجات واخلدمات هبدف استقطاب املعامالت املالية لكل مـن زبـائـنـنـا        
احلاليني واحملتملني فقد طرحنا العديد من املبادرات الرئيسية يف العام 

للتـوفـري بـعـد حتسـيـنـه، ومـنـتـجـني                  )  عيادى( مبا يف ذلك برنامج  ٢٠١٢
 ملعامالت التأمني املصريف الطويل األجل، بطاقة فيزا البالتينية مع منح 

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

على قيمة املشرتيات، وافتتـاح فـرع جـديـد يف           )  طريان اخلليج( أميال من 
أجهزة جديدة للصرّاف اآليل خارج مقر الـبـنـك،       ٤منطقة توبلي وتركيب 

وحتديث خدمة األعمال املصرفية اإللكرتونية لزبائننا من األفراد وخدمة 
اهلاتف املصريف اجلديد وذلك من بني العديد من اخلـدمـات واملـنـتـجـات         

 .األخرى

وأضاف اهلزيم لقد بدأنا اآلن حنصد مثار استثمارنا املسـتـمـر يف قـوانـا          
العاملة، االسم التجاري، األنظمة، املنتجات واخلدمات كـمـا يـتـجـلـى مـن            
مكانتنا بصفتنا من املؤسسات النشطة بني املصارف واملؤسسـات املـالـيـة       

وحنن يف بي ام اي بنك نـواصـل   . لألعمال التجارية والشخصية يف البالد
يف املـئـة مـع           ١٨احملافظة على معدل كفاية رأس املال الذي يـربـو عـلـى         

 .التمتع بسيولة قوية وجمموعة من املنتجات واخلدمات الفريدة واملبتكرة

وأوضح سيستمر تركيز اهتمامنا على تنمية أنشطتنـا إضـافـة إىل زيـادة           
. عدد زبائننا وسندعم ذلك بوضعنا املايل املمتاز والسيولة القويـة لـديـنـا      

وحنن نتمتع بـنـشـاط مصـريف مسـتـقـر ويـواصـل الـنـمـو الـذي ميـكـنـنـا                              
 .االستفادة منه إضافة إىل ما نلقاه من دعم قوي من مسامهينا وزبائننا

 
مليار درهم صايف أرباح بنـك دبـي اإلسـالمـي يف الـعـام                ١.١٩
٢٠١٢ 

 AMEinfo ٢٠١٣فرباير  ٦

اليوم نتائجها املالية للسنة املنتهـيـة   "  بنك دبي اإلسالمي" أعلنت جمموعة 
، واليت تعكـس منـواً سـلـيـمـاً يف مجـيـع الـعـمـلـيـات                        ٢٠١٢ديسمرب  ٣١يف 

 .األساسية للبنك
خـالل  "  بـنـك دبـي اإلسـالمـي         " وأظهرت النتائج أن صايف أرباح جمموعـة    

مـلـيـار درهـم،        ١.١٩، بلغ ٢٠١٢ديسمرب  ٣١االثين عشر شهراً املنتهية يف 
مليار درهم بزيادة نسبتها  ١.٠٥البالغ  ٢٠١١مقارنة مع صايف أرباح عام 

% ١٥كما أوصى جملس إدارة البنك بتوزيـع أربـاح نـقـديـة بـنـسـبـة                  %.  ١٣
 .بشرط احلصول على املوافقات التنظيمية وموافقة اجلمعية العمومية

 ٢٠١٢ديسـمـرب        ٣١بـتـاريـخ      "  بنك دبي اإلسالمي" واستقر إمجايل أصول 
مليار درهم يف هناية الفرتة ذاهتا  ٩٠.٦مليار درهم، مقارنة مع  ٩٥.٤عند 

 %. ٥.٣، مسجالً بذلك زيادة قدرها ٢٠١١من العام 
، لتصل ٢٠١٢واستمرت قاعدة البنك من املتعاملني يف التوسع خالل عام 

% ٢.٩، بـزيـادة       ٢٠١٢ديسـمـرب        ٣١مليار درهم بتاريخ  ٦٦.٨ودائعهم إىل 
عـلـى نسـبـة قـويـة           "  بـنـك دبـي اإلسـالمـي         " كما حافظ .  عن العام السابق

% ٧٩مـقـارنـة بــ          ٢٠١٢ديسمرب  ٣١بتاريخ %  ٨٣للتمويل إىل الودائع بلغت 
 .٢٠١١يف ذات التاريخ من العام 

بفعالية إدارة اجلودة االئتمـانـيـة واخنـفـاض        " بنك دبي اإلسالمي"وواصل 
ونتيجة لذلك، بـلـغـت نسـبـة هـذه املـوجـودات               .  قيمة املوجودات التمويلية

ديسـمـرب      ٣١بـتـاريـخ      %  ١٢.١مـقـارنـة بــ          ٢٠١٢ديسمرب  ٣١بتاريخ %  ٩.٨
كما واصل البنك سياسته املتحفظة يف أخذ املخصـصـات، حـيـث       .  ٢٠١١

 ٢٠١٢ديسمرب    ٣١بلغت خسائر اخنفاض القيمة خالل السنة املنتهية يف 
مليار درهم يف الـفـرتة ذاهتـا مـن              ١.٠٩مليار درهم، مقارنة بـ  ١.٠٤حنو 
 .٢٠١١العام 

قيمة جيـدة لـنـسـبـة كـفـايـة رأس                ٢٠١٢ديسمرب  ٣١وحقق البنك بتاريخ 
، وكذلك نسبة جيدة لـكـفـايـة رأس املـال مـن الـطـبـقـة                   % ١٧.٥املال بلغت 

ويف حني اخنفضت نسبة كفايـة رأس املـال       %.  ١٤بلغت  (Tier 1)األوىل 
نتيجة إلطفاء وكاالت متويلية متوسط األجل لوزارة املالية، ارتفعت كفاية 

 .٢٠١٢يف العام % ٠.٥بنسبة  (Tier 1)رأس املال من الطبقة األوىل 
مـن الـعـودة بـنـجـاح إىل أسـواق رأس املـال                     "  بنك دبي اإلسـالمـي  "ومتكن 

حيث سدد البنك يف شهر مارس، ومـن مصـادره       .  ٢٠١٢العاملية يف العام 
اخلاصة، كامل قيمة صكوك اخلمس سنوات املرتتبة عـلـيـه والـيت بـلـغـت            

مليون دوالر أمريكي، مما يعكس القوة املالية للبنك ووضعـه اجلـيـد       ٧٥٠
" بنك دبي اإلسـالمـي  " وتبع ذلك يف شهر مايو إصدار .  من ناحية السيولة

مليون دوالر أمريكي، حيث شهد هذا  ٥٠٠سنوات بقيمة  ٥صكوكاً ألجل 
أضـعـاف، األمـر         ٤اإلصدار جناحاً كبرياً ومتت تغطية االكتتاب بأكثر من 

وقـد  .  الذي مثل إجنازاً ملحوظاً وخاصة يف ظل أوضاع السـوق املـتـقـلـبـة          
متثل الوضع املايل اجليد لبنك دبي اإلسالمي مـن خـالل تـأكـيـد وكـالـة                

على تثبيت التصنيف االئتماني طويل األجل لبنك دبي اإلسالمي "  فيتش" 
 . ومنحته نظرة مستقبلية مستقرة " A"عند درجة 

ويف معرض تعليقه على النتائج، قال معايل حممـد إبـراهـيـم الشـيـبـانـي،             
بـنـك دبـي      " مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئـيـس جمـلـس إدارة             

لقد حقق اقتصاد دولة اإلمارات العربية املـتـحـدة أداءً قـويـاً          ": " اإلسالمي
، وهو ما ينطبق بدوره على بنك دبـي اإلسـالمـي، الـذي         ٢٠١٢خالل عام 

سجل منواً كبرياً يف عدة جماالت، مبا يف ذلك املوجودات والودائع وصايف 
وانطالقاً من مكانته الرائدة يف قـطـاع الـتـمـويـل اإلسـالمـي يف                   .  األرباح

الدولة، سيكون تركيز البنك يف املرحلة املقبلة موجهاً بشكل رئيسي حنـو    
االستفادة املثلى من النجاحات واإلجنازات احملققة علـى مـدى السـنـوات         

 ". القليلة املاضية
يف الـعـديـد مـن         "  بـنـك دبـي اإلسـالمـي         " وخالل الـعـام املـاضـي، شـارك              

إصدارات الصكوك املتميزة، تضمنت املشاركة يف إصدار صكوك من قبل 
مـلـيـون       ٦٥٠سنوات وبـقـيـمـة        ٧ألجل ) جافزا(املنطقة احلرة جلبل علي 

دوالر أمريكي، واملشاركة يف إصدار صكوك حلكومة دبي على شـرحيـتـني    
مـلـيـار دوالر         ١.٢٥سنوات وبقيمة إمجـالـيـة تـبـلـغ              ١٠سنوات و ٥ألجل 

سـنـوات      ٥أمريكي، وإصدار صكوك شركة ماجد الفطيم القابضة ألجـل    
بقيمـة  " إعمار"مليون دوالر أمريكي، وإصدار صكوك لشركة  ٤٠٠وبقيمة 

 .سنوات ٧مليون دوالر أمريكي ألجل  ٥٠٠
بالرتكيز بصورة رئـيـسـيـة        ٢٠١٢خالل عام " بنك دبي اإلسالمي"كما قام 

على القنوات املصرفية البديلة، حيث أطـلـق خـالل شـهـر يـنـايـر خـدمـة                     
، البوابة اإللكرتونية الـيت تـتـيـح لـلـشـركـات             " اإلسالمي أون الين لألعمال" 

. خـدمـة مبـجـرد كـبـسـة زر واحـدة                   ٧٥إمكانية االستفادة من أكـثـر مـن        
وأعقب ذلك يف شهر أبريل إطالق الواجهة العربية للخـدمـات املصـرفـيـة        
اليت يقدمها البنك عرب اإلنرتنت متيحاً بذلك ملتعاملـيـه إمـكـانـيـة الـقـيـام              

معاملة مصرفية باللغتني الـعـربـيـة واإلجنـلـيـزيـة عـرب هـذه                  ٧٠بأكثر من 
 .البوابة اإللكرتونية

 يف تنفيذ خطته اإلسرتاتيجية الطموحة  ٢٠١٢واستمر البنك خالل عام 



   

 

لتوسيع شبكة فروعه يف كافة أحناء الدولة حيث قام بافتتاح تسـع فـروع     
فرع يف مجيـع أحنـاء      ٨٢جديدة على مدار العام لتصل بذلك إىل إمجايل 

إىل جانب ذلك، أسهمت هذه اإلسرتاتيجية يف زيادة تنويع قـاعـدة   .  الدولة
ومن جهته، قال عبد اهلل اهلاملي، الرئيس التنفيـذي لـبـنـك       .  ودائع البنك

يف إطار سعيه ألن يصبح املـؤسـسـة املـالـيـة اإلسـالمـيـة              : " دبي اإلسالمي
عـلـى   "  بـنـك دبـي اإلسـالمـي         " األكثر حيوية وطـمـوحـاً يف الـعـامل، عـمـل                  

االستثمار بكثافة ضمن مجيع قنوات التوزيع، هبـدف تـقـديـم املـزيـد مـن                
التسهيالت على صعيد إدارة الشـؤون املـالـيـة لـلـمـتـعـامـلـني مـن األفـراد                      

وكان الستثماراتنا املسـتـمـرة يف االبـتـكـارات             .  واملؤسسات على حد سواء
دور كبري يف حتقيق العديد من اإلجنازات اهلامة اليت انـعـكـسـت إجيـابـيـاً            

وسيمضي بنك دبي اإلسالمـي قـدمـاً      .  ٢٠١٢على أداء البنك خالل العام 
يف العمل على تطوير خدمات ومنتجات متثل مستـقـبـل قـطـاع الـتـمـويـل              

 ". اإلسالمي على كافة الصعد
بالعديد من اجلوائز احمللية  ٢٠١٢خالل العام "  بنك دبي اإلسالمي" وفاز 

أفضـل  " و"  أفضل خدمة مصرفية عن بعد" والعاملية، ومن ضمنها جائزتي 
بانكر الشرق األوسط للمـنـتـجـات     " خالل حفل توزيع جوائز "  منتج مهيكل

" أفضل بـنـك خـاص       " و"  أفضل مدير صكوك" ، وجائزتي " ٢٠١٢املصرفية 
، وجـائـزة     ٢٠١٢لـعـام      يف حفل توزيع جوائز املـال واألعـمـال اإلسـالمـيـة            

يف حـفـل تـوزيـع جـوائـز جمـلـة آسـيـا                     "  أفضل بنك إسالمي يف اإلمارات" 
عـلـى   "  بنـك دبـي اإلسـالمـي        " ، بإدراج " ذي بانكر" موني، كما وقامت جملة 

ضـمـن فـئـة       "  ٢٠١٢أفضل الصفقـات لـعـام        " قائمة الشركات اليت أبرمت 
) وكالـة ( ، وذلك لنجاحه يف تنظيم صفقة متويل مشرتك " التمويل املهيكل" 

 ".سالك ون"مليون دوالر أمريكي لصاحل شركة  ٨٠٠بقيمة 
 

 اجمللس العام يشارك يف مؤمتر القمة اإلسالمي 
 

 اجمللس العام :  املصدر
 ٢٠١٢فرباير  ٦

عـمـر   .  يشارك األمني العام للمجلس الـعـام د      
زهري حافظ يف فعاليات الدورة الثانيـة عشـر     
ملؤمتر القمة اإلسالمي والذي تنظمه منظـمـة   
التعاون اإلسالمي واملـزمـع عـقـده يف فـنـدق               
فريمونت تاورز هليوبوليس يف القاهرة خـالل    

 . ٢٠١٣فرباير  ٧إىل  ٢الفرتة من 
اجلدير بـالـذكـر أن اجملـلـس الـعـام لـلـبـنـوك                    

واملؤسسات املالية اإلسالمية حتت رئـاسـة جمـلـس إدارة سـعـادة الشـيـخ                 
صاحل كامل هو منظمة دوليـة غـري رحبـيـة هتـدف لـنـشـر الـوعـي ودعـم                        
الصناعة املالية اإلسالمية حول العامل كما يعد من املنظمات املنتمية إىل   

 . منظمة التعاون اإلسالمي

 هجرس رئيساً تنفيذياً للمصرف العاملي
 

  ٢٠١٣يناير  ٦ –صحيفة الوسط البحرينية 
شـبـاط   /  فـربايـر     ٥( أمس الثـالثـاء      (GBCORP)عيّن املصرف العاملي 

وحيمل هجرس شهادة الـدكـتـوراه      .  ، زكريا هجرس رئيساً تنفيذياً) ٢٠١٣
يف التنمية االقتصادية من جامعة درهام ودرجة املاجستري يف التـخـطـيـط     

 .باململكة املتحدة -االقتصادي من جامعة اسرتاثكاليد يف اسكتلندا 
وقبل انضمامه إىل املصرف العاملي كان هجرس يعمل يف أبرز املؤسسـات  
املرموقة يف البحرين، وقد شغل منـصـب نـائـب الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي يف                     

كما تدرّج يف الـعـديـد مـن املـنـاصـب بـوزارة                   .  جملس التنمية االقتصادية
املالية واالقتصاد الوطين؛ إذ شغل منصب اقتصادي أول بإدارة التخطيط 
والشئون االقتصادية، ثم رئيساً للتخطيـط االقـتـصـادي بـإدارة الـتـقـيـيـم                 
والبحوث االقتصادية، ثم رقي إىل وظيفة مدير الـتـخـطـيـط االقـتـصـادي           

 .إىل أن وصل إىل منصب الوكيل املساعد للشئون االقتصادية
وهجرس عضو جملس إدارة يف العديد من الشركات واملـؤسـسـات، مـنـهـا         

، عضو جملس إدارة مؤسسـة اخلـلـيـج       ) بتلكو( شركة البحرين لالتصاالت 
وكذلك عضويته جبمعـيـة   ).  متكني( لالستثمار، وعضو يف صندوق العمل 

 .االقتصاديني البحرينية
مـن دواعـي     :  وتعليقاً على تسلّمه مهامه اجلـديـدة، قـال زكـريـا هـجـرس               

؛ إذ   (GBCORP)سروري االنضمام إىل فريق عمل املصـرف الـعـاملـي           
متكن املصرف على رغم تارخيه القصري من إبراز قـدراتـه عـلـى امـتـالك           

وإنه ليـسـعـدنـي أن       .  املقومات ليصبح من أحد أبرز املصارف االستثمارية
أساهم يف منو املصرف العاملي يف املرحـلـة املسـتـقـبـلـيـة وذلـك بـتـطـويـر                    
وتنويع احملافظ االستثمارية وقاعدة األعمال مبـا يـعـود بـالـفـائـدة عـلـى                  
املسامهني يف املصرف وموظفيه ويعمل على دعم عجلة الـنـمـو لـلـقـطـاع            

 .املصريف واالقتصادي عموماً يف مملكة البحرين

وخالل ترحيبه هبجرس، قال نائب رئيس جملس إدارة املصـرف الـعـاملـي           
(GBCORP) إنين علـى ثـقـة تـامـة بـأن خـربة                :  عبد الرمحن اجلسمي

هجرس الطويلة ستساهم بشكل كبري يف تطور وتقدم املصرف من خـالل    
وحنن نسعى دوماً حنو الـوصـول   .  حتديده ألجندة أعمال استثمارية مهمة

 .إىل أسواق أكثر نبين فيها براجمنا االستثمارية اإلسرتاتيجية

 
 حيقق للبحرين جائزة األمم املتحدة" بنك اإلمثار"
 

  ٢٠١٣فرباير  ٧ –صحيفة الوسط البحرينية 
قام بنك اإلمثار باملسامهة يف حصول مملكة البحرين على مكانة مشرفة 
بني دول العامل األكثر تقدماً يف جمال التكنولـوجـيـا حـيـث مت اخـتـيـارهـا                

 .للفوز جبائزة متميزة مقدمة من األمم املتحدة
وقد كانت البحرين الدولة الوحيد من دول جملس التعاون اخلليجي ومـن    
بني دولتني فقط من الشرق األوسط ودول مشال إفريقيا اليت متكنت من 

 فائزاً يف مسابقة جائزة القمة العاملية لتطبيقات  ٤٠أن تكون بني 

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

من تطبيقات  ٤٠٠وشارك يف هذه املسابقة ما جمموعه .  اهلاتف احملمول
 .دولة ١٠٠من أكثر من  املوبايل

وتعترب جائزة القمة العاملية لتطبيقات اهلاتف احملمول، واليت مت تنظيمهـا  
يف مديـنـة سـالـزبـورغ         (ICNM)من قبل املركز الدويل لإلعالم اجلديد 

بالنمسا، مبادرة دولية يف إطار مـؤمتـر الـقـمـة الـعـاملـي لـألمـم املـتـحـدة                        
إن هذه اجلائزة متنح بالتعاون مع اليونسكو  .(WSIS)جملتمع املعلومات 

لألمم املتحدة والشريـك الـرئـيـسـي جلـائـزة الـقـمـة                  GAIDواليونيدو و
الدولية لتطبيقات اهلاتف احملمول مركز أبوظيب لـألنـظـمـة اإللـكـرتونـيـة             

 .واملعلومات
وقد جاء ترشيح بنك اإلمثار، بنك التجزئة اإلسـالمـي الـذي يـتـخـذ مـن              
البحرين مقراً له، جلائزة القمة العاملية لتطبيقات اهلـاتـف احملـمـول مـن            

 .قبل مجعية البحرين لإلنرتنت تقديراً خلدمة موبي كاش
. وقال رئيس جائزة القمة العاملية لـتـطـبـيـقـات اهلـاتـف احملـمـول بـيـرت أ                      

فائزاً هذا العام أنه يف عامل به ستة مليار هـاتـف      ٤٠لقد أثبت الـ  : بروك
ووفقاً للعدد الكـبـري   .  حممول بأن املستقبل سيكون لتطبيقات هذا اهلاتف

، ) فـائـزاً   ٢١(للدول املرشحة، فإن أغلب الفائزين كانوا من الدول األوربية 
 ٤( وأمـريكـا اجلـنـوبـيـة           )  فـائـزيـن      ٨( بينما بلغ عدد الفائزيـن مـن آسـيـا           

هي  وفائزين من الدول العربية وهو ما يثبت أن ابتكارات املوبايل)  فائزين
 .ظاهرة عاملية

إن :  وأضاف بروك مشرياً إىل برنامج األمـم املـتـحـدة لـلـجـوائـز الـعـاملـيـة                    
هدفنا هو إجياد تطبيقات تساهم يف القيام بتغيري حـقـيـقـي لـألفـراد يف           

وقد أثـبـت الـفـائـزون هـذا الـعـام مـدى ثـراء وتـنـوع                           . مجيع أحناء العامل
تطبيقات املوبايل اليت تُظهر بوضوح الكثري من االبـتـكـارات خـارج أوروبـا          
والواليات املتحدة، وإذا أردنا االستفادة من إمكانيات تكنولوجيـا املـوبـايـل       

 .بشكل كامل علينا أال نتجاهل هذه االجتاهات

: ومن جانبه، قال رئيس مجعية البحرين لإلنـرتنـت نـواف عـبـد الـرمحـن             
لقد قمنا برتشيح خدمة موبي كاش لبنك اإلمثار هلذه اجلـائـزة املـتـمـيـزة         
نظراً إلدراكنا مدى فعالية هـذه اخلـدمـة، حـيـث إن مـوبـي كـاش لـبـنـك                        
اإلمثار هي خدمة تعترب األوىل من نوعها يف البحرين واليت تسمح لعمـالء  
البنك بإرسال واستالم املبالغ النقدية من خالل اهلاتف النقال، حيث إهنـا  
من املمكن أن تغري الطريقة اليت يـقـوم هبـا األفـراد يف الـبـحـريـن بـإدارة                      

وهذا هو التفكـري املـبـدع الـذي حنـاول حنـن دعـمـه مـن خـالل                         .  أمواهلم
 .مجعية البحرين لإلنرتنت

وقد مت تسليم اجلوائز خالل مؤمتر ومعرض دويل أقيم على مدار ثـالثـة     
 .أيام، حيث استضافته جائزة القمة الدولية يف أبوظيب

وأكد الرئيس التنفيذي وعضو جملس إدارة بنك اإلمثار حممـد بـوجـريي،      
والذي كان قد تسلم اجلائزة من الربوفيسور الدكتور بروك، عـلـى الـتـزام         
البنك ملواصـلـة دوره الـرائـد يف املسـامهـة بـتـطـويـر صـنـاعـة الصـريفـة                              

 .اإلسالمية يف املنطقة
إن بنك اإلمثـار قـد لـعـب دوراً رائـداً يف جمـال االبـتـكـار                        :  وقال بوجريي

والتطور املستمر للصريفة اإللكرتونية يف البحرين واملنطقة، حيث إننا قـد  
لعبنا دوراً رائداً يف جمال الصريفة اإلسالمية، وحنن مازلنا ملتزمني كـمـا   

كنا دائماً ملـواصـلـة هـذا         
ــدور     وتــعــتــرب هــذه         -ال

اجلائزة العاملية املتـمـيـزة    
ــيــل عــلــى هــذا             خــري دل

 .االلتزام

يذكر بأن خـدمـة مـوبـي         
كــاش مــن بــنــك اإلمثــار        
تسمح للعمالء بالسـحـب   
الــنــقــدي مــن أي جــهــاز        

صراف آيل لبنك اإلمثار دون استخدام بطاقة، وتعـد هـذه اخلـدمـة هـي            
األوىل من نوعها يف البحرين، واليت توفر للعمالء راحة ال مثيل هلـا ذلـك       
ألهنا من املمكن أن تغري األسلوب الـذي يـقـوم بـه األفـراد بـالـدخـول إىل                     
حساباهتم، حيث يستطيع عمالء بنك اإلمثار تسجيل الدخـول إىل بـوابـة        

إما من خالل جهاز الكمـبـيـوتـر       -اخلدمات املصرفية للبنك عرب اإلنرتنت 
وإرسال املبلغ النقدي إىل أي شخص عـرب    -أو من خالل هاتف نقال ذكي 

يقوم النظام تلقائياً بـإرسـال رمـز مـن خـالل رسـالـة                  .  رقم هاتفه النقال
نصية قصرية إىل اهلاتف النقال لذلك الشخص، والذي سيـتـمـكـن بـدوره        
من الذهاب إىل أي جهاز صراف آيل لبنك اإلمثـار وإدخـال رقـم هـاتـفـه               

 .النقال مع الرمز الذي استلمه وسحب املبلغ بكل سهولة

هناك تطبيقات مهمة هلذه اخلدمة، فعلى سبيل املـثـال     :  وأضاف بوجريي
يف إمكان عمالء بنك اإلمثار بسهولة إرسال املبالغ النقدية إىل األصدقـاء  

. وأفراد العائلة أو إىل أنفسهم عندما تكون البطاقة غري متوفرة يف احلـال 
وتقوم خدمة السحب من خالل موبي كاش املقدمة من قبل شـبـكـة بـنـك        

جهاز صراف آيل يف البحرين، بشكل فـعـال      ٤٠اإلمثار املكونة تقريباً من 
 .جبعل املبالغ النقدية متوافرة فعلياً يف أي مكان ويف أي وقت

 
 

 يفتتح فرعاً جديداً يف سلماباد بي إم آي
 

  ٢٠١٣فرباير  ٧ –صحيفة الوسط البحرينية 
، مجـال اهلـزيـم، فـرعـاً            (BMI)افتتح الرئيس التنفيذي لبنك بي إم آي   

جديداً يف منطقة سلماباد ضمن خطة طموحة لتوسيع شبكة فروعـه يف    
بعد ختطية سنـوات   ٢٠١٣اململكة، وتوقع أن حيقق البنك أرباحاً يف العام 

 .٢٠١٣مليون دوالر أرباحاً يف العام  ١،٣وحتقيق  عجاف
كما توقع اهلزيم أن تقوم احلكومة الـبـحـريـنـيـة بـطـرح مشـروعـات طـال                    

؛ األمـر الـذي       ٢٠١٣انتظارها يف السوق يف الـنـصـف الـثـانـي مـن الـعـام                  
سيساهم بشكل رئيسي يف حتريك االقـتـصـاد يف املـمـلـكـة، الـذي شـهـد                   

 .تباطؤاً خالل العامني املاضيني بسبب األوضاع اليت شهدهتا املنطقة
وأبلغ اهلزيم الصحافيني على هامش افتتاح الفرع املعلومـات الـيت لـديـنـا          
هي أن هناك مشاريع حكومية سيتم طرحها يف الصنف الـثـانـي املـطـاف        

 .هذا راجع إىل الدولة



   

 

غري أن اهلزيم، وهو مصريف خمضرم، أفاد بأن املشاريع احلكومية هي يف 
احلقيقة حمرك رئيسي لالقتصـاد وكـلـمـا سـارعـت احلـكـومـة يف طـرح                     
 املشاريع كلما ساعد ذلك االقتصاد وتعايف الشركات الصغرية واملتوسطة

 ٢٠١١اليت تضررت كثرياً بسبب األحـداث الـيت شـهـدهتـا الـبـحـريـن يف                      
 .٢٠١٢و

وبيّن أن احملرك االقتصادي الرئيسي يف البحرين، مثلها مثـل بـقـيـة دول         
اخلليج، هو احلكومة، وكلما سارعت يف طرح املشروعـات الـكـبـرية كـلـمـا            

 .ساعد على تفاعل الشركات األخرى

وأضاف اجلميع عانـى مـن الـقـروض املـتـعـثـرة بسـبـب األحـداث، سـواء                         
بالنسبة إىل الشركات الصغرية واملتوسطة أو األفراد، لكن كثرياً منهم بـدأ    

وكـان اهلـزيـم يشـري إىل            .يف التعايف، ولكن ليس باحلجم الذي نتطلع إليه
شـبـاط الـعـام       /  االحتجاجات املناهضة للحكـومـة الـيت بـدأت يف فـربايـر              

٢٠١١. 
كما أعرب عن تطلعاته بتحسّن الوضع األمين يف الـبـحـريـن، وخصـوصـاً             
بعد املبادرة اليت أطلقها جاللة امللك محد بن عيسـى آل خـلـيـفـة، بشـأن             

 ).فرباير اجلاري ١٠(احلوار والذي ينتظر أن يبدأ يوم األحد املقبل 
نتوقع أن األمور ستتحسّن وتصبح أفضل سواء بالنسبـة إىل    :  وقال اهلزيم

القطاع املصريف خصوصاً والقطاعات األخرى عموماً؛ ألن مبادرة جاللـة  
واليت تبدأ يوم األحد ستنتج عنها أمور طـيـبـة      )  احلوار( امللك اليت أطلقها 

 .للبلد والناس

وأضاف إذا حدث ذلك وحـل االسـتـقـرار فـإن األمـور سـتـتـطـور بشـكـل                         
متسارع لصاحل االقتصاد، وهدأت األنـفـس، وارتـاحـت الـنـاس، ومت حـل                  
املشكالت، أعـتـقـد هـذه سـتـكـون مـنـصـة النـطـالقـة قـويـة لـالقـتـصـاد                                

نتمنى أن تكون مجيع الفئات املشاركة قدر املسئولـيـة ملسـاعـد       .  البحريين
 .البلد على التعايف والسري يف الطريق الصحيح

أفضـل     ٢٠١٣ومن ناحية أخرى أعرب اهلزيم عن توقعه بأن يكون الـعـام       
سواء بالنسبة إىل بنك بي إم آي أو القطاع املصريف ككل،  ٢٠١٢من العام 

ألن نتائج البنوك التجـاريـة الـيت صـدرت حـتـى اآلن طـيـبـةونـتـمـنـى أن                          
 .تتواصل ولكن حنتاج إىل استقرار

، ٢٠١٢و   ٢٠١١وشرح بأن احلركة االقتصادية كانت منكمشة يف العامني   

لكن الذي نالحظـه الـيـوم مـن خـالل بـي إم آي يف السـوق أن الـرغـبـة                               
يف السـابـق كـنـا         .  ٢٠١٢لالقرتاض للمشاريع زادت اآلن عن مطلع الـعـام       

نوافق على التسهيالت ولكن أصحاهبا ال يتسلموهنا ألهنم ينتـظـرون لـكـي       
 .يروا ماذا سيحدث

وأضاف اليوم هناك رغبة لـالقـرتاض لـلـمـشـاريـع؛ أي أن الـنـاس بـاتـت                        
 .مرتاحة أكثر من السابق، وزادت الثقة والراحة النفسية

يف املـئـة يف الـعـام              ١٠إىل      ٨وتوقع أن تبلغ نسبة النمو يف القروض بني   
، أي منو يف احملفظة االستثمارية ليس لـبـنـك      ٢٠١٢مقارنة بالعام  ٢٠١٣

 .بي إم آي فقط وإمنا السوق ككل

وحتدّث عن نشاط بي إم آي فأوضح أنه يرتكز يف قطاع التجزئة والقطاع 
التجاري يف سوق البحرين، ولدى البنك منتجات جديدة سـيـتـم طـرحـهـا         

ن مـن اخلـدمـات لـلـزبـائـن الـكـبـار                           ، (VIP)قريباً من ضمنها نوع مـعـيـّ
 .٢٠١٣ومنتجات جديدة أخرى سيتم طرحا يف 

كما سيواصل املصرف نشاطه يف متويل املؤسسات الصغرية واملـتـوسـطـة       
أنين مؤمن بأن هذا الـقـطـاع      .  وحنن نعطي هذا القطاع األولوية واألمهية
 .هو العمود الفري لالقتصاد يف البحرين

 ٣؛ إذ وقـعـنـا          ) متـكـني  ( وأضاف لدينا مساران األول مع صندوق الـعـمـل        
مليون ديـنـار، واملسـار الـثـانـي هـو الشـركـات                     ٣٠اتفاقيات متويل بقيمة 

هناك فريقان فـريـق   ).  متكني( الصغرية واملتوسطة العادية اليت ليست مع 
 .واآلخر خيدم بقية الشركات) متكني(خيدم زبائن 

وافتتح فرع البنك اجلديد مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئـة يف    
مصرف البحرين املركزي، يوسف حسن، الذي صرح بأن الفـرع اجلـديـد      
ع                 هو انعكاس جلي للبيئة التنظيمية املتقدّمة يف الـبـحـريـن، والـيت تشـجـّ

 .على النمو املستمر يف القطاع املايل واملصريف

والفرع هو العاشر للبنك يف البحرين، وهي مركز مايل ومصريف رئـيـسـي    
مصرفاً جتاريـاً إىل جـانـب الـعـديـد مـن                 ٢٧يف املنطقة، واليت تضم حنو 

مصارف االستثمار واملؤسسات املالية اإلسـالمـيـة، وبـنـوك مجـلـة، يـبـلـغ                 
 .مليار دوالر ٢٠٠موجوع املوجودات فيها أكثر من 

ونسب بيان للبنك إىل اهلزيم إفادته سنواصل التزامـنـا بـتـعـزيـز مسـتـوى             
راحة زبائننا من خالل مواصلة توسيع شبكتنا حول اململكة، والـيت كـانـت      
احملـرّك وراء منــونـا يف الســنـوات األخـرية مـن خـالل تـقــديـم خـدمــات                            
 .مصرفية ذات قيمة مضافة بشكل سهل ومريح لزبائننا يف املناطق كافة

 

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

مليـون دوالر لـدعـم الصـحـة يف               ١٦:  البنك اإلسالمي
 موريتانيا

 
  ٢٠١٣فرباير  ١٠ –موقع أقالم 

وقعت مبقر البنك اإلسالمي للتنمية جبدة اليوم اتفاقـيـة لـدعـم اخلـطـة           
 .الوطنية لتطوير قطاع الصحة يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

مـلـيـون دوالر         ١٦وسيقوم البنك مبوجب االتـفـاقـيـة بـاملسـامهـة مبـبـلـغ                 
أمريكي يف مشروع توسيع نطاق الرعاية الصحيـة يف املـنـاطـق الـريـفـيـة               
مبوريتانيا، والذي توليه احلكومة املوريتانية أمهية وأولوية خاصة ، نظـراٍ  
لكونه سيسهم يف تلبية االحتياجات الصحية املـتـزايـدة لسـكـان املـنـاطـق             
الريفية ، إىل جانب املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنـائـيـة األلـفـيـة يف             

 .موريتانيا يف جمال الصحة
ووقع االتفاقية عن اجلانب املوريتاني وزير الشؤون االقتصادية والتـنـمـيـة     
حمافظ البنك اإلسالمي للتنمية عن اجلمهورية اإلسـالمـيـة املـوريـتـانـيـة           
الدكتور سيدي ولد ألتاه الذى يزور السعودية حاليا، ووقعهـا عـن الـبـنـك          

 .اإلسالمي رئيس جمموعة البنك الدكتور أمحد حممد علي
وحدة صحية ومركزين صحيني إقليمـيـني،   )  ٦٠( ويتكون املشروع من بناء 

إىل جانب توفري املعدات الطبيـة احلـديـثـة الـالزمـة لـعـمـلـيـات الـوالدة ،                       
 .موظف وموظفة يف قطاع الصحة) ٢٠٠(وتدريب أكثر من 

وأشاد وزير الشؤون االقتصادية والتنمية املوريتاني بالدور الفـاعـل الـذي      
تقوم به جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسساهتـا الـتـابـعـة يف دعـم             
خطط وقطاعات التنمية يف الدول األعضاء بشكل عـام ويف مـوريـتـانـيـا             
على وجه اخلصوص، مشريا أن مشروع توسيع نطاق الـرعـايـة الصـحـيـة           
يشمل تسعة أقاليم يف موريتانيا، وسـيـهـم املشـروع يف خـفـض مـعـدالت                 

 .وفيات األطفال واألمهات وحديثي الوالدة
ومن جانبه قال رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية إن االتفاقية اليت 
مت توقيعها اليوم تنـدرج ضـمـن األهـداف اإلسـرتاتـيـجـيـة لـرؤيـة الـبـنـك                         

، كـمـا تـتـفـق مـع إسـرتاتـيـجـيـة                    )  م٢٠٢٠( هـ ١٤٤٠املستقبلية حتى العام 
م، والـيت تـعـنـى         ٢٠١٠الشراكة املوقعة بني موريتانيـا والـبـنـك يف أكـتـوبـر             

 .م٢٠١٥ - ٢٠١١بأولويات التنمية يف موريتانيا خالل الفرتة من 
اجلدير بالذكر أن إمجايل الـتـمـويـالت املـعـتـمـدة مـن جمـمـوعـة الـبـنـك                          
اإلسالمي للتنمية لصاحل اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية قد بلغت حتـى  

مليون دوالر أمـريـكـي، مشـلـت قـطـاعـات الـنـقـل                  )  ٧٥٧( تارخيه أكثر من 
واملواصالت والصحة والتعليم والطاقة والزراعة واملياه والتنمية الريفـيـة،   

 باإلضافة إىل متويل عدد من عمليات التجارة اخلارجية ،
ضمن جهود جمموعة البنك اإلسالمي للتنميـة الـرامـيـة لـتـعـزيـز وزيـادة                

 .حجم التبادل التجاري بني الدول األعضاء
 

 
 

نتطلع للتعاون مع :  نائب رئيس بنك االستثمار األوروبي
البنك اإلسالمـي لـنـدخـل حـلـبـة صـنـاعـة املصـرفـيـة                      

 اإلسالمية
 

  ٢٠١٣فرباير  ١٠ –الشرق األوسط 
أكـد نـائـب رئـيـس بـنـك االسـتـثـمــار                   
األوروبي، أن هـنـاك خمـاوف تـرتتـب            
على انعكاسات املتغـريات اإلقـلـيـمـيـة         

والدولية على خمتـلـف أوجـه احلـيـاة االقـتـصـاديـة والسـيـاسـيـة، وهتـدد                         
 .صانعي السياسات االقتصادية حتديدا

وقال فيليب دي فونتني فيف نائب رئيس بـنـك االسـتـثـمـار األوروبـي يف                
إن أكــرب حتــدٍّ أمــام صــانــعــي الســيــاســة                  :حــوار مــع الشــرق األوســط         

االقتصادية، يف ظل املتغريات االقتصادية املتالحقة، هو خلـق الـوظـائـف،       
 .يف ظل بطالة مقنعة انتظمت أهم مناطق العامل

يف املدى القصري، ارتبط الربيع العربي بـتـقـلـب االقـتـصـاد الـكـلـي،               :  وزاد
 .وارتفاع أسعار البرتول والسلع وتباطؤ السوق األوروبية واألمريكية

ووفق فيف، فإن الواقع االقتصادي، أظهر وجود مشكلة هيكـلـيـة، حتـتـاج        
إصالحا يعاجل ضعف بيئة األعمال لزيادة وترية النمو االقتصادي، مـؤكـدا   
أن الدور املطلوب مستقبال، ترقية النمو الشامل من خالل منو الوظائف، 

 .وحتريك املوارد احمللية، والعمل على االستقرار املايل
من ناحية أخـرى، أوضـح فـيـف، أن بـنـك االسـتـثـمـار األوروبـي يـتـمـتـع                              

مـلـيـار       ٧٠مليار يورو، كما لديه عمليات سنوية تبلغ    ٢٤٢برأمسال قدره 
يورو، منها مليارا يورو تذهب إىل دول منطقة البحر األبـيـض املـتـوسـط،          
حيث يعمل البنك داخل أوروبا لدعم التنمية واالندماج، وخارجـهـا لـدعـم       

 .سياسات التنمية والتعاون مع الدول الشريكة
بـكـل   :  وفيما يتعلق باهتمام البنك بنظام املصرفية اإلسالمية، قـال فـيـف     

أمانة مل نطور منتجات مصرفية إسالمية بعد، ولكن هـذا أحـد جمـاالت        
التعاون اليت أناقشها مع البنك اإلسالمي للتنمية، ليعلمونا إذا كان كـانـت     
هناك جدوى أم ال لبنك متعدد اجلنسيات مثلنا ليقوم هبذا، حتى نتمـكـن   
من االنطالق يف هذا اجملال احليوي، باإلضافة إىل الكشف عن عدد مـن    

 :القضايا يف احلوار التايل
أراك تشارك يف الفعاليات االقتصادية العربية الكبرية كما يف مـنـتـدى      *  

القطاع اخلاص العربي، ومتارس نوعا من التجوال يف املنطقة اخلليـجـيـة    
ما سرّ هذا االهتمام؟ وهل لبنك االستثمار خطة إسرتاتيـجـيـة    ..  والعربية

 ينطلق منها يف هذا االجتاه؟
من الواضح أن هناك اهتمامات مشرتكة بـني الـدول الـعـربـيـة والـدول                  -

األوروبية، فيما يتعلق بالتغيريات الـيت حتـدث يف دول حـوض املـتـوسـط                 
لتكون ناجحة، وبطبيعة احلال فإن تلك التغيريات انتظمت كل املستـويـات   
احلياتية، وأوهلا األوضاع االقتصادية فالسياسية فاالجتماعيـة، وأفـرزت     
هذه التغيريات حتديات كبرية يواجهها إنسان املنطقة ومنها تدني مستـوى  

 املعيشة وعدم تكافؤ الفرص، ولذلك الناس يتوقعون كثريا من الوظائف، 



   

 

وكثريا من النمو والكثري من الكرامـة ولـكـن هـذا ال يـتـأتـى إال بـتـضـافـر                        
اجلهود األوروبية والعربية يف هذه املنطقة مـن الـعـامل، وبـالـتـايل جتـدنـا               

هذه األهـداف الـيت       .  مجيعنا لدينا االهتمام ذاته، وحناول أن ننجز الكثري
حتول هذه التحديات والتغيريات يف االجتاه اإلجيابي وبأسـرع مـا يـكـون،         
ومن هنا تنطلق اهتمـامـاتـي الشـخـصـيـة، ولـذلـك أتـيـت إىل الـعـاصـمـة                          
السعودية الرياض وأنا أسافر حول دول جملس التعاون اخللـيـجـي هبـدف       
أن أقرتح على شركائنا إعادة تأكيد دعمنا هلـذه الـدول، وذلـك بـتـجـمـيـع                 
إمكانياتنا، ومن املؤكد أننا نعلم بوجود إمكانيات متويـل كـبـرية يف أوروبـا           
وهنا أيضا، ال حنتاجها يف أوروبا، ولكنها سوف تكون ذات مساعدة كبرية 
لدول املتوسط، وهناك رجال أعمال عرب على درجة كبرية من املسؤوليـة  
االجتماعية والوطنية واالستثمارية واالقتصادية والتجارية، كما أن هنـاك  
خربات هندسية فنية وخربات مالية، لذا فإن ما أطلبـه هـنـا هـو جتـمـيـع              
إمكانياتنا مجيعا لكي نوظفها ونستغلها بشكل رشيد يف البالد الـعـربـيـة،       
اليت ميكن أن تستوعبها، كما احلـال يف املـغـرب، تـونـس، مصـر واألردن                 
 .والسودان، ويف رأيي الشخصي هذا هو الطريق للنمو والتطور واالزدهار

ليتك تعطينا فكرة عن بنك االستثمار األوروبي من حـيـث املـوجـودات         *  
يعترب بنك االستثمار األوروبي أكرب مؤسسة مالـيـة عـاملـيـة          -!  والنشاطات

مليار يـورو، ويـنـشـط يف          ٢٤٢متعددة اجلنسيات، ويتمتع برأمسال قدره 
مجيع اجملاالت االستثمارية اإلسرتاتيجية والتنموية واالقتصادية، ولـذلـك   
فهو يسمح لنا مبساعدة اآلخرين من خـالل مـنـح االقـرتاضـات، وبسـعـر                
السوق، بل بأقل من سعر السوق لعمالئنا خاصة، ولدينا عمليات سنـويـة   

مليار يور هناك مـلـيـارا يـورو          ٧٠مليار يورو، ومن مبلغ الـ ٧٠تبلغ تقريبا 
سوف تذهب إىل دول منطقة الـبـحـر األبـيـض املـتـوسـط ومـنـهـا الـدول                       
العربية املطلة على هذا اجلزء من العامل، ويعمل بنك االستثمار األوروبـي  
داخل وخارج أوروبا، وغالبية قروض البنك تـذهـب إىل الـدول األوروبـيـة            

يف املائة من حـجـم الـعـمـلـيـات لـدعـم الـتـنـمـيـة                      ٩٠بنسبة ترتاوح ما بني 
واالندماج، وأما خارج أوروبا، فإنه حتكـم قـروض الـبـنـك بـتـفـويـض مـن                   
االحتاد األوروبي لدعم سياسات التنمية والتعـاون مـع الـدول الشـريـكـة،             
كما للبنك نشاط حاليا يف كل من آسـيـا وأفـريـقـيـا وأمـريكـا الـالتـيـنـيـة،                    

 .باإلضافة إىل امتداده الطبيعي يف جنوب غربي أوروبا
تعلمون أن األزمة املالية العاملية اليت جتتاح العامل ما زالت تـداعـيـاهتـا       *  

مؤثرة يف مفاصل االقتصاد العاملي السـيـمـا دول مـنـطـقـة الـيـورو، الـيت                     
مـا الـدرس املسـتـفـاد لـديـكـم يف بـنـك                     ..  تعاني من آثار الديون السيادية

 االستثمار األوروبي؟
أعتقد أن املهم يف هذا األمر، الذي أعـتـربه درسـا جمـانـيـا ملـن يـرقـب                      -

الوضع بيقظة، أن يضاف خلق القيمة يف كل دولة، وليس االعتمـاد كـثـريا      
على أسواق التمويل الدولية، كما أعتقد حـقـيـقـة أنـه مـن الـدروس الـيت                   
علمتها لنا األزمة املالية الـعـاملـيـة، أن نـعـمـل ونـطـور ونـزيـد مـن درجـة                            
التنافسية يف كل دولة مبـا يـنـاسـب إمـكـانـيـاهتـا ومـواردهـا، كـذلـك مـن                         
الدروس العمل جبدية على الشروع يف بناء التكامل اإلقليمي ليكون أكـثـر     
إبداعية، وأيضا علينا االجتاه حنو التوسع يف افتتاح األسواق بشكل أكـثـر     
استيعابا لإلمكانيات املتاحة، ولكـل هـذا فـإن االحتـاد األوروبـي ودوـلـه،                  
يقوم هبذه األشياء كإسرتاتيجية فعالة لـنـفـسـه داخـل أوروبـا وأيضـا مـع                   

 .شركائه وخصوصا يف دول العامل العربي
ما املقـصـود    ..كثريا ما نسمع مرفق األورومتوسط للشراكة واالستثمار*  

 هبذا املصطلح إن صحّ التعبري؟
نعم، هذا املرفق يعين خطة مـعـيـنـة يـقـوم بـنـك االسـتـثـمـار األوروبـي                          -

بتنفـيـذهـا، ومـن خـالل هـذه املـرفـق يـقـدم الـبـنـك املسـاعـدة الـالزمـة                                  
والضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية لشـركـائـه مـن دول الـبـحـر                
األبيض املتوسط، اليت تشمل كال من تـونـس، املـغـرب، اجلـزائـر، مصـر،                
الضفة الغربية، غزة، إسرائيـل واألردن، ويـعـطـي الـبـنـك أمهـيـة عـالـيـة                       
للتنمية وخلق الـوظـائـف يف قـطـاعـني مـهـمـني، مهـا الـقـطـاع اخلـاص،                             
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخصوصا الذين يعمـلـون يف الصـنـاعـة          
السياحة اخلدمات، كما يقدم البنك عددا مـن خـيـارات الـتـمـويـل، مـثـل                  
القروض املباشرة، واألسهم اخلاصة والضمانات، باإلضافة إىل اخلدمات 
االستشارية، كذلك هناك ما يسمى بربنامج مرفق األورومتوسط للشراكة 
واالستثمار للتدريب، وهذا يستهدف تعزيز مواهب شباب املتوسط، وهـو    
من الربامج التنموية اليت يقوم هبا البنك، ومـثلـه املـرفـق لـبـنـاء الـقـدرات                  
البـشـريـة يف دول شـركـاء املـتـوسـط، وذلـك بـإتـاحـة الـفـرصـة لصـغـار                                  
اخلرجيني من املنطقة ليحصـلـوا عـلـى اخلـربة يف بـيـئـة عـاملـة مـتـعـددة                          

 ٢٠٠٧متخـرجـا بـني عـامـي             ٥٥الثقافات، وقد استفاد من هذا الربنامج 
 .٢٠١١و

 برأيك، ماذا جيمع بني دول الشراكة املتوسطية وماذا يفرق بينها؟* 
حقيقة إن املؤشرات االقتصادية واالجتماعية تشـري إىل عـدم جتـانـس             -

كبري يف اقتصاديات هذه الدول كمثـل مـا يـوجـد بـني اقـتـصـاد اجلـزائـر                     
 .املركزي واقتصاد إسرائيل احلر مثال

كيف تنظر إىل مستقبل الشراكة املتوسطيـة يف ظـل الـربـيـع الـعـربـي                 *  
 الذي أفرز واقعا عربيا جديدا يف هذه الدول؟

الحظنا أن هناك ارتباطـا بشـكـل مـا بـني الـربـيـع الـعـربـي والشـراكـة                            -
يف املـدى الـقـصـري ارتـبـط الـربـيـع                  )  دعين أقـل لـك      ( املتوسطية، غري أنه 

العربي بتقلب االقتصاد الكلي، وأيضا ألنه ارتـبـط بـفـرتة ارتـفـاع أسـعـار                 
البرتول والسلع وكذلك تباطؤ يف أسـواق أوروبـا وأمـريكـا، وبـالـتـايل كـان                     
هناك اجتماع هلذه العوامل الـثـالثـة مـعـا، أي الـربـيـع الـعـربـي، وارتـفـاع                        
األسعار والتباطؤ االقتصادي، وتالحظ أن لديه آثاره االقتصادية، فالنمـو  

، وقد تـأثـر اإلنـفـاق         ٢٠٠١يف املائة يف عام  ٢.٦يف دول اجملموعة قدر بـ 
العامل كثريا باإلضراب االجتماعي والسياسي، كما أن املـيـزان اخلـارجـي       
قد تأثر أيضا، فضال عن زيادة عدم الـثـقـة يف االقـتـصـاد الـكـلـي، الـيت                     
متثلت يف اخنفاض االحتياط من العمالت األجنبية خصوصـا يف مصـر،       
ولذلك أعتقد أنه من أجل للمضي قدمـا، فـإن أكـرب حتـدٍّ أمـام صـانـعـي                   
السياسة يف اإلقليم هو خلق الوظائف، فحقـيـقـة أن الـبـطـالـة أصـبـحـت                 
ملحة، خاصة بني الشباب، الذي تلقوا تعليما جيدا، حيث أظهرت مشكلة 
هيكلية وحتتاج إلصالح هيكلي ومنو اقتصادي أكـثـر مشـوال، خـاصـة أن            
اإلصالحات اليت تعاجل الضعف يف بيئة األعمال، سوف تشغل جزءا مهما 
من أي مبادرة لتنمية القطاع اخلاص، كما أن الضغط اإلضايف الناتج مـع  
الربيع العربي على التنمية االقتصادية واالجتماعية، يضغط بدوره عـلـى     

 القطاع املايل يف دول املنطقة، ليستجيب هلذه التحديات املتزايدة، 

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

ولذلك أعتقد أنه يف األعوام املقبلة، فإن دور الـقـطـاع يف تـرقـيـة الـنـمـو                  
الشامل، تكون من خالل منو الوظائف، وحتريك املوارد احمللـيـة، والـعـمـل        

 .على االستقرار املايل
أود أن أنتهز هذه الفرصة وأسأل إن كانت لكم أي عالقة مـع السـودان     * 

أو تودون القيام بعمل استثماري يف هـذه الـدولـة ألن لـديـهـا إمـكـانـيـات                     
 استثمارية كبرية يف جمال الزراعة وإنتاج الغذاء؟

بال شك فإن السودان دولة كبرية وغنية باجملاالت االستثمارية خـاصـة       -
يف جمال االستثمار الزراعي والتعديين وتنقيب البرتول، وأعتقد أهنا تسري 
يف هذا الطريق، ولكـن حنـن يف بـنـك االسـتـثـمـار األوروبـي، نـنـظـر إىل                           
املشاريع كل على حدة وجدواه االقتصادية، وبالتايل الفائدة اليت تعود من 
املشروع املعني، وأما إذا كان سؤالكم أكثر تعميما عن االستثمـار الـزراعـي      
والزراعة عموما، فإننا متأكدين أن املوارد الـطـبـيـعـيـة مبـا فـيـهـا األرض                 
واملياه واإلنسان يتم استغالهلا حاليا يف دول عربيـة مـثـل مصـر وتـونـس             
مثال، ولذلك كما قمنا يف املغرب بدعم خطة وطـنـيـة لـتـطـويـر الـزراعـة                

ميكننا أن نقوم بالشيء نفسه يف خمتـلـف الـدول       تسمى اخلطة اخلضراء
 .العربية مبا يف ذلك السودان

هناك بعض البنوك األوروبية اليت بدأت تستعني القـوانـني اإلسـالمـيـة        *  
هل لديكم اهتـمـام   ..  وبالتايل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسالمية

 هبذا اجملال؟
بكل أمانة مل نطور منتجات مصرفية إسالمية بـعـد، ولـكـن هـذا أحـد               -

جماالت التعاون اليت أناقشها مع البنك اإلسالمي للتنميـة لـيـعـلـمـونـا إذا            
كان كانت هنالك جدوى أم ال لبنك متعدد اجلنسيات مثلنا لـيـقـوم هبـذا،         
ويف الوقت احلاضر هناك بـنـوك جتـاريـة تـقـوم بـذلـك جبـانـب الـبـنـك                          
اإلسالمي للتنمية، لذا نريد أن نستمع أوال إىل البنك اإلسالمي للـتـنـمـيـة      
ورؤيته يف هذا الشأن، حتى نتمكن من االنطالق يف هذا اجملال احلـيـوي،   
خاصة أن هناك اجتاها عامليا حنو املصرفية اإلسـالمـيـة وتشـهـد زيـادة             
مطردة يف عدد من عمالئها يف شتى بقاع العامل، وهناك جتارية ناجـحـة   
يف عدد من الدول األوروبية مبا فيها بريطانيا وهناك حماوالت، كـمـا يف     
فرنسا وأملانيا وغريها من الدول األوروبية، جبانـب دول أخـرى يف شـرق            

 .آسيا، مثل سنغافورة مثال فضال عن ماليزيا وإندونيسيا وأسرتاليا
 ما خطط بنك االستثمار األوروبي اإلسرتاتيجية املستقبلية؟* 
إسرتاتيجيتنا تقوم على أن نكون موجودين كبـنـك لـالـسـتـثـمـار يف كـل                  -

الساحات وبقوة وتنافسية كبـرية، ولـكـن املـهـم يف األمـر أن حتـرتم هـذه                       
اإلسرتاتيجية كل االسرتاتيجيات املقابلة الدول املستهدفة بـالـنـسـبـة لـنـا،            
مبعين أن ال حناول أن نفرض إسرتاتيجيتنا اخلاصة على اآلخرين غري أنه 
يف الوقت نفسه نسعى لئال تفرض االسرتاتيجيات األخرى سيـطـرة عـلـى       
توجهاتنا بشكل معيق، لذلك ففي الدول اليت مسح لنا االحتـاد األوروبـي       
بالعمل فيها، مثل دول حوض البحر األبيض املتوسـط، فـقـد حـاولـنـا أن             
جنــد مــوقــعــنــا يف اخلــطــة اإلســرتاتــيــجــيــة لــلــدولــة نــفــســهــا، ومل نــأتِ                    
بإسرتاتيجيتنا اخلاصة ألنه ليس من تعارض يف التوجهات االسـتـثـمـاريـة        

 .واآلليات املصاغة لتنفيذها
 

 

 
أفضــل مصــرف    ســتــانــدرد تشــارتــرد بــنــك     :  يــورومــين

 إسالمي على املستوى الدويل
  ٢٠١٣فرباير  ١٣ –القبس 

 أخريا على جائزة أفضل بنك إسـالمـي دويل     حاز بنك ستاندرد تشارترد

، إحـدى أبـرز       ٢٠١٣خالل حفل توزيع جوائز يورومين للتمويل اإلسالمي   
اجلوائز السنوية املـرمـوقـة الـيت تـقـدر الـتـمـيـز ضـمـن قـطـاع الـتـمـويـل                               

 .االسالمي العاملي
وحاز بنك ستاندرد تشارترد صادق، ذراع األعمال املصرفيـة اإلسـالمـيـة       
العاملية لـ بنك ستاندرد تشارترد، أيضاً على جائزة أفضل بنك للمنتجات 

تـقـديـراً     وجائزة أفضل صفقة متويـل إسـالمـي لـلـعـام           اإلسالمية املهيكلة
 جـافـزا  -لنجاحه يف إمتام صفقة متويل املـنـطـقـة احلـرة يف جـبـل عـلـي                 

JAFZA   مليار دوالر أمريكي ١.٨٥يف دولة اإلمارات بقيمة. 
وتعليقاً على اجلائزة، قال آفاق خان، الرئيس التنفيذي لـ بنـك سـتـانـدرد       

يسعدنا احلصول على هذا التكـريـم الـذي يـؤكـد دورنـا              :تشارترد صادق
ونشـارك هـذا     .  كالعب رئيسي ضمن قطاع الـتـمـويـل اإلسـالمـي عـاملـيـاً             

النجاح مع شركائنا وعمالئنا الذين تربطنا هبم عالقة متينـة عـلـى مـدى         
ونود أن نتوجه جبزيـل الشـكـر والـتـقـديـر اىل أعضـاء                 .  السنوات املاضية

اهليئة الشرعية لدينا على ما قدموه من توجيه وإرشاد ودعم مستمر كان 
 .له األثر األكرب يف احلصول على هذا التقدير الذي نعتز به

جـوائـز      ١٠٦عـلـى      ٢٠٠٦منذ عام  وحصل بنك ستاندرد تشارترد صادق
مرموقة ضمن القطاع املصريف، جاء العديد منها تقديـراً ملـا حـقـقـه مـن             
متيز عـلـى مسـتـوى إمتـام املـعـامـالت املصـرفـيـة يف خمـتـلـف األسـواق                                

 .الرئيسية يف آسيا والشرق األوسط
وتأكيداً على التطلعات الطموحة لالستفادة من فرص األعـمـال املـتـاحـة          

نشعر بالتفاؤل حيال الـنـمـو      :  خالل العام احلايل، صرّح آفاق خان بالقول
ويـواصـل بـنـك       .  اإلمجايل للقطاع املصريف اإلسالمي خالل العام احلـايل   

التزامه بالقطاع املصريف اإلسالمي ويستمر يف تقـديـم    ستاندرد تشارترد
جمموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية لألفـراد واخلـدمـات      
املصرفية اخلاصة واخلدمات املصرفية للشـركـات يف خمـتـلـف املـنـاطـق               

ويف ظل الطلب املتزايد ضمن هذا الـقـطـاع يف مجـيـع أحنـاء             .  اجلغرافية
املنطقة وغريها من األسـواق الـدولـيـة، نـعـتـزم مـواصـلـة االسـتـثـمـار يف                           
الكفاءات البشرية والبنية التحتية لتـلـبـيـة الـطـلـب املـتـنـامـي عـرب تـوفـري                       
خدمات استباقيـة لـعـمـالئـنـا، وإاىل جـانـب جـوائـز يـورومـين لـلـتـمـويـل                              

اخـرياً مـن قـبـل جمـلـة              اإلسالمي، مت تـكـريـم بـنـك سـتـانـدرد تشـارتـرد                  
، إحــدى    Islamic Finance News إســالمــيــك فــايــنــانــس نــيــوز              

املطبوعات الرائدة املعنية بالقـطـاع املصـريف االسـالمـي، وذلـك تـقـديـراً                  
واشـتـمـلـت     .  لنجاحه يف إمتام سلسلة مـن صـفـقـات الـتـمـويـل الـنـاجـحـة                  

 :اجلوائز على ما يلي
 عن صكوك ماجد الفطيم القابضة جائزة أفضل صفقة متويل شركات -

MAF. 
ملصلحة املنطقة احلـرة يف جـبـل         جائزة أفضل قرض جتمع بنكي للعام  -

 .جافزا-علي



   

 

 وأفضـل صـفـقـة متـويـل يف اإلمـارات                جائزة أفضل صفـقـة مضـاربـة        -

إلصدارات الشرحية األوىل مـن الصـكـوك مـن قـبـل مصـرف أبـو ظـيب                          
 .ADIB اإلسالمي

لـقـرض الـتـجـمـع الـبـنـكـي ملصـلـحـة                     جائزة أفضل صفقة تورّق لـلـعـام       -
 .جمموعة الربكة تورك

 .عن صكوك دولة قطر جائزة أفضل صفقة للعام يف قطر -

 
 ١٠٦السودانيـة تـتـطـلـع لـتـحـقـيـق                 "  التعاونية للتأمني" 

 ماليني جنيه أقساطًا
 

  ٢٠١٣فرباير  ٢٠ –جريدة املال 
 قال الدكتور السيد حامد حسن، مدير عام الشركة، إن التعاونية للتأمني

مليـون   2ماليني جنيه سوداني  ١٠تسعى إىل زيادة رأس املال املدفوع من 
مليون جنيه خالل عامني عرب املسامهني الذين يعد أبرزهـم   ١٥إىل  دوالر

وبنك النيل للتنمية والـتـجـارة، وشـركـة شـيـكـان              مصرف املزارع التجاري
للتأمني، والصندوق القومي لـلـمـعـاشـات، وشـركـة األقـطـان السـودانـيـة،                   

 .إضافة إىل العديد من اجلمعيات التعاونية
وكشف حسن، يف تصرحيات خاصة لـاملال، على هامـش املـؤمتـر الـدويل         
السابع للتأمني التكافلي، عن أن شركتـه ختـطـط لـزيـادة عـدد فـروعـهـا                  

فرعًا خالل العام احلـايل، وكـذلـك زيـادة عـدد               ٢٠إىل  ١٢الرئيسية من 
مكتبًا، خالل الفرتة نفسها، الفـتًـا إىل أن        ٣٣إىل  ٢٣املكاتب الفرعية من 

شركته متخصصة يف التأمني التكافلي وتزاول مجيـع فـروع الـتـأمـني مـا             
 . عدا فرع التأمني الطيب الذي ختطط القتحامه هناية العام احلايل

 

املصارف اإلسالمية تتهيأ لزيادة حصتها يف األسواق و 
 متتني قاعدهتا الرأمسالية

 
  ٢٠١٣فرباير  ٢٠ –الدستور 

عاما حامسا بالنسبة للصريفة اإلسالمية واخلدمات املـالـيـة     ٢٠١٢شكل 
والتأمينية املتوافقة مع أحكام الشـريـعـة اإلسـالمـيـة مـن حـيـث تـعـمـيـق                      
التجربـة وانـتـشـارهـا الـواسـع يف كـافـة االحنـاء، فـقـد عـززت الـبـنـوك                                 
واملصارف اإلسالمية نتائجها الـتـشـغـيـلـيـة وصـايف أربـاحـهـا مبـا يـتـيـح                          

عـلـى املسـامهـني، ويـقـدر خـرباء              )  أسهم جمانـيـة  ( توزيعات نقدية وعينية 
وحمللون ومعنيون بالصناعة املصرفية واملالية اإلسـالمـيـة مـعـدل الـنـمـو             

، ومـن املـتـوقـع أن           ٢٠١١باملقارنة مع العام املـايل    %  ٢٠بنسبة ال تقل عن 
يشكل العام احلايل امتدادا للعام السابق مـع تـنـامـي اعـتـمـاد املـنـتـجـات                    

 .واخلدمات املالية اإلسالمية يف مقدمتها الصكوك اإلسالمية
ويؤكد مسؤولون وحمللون ماليون أن أزمة منطقة اليورو املثقـلـة بـالـديـون        
السيادية والعجوز املالية والبطالة، واليت تزامـنـت مـع غضـب عـام حـول               

جتاوزات البنوك التقليدية على النظام املايل  العاملي املرتهل تقدم فرصة 
ذهبية لـلـمـصـارف  اإلسـالمـيـة لـكـي تـنـال نصـيـبـا  أكـرب يف الـقـطـاع                                       
املصرفياإلقليمي العاملي، اذ مبقدور املصارف اإلسـالمـيـة الـتـفـوق عـلـى               
البنوك التقليدية وتعزز من مكانتها كالـنـظـام املصـريف املـفـضـل عـاملـيـا،                 
ولتحقق ذلك، جيب على الصريفة اإلسالمية أن تـقـدم بـديـال حـقـيـقـيـا                  

 .للبنوك التقليدية
يشار إىل أن األزمة املالية العاملية اليت انفجرت يف شهر أيلـول مـن الـعـام         

أدت إىل إفالس وتعثر أكثر مـن مـائـة مصـرف مـتـفـاوت احلـجـم                     ٢٠٠٨
معظمها يف االقتصاد االمـريـكـي، وان تـداعـيـات األزمـة املـالـيـة دفـعـت                         
االقتصاد العاملي إىل التباطؤ والوقوع يف أتون الركود، وانـتـشـار مـظـاهـر           
البطالة والفقر يف االقتصادات الصناعية، بينـمـا اسـتـطـاعـت الصـنـاعـة              
املصرفية اإلسالمية جتنب تداعيات هـذه االزمـة، ومتـكـنـت مـن تـقـويـة                  
مراكزها املالية وحتقيق رحبية حقيقية، وزيادة رقـعـة انـتـشـارهـا أفـقـيـا                

 .وعموديا، دفع باعرتاف عواصم املال واألعمال واملراكز الدولية
ان املستثمرين واملتعاملني مع الـبـنـوك أفـرادا ومـؤسـسـات تـطـالـب رواد                   
الصناعة املصرفية وقياداهتا العمل بطريقة أفضل وأكثر أخالقية لتنفيـذ  
األعمال، ومواصلة الريادة مؤكدين أن الوقت املناسب لكي متنت مكـانـتـهـا     
وطرح نظام مايل عاملي بديل يوفر احلماية ويسهم بتسريع وثائر التنميـة  

% ٩٠مبعزل عن تغول القطاع املصريف التقليدي الذي يعتمد يف أكثر مـن    
من إيراداته على الفوائد، وتعميق سياسات وممارسات البنوك التقليـديـة   

 .إىل دور جين الفوائد بدون حتمل خماطر متويل االستثمارات
املرحلة الراهنة تتطلـب أن تـقـدم الـتـمـويـل اإلسـالمـي تـقـديـم رزم مـن                            
اخلدمات واملنتجات اإلسالمية تلبى احتياجات املـتـعـامـلـني يف اجملـتـمـع               
للمسلمني وغري املسلمني مبا يقدم بديال حقيقيا للجميع، حبـيـث يـلـمـس        
املتعامل فروقات جوهرية بني ما تقدمه املصارف والبنوك اإلسالمية من 
خدمات وما تقدمه البنوك التقليدية، وهذا يستدعي اإلبـداع يف الـعـمـل           
املصريف اإلسالمي بعيدا عن استنساخ املنتجات واخلدمات اليت تقـدمـهـا    
املصارف التقليدية، ورفع وتائر االجناز يف الـعـمـل املصـريف االسـالمـي،               
وتوظيف مرفقي العلوم والتكنولوجيا، واالسـتـثـمـار يف املـوارد الـبـشـريـة                  

 . باعتبار اإلنسان وسيلة التقدم وهدفها يف نفس الوقت
ولتبوأ صناعة التمويل اإلسالمي املكانة املرغوب فيها، وضمان تـطـورهـا      
بشكل مستمر مبا يتح التحول من قطاع متخصص إىل أسواق مال دولـيـة   
رئيسة، وهذا حيتاج متتني قدرات الصريفة اإلسالمية واخلدمات املـالـيـة    
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسـالمـيـة بشـكـل أكـفـاء وامشـل بـتـقـديـم                       
معامالت عابرة لللحدود، مبا يسهم بتطوير منتجات نوعية وتقديـم أطـر     
تنظيمية حمكمة وفق معايري موحدة تفضي إىل استقرار طويل للصـنـاعـة    
املصرفية االسالمـيـة، كـمـا أن الـربـط بـني املـراكـز املـالـيـة اإلسـالمـيـة                              
اإلقليمية والدولية، يقدم خيارات متعددة، املرحلة تقدم فرص حـقـيـقـيـة        
للتقدم والصريفة اإلسالمية حري هبـا اغـتـنـام فـرصـة الـثـقـة بـقـدراهتـا                     

 .وآليات عملها ودورها االقتصادي والتنموي

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

بنك البحريـن اإلسـالمـي يـدشـن مـوقـعـه اإللـكـرتونـي                    
 اجلديد

 
  ٢٠١٣فرباير  ٢٠ –الدستور 

أعلن بنك البحرين اإلسالمي عـن تـدشـني مـوقـعـه االلـكـرتونـي اجلـديـد                    
www.bisb.com   والذي يأتي متماشياً مع التقنيات املتطورة وأحدث

أساليب التسويق، وقال حممد إبراهيم حممد الرئيس التنـفـيـذي لـلـبـنـك          
نأمل أن يكون املوقع مرشداً هلم لـكـل مـا حيـتـاجـونـه مـن مـعـلـومـات أو                       
خدمات تعينهم على إجناز خمتلف معامالهتم املصرفيـة ، وأضـاف لـقـد           
مت االهتمام يف تصميم املوقع اإللكرتوني اجلديد مـن احلـداثـة والـتـغـيـري              
ومشولية املعلومات وتوفريها، إضافة إىل سهولة تـقـدميـهـا لـلـزبـائـن مبـا              
يضمن هلم احلصول على كافة املعلومات اليت حيتاجوهنـا عـن اخلـدمـات         

 .واملنتجات اليت يقدمها البنك 
وأوضح حممد إبراهيم أن املوقع يربز ويعرف مبنتجات البنك واخلـدمـات     

نبذة عن البنـك  :  اليت يقدمها، حيث حيتوي على العديد من األقسام، مثل
ومسرية عمله، شبكة فـروع الـبـنـك وأجـهـزة الصـراف اآليل، اخلـدمـات                      
املصرفية عرب اإلنرتنت، اخلدمات املصرفية لألفراد، اخلدمات املصرفيـة  
للمؤسسات، أخبار وأنشطة البنك وغريها من األقسـام واخلـدمـات الـيت           

 . يقدمها البنك لزبائنه كحاسبة الزكاة
وأكد أن املوقع اإللكرتوني للبنك قد حـقـق إجنـازات وجـوائـز عـديـدة يف                  

جائزة البحرين للمحتوى اإللكرتوني عـن فـئـة        : الفرتة املاضية، من أبرزها
اخلدمات املصرفية اإللكرتونية، واجلائزة العربيـة اإللـكـرتونـيـة عـن فـئـة               
األعمال اإللكرتونية والتجارة، وذلك ضمن إطـار اجلـوائـز الـيت تـقـدمـهـا               

، وجـائـزة أفضـل مـوقـع            ٢٠١١جائزة البحرين للمحتوى االلكرتوني لعـام    
حسب اختيار مجعية التسويق عرب اإلنرتنت، إضـافـة      ٢٠١١إلكرتوني لعام 

فـئـة الـبـنـوك          -إىل جائزة اإلبداع التصـمـيـمـي ألفضـل مـوقـع إلـكـرتونـي                
من أكادميية جوائز اإلنرتنت من بريوت وغريها مـن   ٢٠١١اإلسالمية لعام 

 .جوائز أخرى
 

 
 ينفي حمادثات اندماج مع اخلليجي التجاري مصرف السالم

 
  ٢٠١٣فرباير  ٢١ –موقع أرقام 

البحرين يوسف تـقـي أن يـكـون           -نفى الرئيس التنفيذي ملصرف السالم 
البنك قد دخل يف حمادثات اندماج مع املصرف اخلليجي التـجـاري رغـم      
أن البنك اإلسالمي أعلن يف وقت سابق أنه دخل يف مفاوضـات مـع أحـد        

 .البنوك دون اإلفصاح عن امسه
وأبلغ تقي أحد املسامهني يف رده على سؤال على هامش اجتماع اجلمعية 
العمومية ما إذا كانت ما نشرته إحدى اجملالت االقـتـصـاديـة اإلقـلـيـمـيـة            
بشأن أن املصرف اخلليجي التجاري هو أقرب البنوك لصفقة اندماج مع 

لكنه أشار إىل أن إسـرتاجتـيـة الـبـنـك هـي               .غري صحيح السالم، أن ذلك 

توسيع حجم املصرف ليكون أكرب بنك إسالمي يف البحرين الفتاً يف هـذا      
الصدد إىل استكمال االندماج الكـامـل مـع الـبـنـك الـبـحـريـين السـعـودي                     
والذي سرع من وترية منو موازنة البنك خمـتـصـراً طـريـق ثـالث سـنـوات               

 .فيما لو مل تتم هذه العملية
وأوضح تقي أن البنك دخل يف حمادثات مع أحد البنوك دون أن يسمـيـهـا    
وإذا ما وجد شيئاً مؤكداً سيتم إبالغه للمسامهـني مـتـوقـعـاً أن تـتـوضـح               

 .مصري هذه احملادثات يف غضون ثالثة أشهر
ومثن مسامهون الذين طلب بعضـهـم إيضـاحـاً خبصـوص احلـديـث عـن                 
االندماج، توجه جملس اإلدارة لالحتفاظ بالتفاصيل ريثمـا يـتـأكـد شـيء          

 .على األرض
وصادقت اجلمعية العامة للـبـنـك عـلـى تـوصـيـات جمـلـس اإلدارة والـيت                      

فـلـوس      ٥يف املائة أو  ٥تتضمن توزيع أرباح نقدية على املسامهني قدرها 
أي بقيمة إمجـالـيـة      )  فلس ١٠٠القيمة االمسية للسهم (لكل سهم مملوك 

ماليني دينار، كما وافقت اجلمعية العامـة عـلـى حتـويـل           ٧.٥قدرها حنو 
حنو مليون دينار لالحتياطي القانوني، ورصد مـكـافـأة ألعضـاء جمـلـس             

 .ألف دينار ١٠٠اإلدارة قدرها 
كما اعتمد اجلمعية العامة الناتج املالية للبنـك والـيت أظـهـرت حتـقـيـقـه               

لـتـتـجـاوز        ٢٠١١ألـف ديـنـار يف             ٣١٢ارتفاعاً كبرياً يف صايف أرباحه من 
ماليني دينار يف العام املاضي بعد حسم خمصـصـات لـلـمـوجـودات          ١٠.٣

مليون دينار ناجتة عن األرباح املتحققة بعد شطب الرتاجع يف  ٢.١بقيمة 
 .ماليني دينار ٧القيمة العادلة لالستثمارات والبالغة 

مليون ديـنـار لـتـصـل         ٩٢٣.٩وارتفع إمجايل حجم موجودات املصرف من 
مليون دينار مع هناية العام املاضي، فيما ارتـفـع حـجـم ودائـع           ٩٤٢.٢إىل 

مليون دينار أي    ٦٢٤.١لتصل إىل  ٢٠١١مليون دينار يف  ٥٩٨العمالء من 
 .يف املائة ٤.٤بنمو نسبته 

الـبـحـريـن       -من جانبها، أكـدت رئـيـسـة جمـلـس إدارة مصـرف السـالم                       
الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أنه فيما خبصوص خطط االندمـاج،  
على أن املصرف ال يـزال يـبـحـث عـن فـرص انـدمـاج لـدعـم الـنـمـو يف                              
القطاعات غري األساسية وجتسيد رؤيته يف أن يصبح من أكرب املؤسسـات  

إىل الـتـحـول إىل أكـرب            املالية اإلسالمية يف املنطقة، جمددة تطلع السـالم 
 .مصرف إسالمي يف البحرين خالل السنوات القليلة املقبلة

وأشارت الشيخة حصة إىل أن العام املاضي كان سنة صعبة حيث ال يزال 
االقتصاد العاملي يرتنح نتيجة إىل بطء النمو وارتفاع مـعـدالت الـبـطـالـة،           
إضافة إىل األوضاع الصعبة اليت يعيشها االقـتـصـاد األمـريكـي ومـنـطـقـة              
اليورو على حد سواء، فيما تعاني االقتصاديات اآلسيوية مـن تـراجـع يف        

 .أداء قطاع الصناعات التحويلية
وذكرت أن االقتصاديات اخلليجية تأثرت إىل حـد مـا هبـذه الـتـطـورات،                 
مستدركة أن االقتصاد السعودي أظهر قدرته على التحمل، فيمـا حـافـظ      

، إال أن     ٢٠١١االقتصاد الوطين البحريين علـى اسـتـقـراره بـعـد أحـداث                
حجم األعمال مل يعد إىل املستويات اليت كانت عليها قبل ذلـك، وهـو مـا        
حيتاج إىل مزيد من املوقت، مشرية إىل أن سوق اإلقراض ضعيف، والنمـو  
يف حجم االئتمان مـتـواضـع، وهـو مـا أدى إىل حبـث الـقـطـاع املصـريف                           

 .البحريين عن أسواق بديلة وأنشطة أخرى لتحقيق اإليرادات



   

 

كما توقعت أن تستمر الصعوبات اليت تـواجـه الـقـطـاع املصـريف يف عـام                  
وأن يشهد املناخ االئتماني تنافسية عاليـة، مشـرية إىل أن جمـلـس              ٢٠١٣

سيعمد إىل مبادرات أساسية يف ظـل عـمـل إدارة املـخـاطـر                إدارة السالم
 .املتحفظة وقاعدة العمالء النامية لتحقيق أفضل نتائج

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف السالم يوسف تقي إن املصرف يف ظـل  
إسرتاتيجية التوسع من خـالل االنـدمـاج أو االسـتـحـواذ جنـح يف إحـدى                     
اخلطوات واملتمثلة يف االندماج مع البنك البحريين السعودي وهو ما وفر 

سنوات من اجلهود حيث ميـكـن مـالحـظـة ذلـك مـن               ٤إىل  ٣على البنك 
 .خالل منو حجم املوازنة العام للمصرف

ومـن املـتـوقـع أن يـتـم              ولفت إىل أن البنك يـدرس حـالـيـاً أحـد األهـداف            
أشهر لتحـديـد مـا إذا         ٣استكمال الدراسة األولية يف غضون شهرين إىل 

وإذا ما كان هـذا  .  كنا سنستمر يف خطوة االندماج أو مصرف النظر عنها
اهلدف هو املصرف اخلليجي التجاري نفى يوسف تقي ذلـك، مسـتـدركـاً         
أن الدراسة التزال يف مرحلها األولية ولن يتم عن أي تفاصيل إضافية يف 

 .الوقت الراهن
وفيما يتعلق باالستثمارات اجلديدة للبنوك وإذا ما كان يتطلع إىل السـوق  
السعودية أكد تقي أن البنك الذي يسري ضمن سياسة حتـفـظـيـة، يـدرس          
بعض الفرص االستثمارية يف السـعـوديـة والسـيـمـا أهنـا تـعـتـرب مـن أكـرب                       

 .األسواق يف املنطقة واليت تشهد منواً

يـوقـع عـقـدا       "  بي ام اي بـنـك           "  ماليني دينار  ٥مببلغ 
 للتمويل باملراحبة مع جمال

 
  ٢٠١٣فرباير  ٢٤ –أخبار اخلليج 

أعلن بي ام اي بـنـك، وهـو املـؤسـسـة الـبـحـريـنـيـة لـألعـمـال املصـرفـيـة                             
مـاليـني ديـنـار حبـريـين            ٥الشخصية والتجارية، توقيع عقد متويل مببلغ 

، وهـي املـزود الـرائـد ملـنـشـآت                ) جمـال ( مع شركة جمال لـلـمـسـتـودعـات         
التخزين والتجهيـزات الصـنـاعـيـة لـلـمـنـشـآت الصـغـرية واملـتـوسـطـة يف                           

مبوجب شروط عقد املراحبة سوف يقدم بـي ام اي بـنـك مـن             .  البحرين
خالل وحدته للمعامالت املصرفية اإلسالمية تسهيالت مـراحبـة السـلـع         

مـاليـني ديـنـار حبـريـين مـن أجـل إنشـاء مشـروع                          ٥لسبع سنوات مببلغ 
إلنشاء املرحلتني الثانية والـثـالـثـة مـن املشـروع إلنشـاء املسـتـودعـات يف                     

 . مرسى البحرين لالستثمار
وأقيم االحتفال بتوقيع العقد يف املقر الرئيسي للبنك يف مركز الـبـحـريـن     
التجاري العاملي حبضور مجال اهلزيم، الرئيس التنـفـيـذي لـلـبـنـك، أمـني             

الـبـحـريـن     ( العريض، املدير العام لشركة البحرين األوىل للتطوير العقاري 
 .وجمال وكذلك عدد من كبار املسئولني يف كلتا املؤسستني) األوىل

وقال مجال اهلزيم مت تأسيس جمال من قبل شركة البحرين األوىل لتكون 
املؤسسة املتخصصة األوىل يف أعمال التـخـزيـن والـلـوجسـتـيـات خلـدمـة               

 . املنشآت الصغرية واملتوسطة
ومن موقعها يف مرسى البحرين لالسـتـثـمـار تـقـدم جمـال لـلـمـؤسـسـات                   
احمللية والدولية جهة واحدة تؤمن حلوال متطورة يف جمال التخـزيـن ومـع      

إمتام املرحلة القادمة فإن الشركة ستكون قادرة على أن تـقـدم مـا يـزيـد            

قدم مربعة من وسائل التخزيـن املـأمـون واملـرن وبـتـكـلـفـة                 ٢٦٠٠٠٠على 
 . مناسبة وهذه املساحة تزيد بضعف املساحة املتوافرة حاليا

وبالنظر إىل التزامنا باخلدمة بصفتنا املصرف البحريين املسئـول والـذي     
يقدم الدعم القوي لقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة فـإنـه مـن دواعـي           
فخرنا واعتزازنا أن نربم هذا العقد مع جمال وأن نصبح جزءا من العملية 
. الكاملة اليت تساعد على خلق الوظائف ودعم صناعة البالد واقتصادها

وهذه املشاركة املتكاملة تساهم أيضا يف تعزيز استعداد البنك لدعم رؤية 
بـاإلضـافـة لـلـمـبـادرات األخـرى لـتـقـديـم الـدعـم                          ٢٠٣٠البحرين للعـام    

لــلــمــشــاريــع الصــنــاعــيــة احملــلــيــة ومســاعــدهتــا عــلــى حتــقــيــق أهــدافــهــا              
 . اإلسرتاتيجية من أجل مستقبل أفضل

من جهة أخرى قال أمني الـعـريـض مـديـر عـام شـركـة الـبـحـريـن األوىل                       
للتطوير العقاري، وهي الشركة األم لشـركـة جمـال حنـن فـخـورون جـدا                  
باملشاركة مع أحد أكثر البنوك نشاطا وذات السمعة الـطـيـبـة يف ممـلـكـة            

يتمتع بي ام اي بنك بسجل حافل بتقديم املنتجات الـتـنـافسـيـة      .  البحرين
واخلدمات ذات اجلودة العالية وقد أبدى التزامه ودعمه لقطاع املـنـشـآت    

وهـنـاك تـكـامـل قـوي مـا بـني األغـراض                    .  الصغرية واملتوسطة يف اململكة
الرئيسية جملال وبي ام اي بنك يف جهودمها املـتـواصـلـة لـتـعـزيـز الـنـمـو                  

وأثناء حديثـه   .والتنويع يف قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البحرين
يف االحتفال قال صالح خليفة مساعد املـديـر الـعـام ورئـيـس اخلـدمـات               
املصرفية اإلسالمية يف بي ام اي بنك إن إبرام هذا العقد التمويـلـي يـعـد       
إجنازا مهما آخر بالنسبة إىل البنك والسيما لوحدة املعامالت املصـرفـيـة    

كما أن توفري السيولة اإلضافية من هذه الـتـسـهـيـالت سـوف         .  اإلسالمية
تدعم قدرة جمال على النمو ذاتيا ودعم عمالئها واالستمـرار كـمـؤسـسـة        

. صناعية رائدة يف تقديم منشآت التخزين ملختلف القطاعـات الـتـجـاريـة       
كما أن هذه التسهيالت سوف تعزز البنية اهليكلية القوية جملـال ويسـرنـا      

وملا كانت جمال تركز جـهـودهـا عـلـى          .  املشاركة مع جمال يف هذه العملية
توفري مسـاحـات الـتـخـزيـن واألعـمـال الصـنـاعـيـة لـلـمـنـشـآت الصـغـرية                              
واملتوسطة يف اململكة ويؤكد توقيع هذه التسهيالت جمددا التزامنـا جتـاه     
دعم ومساندة قطاعات الشركات احمللية واملنشآت املتـوسـطـة والصـغـرية        

اجلدير بالذكر أن جمال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكـامـل    .يف البحرين
لشركة البحرين األوىل أعلنت يف منتصف العام املاضي عـن بـدء أعـمـال         
اإلنشاءات للمرحلة الثانية ومن املقرر استكـمـال املشـروع بـنـهـايـة الـربـع                

يأتي هذا اإلعالن يف أعقاب إمتام الشغل الـكـامـل      .  ٢٠١٣الثاني من عام 
وسيتم إنشاء املرحلة الـثـالـثـة       .  ٢٠١١للمرحلة األوىل من املشروع يف عام 

من مشروع جمـال عـلـى قـطـعـتـني مـن األراضـي يف مـرسـى الـبـحـريـن                                
لالستثمار وسيتم تقسيمهمـا إىل مسـاحـة لـلـتـخـزيـن ومسـاحـة إلنشـاء                      

سـوف تسـمـح      .  املكاتب إضافة إىل مركز لألعمال ومنطقة خـدمـة جملـال     
هذه املنشآت بتوفري أسقف أعلى للطاقة الـتـخـزيـنـيـة ومسـاحـات أعـلـى                 
تؤمن الدخول للسيارات والشـاحـنـات لـكـل وحـدة ممـا يضـمـن تسـهـيـل                       

 . عمليات الشحن والتفريغ للشاحنات الضخمة

األخبار



   

 

ا ر   ب  ا أل خ

الغريز يلتقي رئيس البنك اإلسـالمـي لـلـتـنـمـيـة جبـدة              
ويبحث متويل عدد من مشاريع إعادة االعمار والتنميـة  

 بغزة
 

  ٢٠١٣فرباير  ٢٤ –دنيا الوطن 
ممثـال    -يوسف صبحي الغريز . م. التقى وزير األشغال العامة واإلسكان د

أمحـد  . برئيس البنك اإلسـالمـي لـلـتـنـمـيـة د              -عن احلكومة الفلسطينية 
حممد علي املدني وقد سلم الغريز رئيس البنـك وثـيـقـة اشـتـمـلـت عـلـى                 
أولويات احلكومة الفلسطينية ملشاريع إعادة اإلعمار والتنمـيـة يف قـطـاع         

م فـيـمـا رحـب رئـيـس الـبـنـك                ٢٠١٥ – ٢٠١٣غزة لألعوام الثالثة املقبلة 
هبذه الزيارة واعدا بأن تكون هذه الوثيقـة يف حمـل اهـتـمـام الـبـنـك وأن                   

 .تشهد األيام القليلة القادمة اعتمادا لعدد من هذه املشاريع 
الغريز الذي نقل حتيات الشعب واحلكومة الفلسطينية إىل إدارة الـبـنـك          
اإلسالمي للتنمية شرح طبيعة الظروف اليت مير هبا قطـاع غـزة خـاصـة         
، بعد العدوان األخري على غزة ويف ظل استمرار احلصار املفروض عليها   

شاكرا اجلهود اليت يبذهلا البنك اإلسالمـي يف دعـمـه ومسـانـدتـه ألهـل                
إن غزة تشعر أهنا ليست وحدها خاصة فيما تـقـدمـه    "  وقال الغريز ، غزة

الدول العربية واإلسالمية من دعم كبري للقضية الفلسطينية وعلى رأسها 
دول جملس التعاون اخلليجي والـيت مـولـت مشـاريـع إعـادة إعـمـار غـزة                      

مليون دوالر حتى هذه اللحظة من خـالل الـبـنـك اإلسـالمـي              ٣٦٧بقيمة 
 ". للتنمية

وقد أكد الغريز على أن مواد اإلعمار بدأت بالدخول من مصر من خـالل    
اتفاقية واضحة تشمل إدخال كافة املواد واآلليات الالزمة إلعادة االعمـار  

معربـا عـن أملـه بـان تشـهـد الـفـرتة                   ،  إىل قطاع غزة عرب معرب رفح الربي 
 .القادمة تسارعا يف مشاريع التنمية واإلعمار

وحول مواصفات املواد اليت تدخل إىل غـزة شـدد الـغـريـز عـلـى اهـتـمـام                   
وحرص احلكومة الفلسطينية بأن تكون كافة املواد الـيت تـدخـل إىل غـزة           
مطابقة للمواصفات واملقاييس الـفـلـسـطـيـنـيـة حـيـث مت تـفـعـيـل هـيـئـة                            

 .املواصفات واملقاييس الفلسطينية مؤخرا من أجل هذا الغرض
وقد مشلت الوثيقة اليت سلمها الغريز أولويات احلكومة الفلسطينية مـن    
مشاريع إعادة االعمار والتنمية يف قـطـاع غـزة مشـلـت قـطـاع اإلسـكـان                    
وإعادة اعمار املنازل املدمرة وكذلك قطاعي الصـحـة والـتـعـلـيـم وقـطـاع                
املياه والصرف الصحي والقطاع الزراعي والصناعي والـتـجـاري وكـذلـك          

 .قطاع الطرق والبنية التحتية وقطاع النقل 
ومن جهته رحب رئيس البنك هبذه الزيارة مؤكدا عـلـى االهـتـمـام الـكـبـري             
الذي حتظى به القضية الفلسطينية يف ظل ما يتعرض له الفلسطيـنـيـون    
من حصار ومـن عـدوان ومـؤكـدا عـلـى مـواصـلـة دول جمـلـس الـتـعـاون                               

 .اخلليجي لدعمها مشاريع إعادة اعمار غزة
وأكد رئيس البنك على أن االجتماع األخري الذي عقـد تـه هـذه الـدول           * 
من فرباير اجلاري قد شهد اعتمادا لـقـائـمـة مـن مشـاريـع إعـادة                  ١٧يف 

االعمار يف غزة موضحا أن العمل ما زال متواصال يف هذا الربنامج وبـني    
أن هذه الدول تقوم بالدعم على وجهتني إما جمـتـمـعـة أو بشـكـل ثـنـائـي                

واعدا بأن حتظى الوثيقة املقدمة باهتمام البنك من خـالل الـعـمـل عـلـى           
إدراج املشاريع ذات األولوية ضمن برنامـج إعـادة االعـمـار والـتـنـمـيـة يف                  

 .غزة 

 
لتوفري متويل إسالمي للـمـشـرتيـن      تتفق مع اإلمناء ركاء

 حائل يف واحة أجا
 

  ٢٠١٣فرباير  ٢٤ –اجلزيرة 
وقَّعت شركة ركاء العقارية إحدى شركات جمموعة ركاء القابضة اتفاقيـة  
مع مصرف اإلمناء تقـضـي بـقـيـام املصـرف يف تـقـديـم متـويـل عـقـاري                          
إسالمي للراغبني يف شراء قطع أراض يف مشروع واحـة أجـا يف مـديـنـة            

 . حائل، حيث سيتم بدء البيع يف أراض املرحلة األوىل منه قريباً
وسوف يتم تطوير أرض اهليئة العليا لتطوير منـطـقـة حـائـل عـلـى عشـر               

ويعد هذا املشـروع واحـداً مـن أكـرب مشـاريـع الـتـطـويـر                     .  مراحل متعاقبة
مـلـيـون مـرت       )  ١٨( العقاري يف اململكة إذ يشغل مساحة إمجـالـيـة تـقـارب            

الً مـعـظـم اجلـزء الـغـربـي مـن                      مربع، ويقع على ضفاف جبال أجا مشـكـِّ
 . مدينة حائل القائمة حالياً

وأوضح الدكتور عبد الرمحن الطاسان الرئيس الـتـنـفـيـذي لشـركـة ركـاء             
العقارية ـ مطور املشروع ـ أن ووفق بنود هذه االتفاقية فسيكـون مصـرف     
اإلمناء حاضرا يف مكتب البيع يف أرض املشـروع لـتـقـديـم كـافـة احلـلـول                
التمويلية والسيولة الالزمة للمشرتين هبدف التسهيل على الراغبني منهـم  

 . يف شراء أرض لبناء مساكنهم اخلاصة
وأفاد الدكتور الطاسان أنه مت االنتهاء من تطوير املرحلة األوىل للمشـروع  
على مساحة قدرت بنحو مليوني مرت مربع واليت ستكون بـإذن اهلل نـقـلـة         
نوعية يف جمال التطوير احلضري، حيث اسـتـخـدمـت الشـركـة تـقـنـيـات               
متقدمة ومناذج فريدة وجديدة آلليات التطوير الفاعـلـة جلـمـيـع مـرافـق            

 . البنية التحتية للمشروع
لقد مت حتديد خطة عمل تنفيذية واضحة وحمـددة لـكـل مـرحـلـة             :  وقال

 ١٠من مراحل املشروع العشرة واليت سيتم االنتهاء منها تباعاً على مدى   
سنوات، مشريا يف الوقت ذاته إىل أن الشركة لديها رؤية واضحة للتطويـر  
من خالل تقسيم املشروع إىل مراحل تضم مشاريع تنمويـة واسـتـثـمـاريـة         
وترفيهية متطورة يتوقع هلا أن تعود على الوطن ومنطقة حائل وأهـالـيـهـا     

 . بالفائدة
وذكر الدكتور الطاسان أن أعمال تطوير املـرحـلـة األوىل مشـلـت تـنـفـيـذ                  
أعمال البنية التحتية من سفلتة ورصف وتشجري وإنارة وكهربـاء وهـاتـف      
ومياه وصرف صحي وتصريف مليـاه األمـطـار وشـبـكـات اتصـاالت وفـق                 

ويضم املشروع قطع أراض خمصـصـة إلقـامـة       .  أحدث املواصفات العاملية
فلل سكنية وشقق جتارية ومكاتب إداريـة، إضـافـة إىل أراض خمصـصـة              
إلقامة مشاريع سياحية وتعليمية، وكذلك مرافق حكومية، ومساجد، إىل   

 . جانب مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء ومواقف للسيارات



   

 

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ركاء العقارية إىل أن بدء الـبـيـع يف هـذه           
املرحلة سيتم قريباً إن شاء اهلل، يبدأ بعدها الشـروع يف أعـمـال تـنـفـيـذ                

شهراً، تتواىل بـعـدهـا    ١٢البنية التحتية للمرحلة الثانية واليت قد تستغرق 
 . املراحل التالية يف خطوات متتابعة ومستمرة

ومثن الدكتور الطاسان لصاحب السمـو املـلـكـي األمـري سـعـود بـن عـبـد                     
احملسن أمري منطقة حائل رئيس اهليئة العليـا لـتـطـويـر مـنـطـقـة حـائـل،                  
جهوده احلثيثة يف حتقيق هذا احللـم وتـرمجـتـه إىل واقـع مـلـمـوس مبـا                    
حيقق تطلعات والة األمر حفظهم اهلل بتـوجـيـهـاتـه املسـتـمـرة ومـتـابـعـتـه                  
الدؤوبة ألعمال التطوير لتذليل كافة الصعاب وهبـدف تسـريـع خـطـوات            

 . إجناز تطوير كامل األرض واختصار اجلهد والوقت
 
 

بنك اإلمثار يستكمل عملية الـدمـج مـع بـنـك اإلجـارة               
 مليون دوالر أمريكي ٧٥٨األول ويزيد رأمساله ليصبح 

 
  ٢٠١٣فرباير  ٢٤ –صحيفة الوسط البحرينية 

أعلن بنك اإلمثار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مـقـراً     
له، اليوم السبت عن أنه قام بإمتام عملية االندماج مع بنك اإلجارة األول 

 .وهو إحدى الشركات الزميلة له
وقد جاء هذا اإلعالن عقب احلصول على املوافقة النهائية مـن مصـرف       
البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجـارة الـبـحـريـنـيـة، بـاإلضـافـة إىل                 
استكمال الثالث أشهر والستني يوماً وهي فرتة اإلشعار املطلوبة من قـبـل     

 .كل من مصرف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة على التوايل
مـلـيـون دوالر         ٥٦.٧وقد أدى االندماج إىل زيادة رأمسال البنك بــمـقـدار      

 ٢٢٦.٧مليون دوالر أمريكي بعد أن أصـدر الـبـنـك              ٧٥٨أمريكي ليصبح 
مليون سهماً إىل كل مسامهي بنك اإلجـارة األول، بـاسـتـثـنـاء تـلـك الـيت                    

سنت أمريكي  ٠.٢٥ميلكها بنك اإلمثار أو نيابة عنه بقيمة أمسية قدرها 
ويتضـمـن انـدمـاج بـنـك اإلمثـار وبـنـك اإلجـارة األول تـبـادل                           .  لكل سهم

لألسهم بني املصرفني بنسبة أربعة أسهم يف بـنـك اإلمثـار مـقـابـل سـهـم               
 .واحد

كما يأتي هذا االندماج بعد موافقة مسامهـي كـل مـن املصـرفـني خـالل               
 ٢١اجتماعني منفصلني للجمعية العمومية غري العادية واللذان انعقدا يف   

 .بالبحرين ٢٠١٢أكتوبر 
وقال الرئيس التنفيذي وعضو جملس إدارة بنـك اإلمثـار السـيـد حمـمـد             
بوجريي أن هذا االندماج يتماشى مع التزام البنك بالرتكيز عـلـى حتـقـيـق        

 .مزيد من التطور يف أعماله التجارية األساسية واستمرار منوه
مـلـيـون       ٧٥٨إن هذا االندماج، والذي زاد رأمسال بنك اإلمثار ليصل إىل   

دوالر أمريكي، يـعـزز قـاعـدة ومـالءة رأمسـال الـبـنـك، وحيسـن قـاعـدة                           
 .املسامهني

وقد بدأ البنك باختاذ اخلطوات الالزمة بالتنسيق مع بورصـة الـبـحـريـن        
لضم سجل مسامهي بنك اإلجارة األول إىل سجل مسامهي بنك اإلمثـار،  

 .وسيتم استكمال هذه اإلجراءات يف القريب العاجل

وأشار التقرير األخري الذي نشرته بورصة البـحـريـن إىل أن أسـهـم بـنـك                
، عـلـى     ٢٠١٢بـاملـائـة يف عـام              ١٦٠اإلمثار شهدت منواً بنسبة أكثر مـن      

 ٦.٨٣الرغم من اخنفاض مجيع مؤشرات األسهم يف الـبـحـريـن مبـقـدار             
وصنف نفس التـقـريـر أسـهـم بـنـك اإلمثـار مـن أكـثـر                      .  خالل نفس العام

شـركـة      ٤١ضمن قائمـة تضـم       )  من حيث عدد الصفقات( األسهم تداوالً 
، واحتلت أسهم البنك ثاني أعلى مـرتـبـة مـن حـيـث             ٢٠١٢حملية يف عام 

 .قيمة ومقدار األسهم املتداولة
كما سيدعم هذا االندماج مكانة بنك اإلمثار كـبـنـك إسـالمـي لـلـتـجـزئـة               

وسـيـرتجـم ذلـك بشـكـل           .  ويعمل على حتسني الكفاءة وخفض الـتـكـالـيـف     
أساسي إىل إعادة الرتكيز على تطوير األعمال األساسية لبنك اإلمثـار يف    
جمال التجزئة والعمليات املصرفية التجارية وكذلك الـرتكـيـز عـلـى دعـم             

 .منوه املتواصل بصورة عامة
اجلدير بالذكر أن بنك اإلجارة األول كان متخصصـاً يف تـأجـري املـعـدات            
كبنك جتزئة إسالمي وجتاري، وسيخلق اندماج هاتني املؤسستني فرصـة  
مواتية من أجل حتقيق املزيد من التطور يف األعمال التجارية األسـاسـيـة      
لبنك اإلمثار يف الوقت الذي سيساعد فيه على خفض النفقات وحتسـني  

 .الكفاءات
مع شركته التابعة واململوكة  ٢٠١٠منذ إعادة تنظيم بنك اإلمثار يف أبريل 

له بالكامل، مصرف الشامل، وحتوله بعد ذلك من بـنـك اسـتـثـمـاري إىل             
بنك جتزئة إسالمي لألعمال املصرفـيـة، فـقـد ركـز بـنـك اإلمثـار عـلـى                     
تطوير عمليات التجزئة املصرفية والتجارية اليت يقدمها، وذلك متـاشـيـاً      
مع رؤية جملس اإلدارة املتفق عليها ليصبح بنك جتزئة إسالمي رائـد يف      

 .جمال الصريفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منتدى أخبار جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية 
News Forum of GIEM   

تفضلوا بقراءة أخبار االقتصاد اإلسـالمـي ومـؤسـسـاتـه عـلـى صـفـحـات                  
 . منتدى أخبار جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية

 ..املنتدى يرصد األخبار املتجددة يومياً ويضعها على منصة واحدة
https://plus.google.com/communities/113391410978514733116  
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 Roth  pinpointed  in  different  quotations  and 
research  papers  illustration  to  repugnant 
markets; and that although “the trend of  in‐
creasing prosperity will  continue, but  that  it 
will  not  necessarily  (as  Keynes  predicted  in 
1930) bring us all  lives of  leisure”;  for exam‐
ple  he  showed  how  different  practical  daily 
lives  practices  might  become  repugnant  in 
different instances and vice versa such as  
 Taking performance enhancing drugs will go 
from  being  repugnant  today  to  ordinary  in 
the future.  
 Use computers for access to more and more 
data,  may  become  repugnant  in  some  re‐
spects, as privacy of personal data moves to 
the forefront of civil rights issues.  
 Some kinds of medicine, including reproduc‐
tive medicine along with other aspects of re‐
production, will become commoditized, while 
others, such as genetic manipulation of vari‐
ous sorts, may become repugnant. 
It  is  because  of  such  derivation  of  those 
choices  and  the  non‐stable  character  of  hu‐
man choices along decades and the nature of 
rationality  in  human  psychology  highlights 
that the study of repugnant transactions will 
be  increasingly  important  and  an  important 
factor  in  understanding  dynamics  of market 
design.  Charging  interest  was  once  consid‐
ered  sinful;  indentured  servitude  was  once 
deemed  acceptable.  And  in  early  19th  cen‐
tury  Britain,  for  example,  anatomists  were 
allowed to work only on the cadavers of exe‐
cuted  murderers.  Therefore  crucial  to  the 
theme of this paper is Roth dictum that “The 
persistence  of  repugnance  in many markets 
doesn’t mean that economists should give up 
on the important educational role of pointing 
to  inefficiencies and  tradeoffs and costs and 
benefits. Neither should we expect such argu‐
ments to immediately win every debate.  
Being  aware  of  the  sources  of  repugnance 
can  only  help  make  such  discussions  more 

productive  (not  least  because  it  can  help 
separate  the  issues  that  are  fundamentally 
empirical—like the degree of crowding out of 
altruistic donations that might result from dif‐
ferent  incentive  schemes  compared  to  how 
much  new  supply might  be  produced—from 
areas of disagreement  that are not primarily 
empirical).  
This  is  in  fact what  I  seek  to work on  in  the 
coming  paragraphs  namely  that;  as market 
crisis and upheavals have been more frequent 
in  the  last decades; pointing  to  inefficiencies 
and  tradeoffs and  costs and benefits  in  con‐
ventional markets, might  lead to an  improve‐
ment of the understanding of the need of an 
Islamic  based  finance  system  and  the  ex‐
pected  role  it  needs  to  play  in  building  effi‐
cient markets of the 21st century. 
Roth  believes  that  advocates  of  well  regu‐
lated markets could more clearly address the 
concern  that  markets  are  hard  to  regulate 
perfectly  and  that  at  least  some  repugnant 
transactions  would  likely  slip  through  even 
the best regulatory barriers.  
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 transactions is a real constraint, every bit as 
real  as  the  constraints  imposed  by  technol‐
ogy or by the requirements of incentives and 
efficiency”.  
 Is a constraint on transactions and markets 
 Takes the form of distaste for certain kinds 
of  transactions  such as  the one  imposed by 
technology or by the requirements of  incen‐
tives and efficiency” 
 Can change over  time,  it can persist  for a 
very  long  time, although changes  in  institu‐
tions that reflect repugnance can occur rela‐
tively  quickly  when  the  underlying  repug‐
nance changes. 
As to our common knowledge of repugnance 
I chose to adhere to Wikipedia quoting: The 
term  wisdom  of  repugnance  describes  the 
belief  that  an  intuitive  (or  “deep‐seated”) 
negative  response  to  something,  idea  or 
practice  should  be  interpreted  as  evidence 
for the  intrinsically harmful or evil character 
of that thing.  
How  does  it  impact  working  of  markets? 
Well, those products/services which a society 
deems as  repugnant  (but are useful  like an 
exchange  for  trading kidneys) will not  trade 
in the usual way as the other products. First, 
there will  be  a  reluctance  to  come  forward 
and offer  such products and  second even  if 
they do come, the outcomes are not going to 
be efficient as  these markets will have only 
very few takers. 
We can see the importance of this by looking 
at another paper of Roth's, not cited by  the 
committee, on  repugnance  in markets. Roth 
demonstrates that some markets are limited 
because  the  very  existence  of  a  market  in 
some  goods  is  considered  repugnant.  A  re‐
pugnant market is an area of commerce that 
is considered by society to be outside of the 
range of market transactions and that bring‐
ing this area into  
the  realm  of  a market would  be  inherently 

immoral  or  uncaring.  For  example,  many 
people  consider  a market  in  human  organs 
to  be  a  repugnant market  or  the  ability  to 
bet on  terrorist acts  in prediction market  to 
be repugnant. Meanwhile, other people con‐
sider  the  lack  of  such markets  to  be  even 
more  immoral  and  uncaring  because  trade 
bans (e.g. in organ transplants and terrorism 
information  can  create  avoidable  human 
suffering. 
A key  idea on bearing  interest rates to  loans; 
a practice banned from Shari'a;  is quoted be‐
low: 
Lending money for interest is an example of a 
market that was once widely repugnant, and 
no  longer  is,  (with  the  important  exception 
that  Islamic  law  is  commonly  interpreted  as 
prohibiting  it).  State  usury  laws  in  the  U.S., 
and  Islamic banks  in  some  countries, are ex‐
amples of modern expressions of  this  repug‐
nance. Near  the beginning of his essay  “The 
Spirit of Capitalism,” Max Weber quotes Ben‐
jamin  Franklin  on  the  virtues  of  responsible 
lending and borrowing, and near  the  end of 
the essay Weber (1930, p74) asks “Now, how 
could activity, which was at best ethically tol‐
erated, turn into a calling in the sense of Ben‐
jamin  Franklin?”  Hirschman  (1977,  page  9) 
paraphrases  Weber’s  question  as  “How  did 
commercial,  banking,  and  similar  money‐
making  pursuits  become  honorable  at  some 
point  in  the modern  age  after  having  stood 
condemned or despised as greed,  love of  lu‐
cre, and avarice for centuries past?” (See Per‐
sky,  2007  in  this  journal,  and  the  references 
there,  on  the  Jeremy  Bentham/Adam  Smith 
arguments  about  usury,  and  Kuran,  1995  in 
this journal on Islamic banks.) 
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 The  point  is  illuminating  for  Islamic  finance 
practitioners since arguments towards stable 
markets underline the fact that  interest rates 
and  fixed  income  are  factors  of  repugnance 
and  therefore  such denominators are  causes 
of  distortion  in market  design  and  the mere 
fact  that  they  are  unacceptable  factors  to 
some  agents  leads  to  negative  forces  in  the 
system. 

This paper moves into this direction; namely: 
1‐Our  understanding  of market  stability  and 
the predictability of financial crisis has  fallen 
short of the concept of repugnance. 
2‐When  repugnance  is  taken  into  considera‐
tion;  markets  were  most  stable;  a  case  in 
point is the behavior of Arab and Islamic mar‐
ket mechanisms under  international financial 
crisis. 
3‐Regulators  have  put  outstanding  weight 
into  designing  deterrence  system  for  crisis 
and  operational  fraud;  hence  it would  have 
been more  rewarding  to  study  causes of  re‐
pugnance in the system. 
4‐There  is  a  greater  need  today  for  interna‐
tional markets  to  understand  the  notions  of 
interest‐free  exchanges  LARIBA  and  particu‐
larities  of  Arab  markets  exchanges  if  one 
hopes  to  design  more  efficient  and  ethical 
systems  of  exchange,  cultural  notions  of  re‐
pugnance  can't  simply  be  dismissed  as  irra‐
tional. 
5‐Markets  looses  their  efficiency  and  some 
markets become  limited because the very ex‐
istence of a market  in some goods  is consid‐
ered  repugnant.  A  repugnant  market  be‐
comes therefore an area of commerce that is 
considered  by  society  to  be  outside  of  the 
range of market transactions and that bring‐
ing this area into the realm of a market would 
be inherently immoral or uncaring. 
6‐Pointing  to  inefficiencies,  tradeoffs,  costs 
and  benefits  in  conventional markets, might 

lead to an improvement of the understanding 
of  the need of an  Islamic based  finance  sys‐
tem and the expected role  it needs to play  in 
building  and  designing  efficient  markets  of 
the 21st century. 
7‐In my conclusion I will also bring the motion 
of repugnance closer to the international sys‐
tem understanding of growth which is repug‐
nant  in  Islamic  dictums. A  Bank  for  interna‐
tional  settlements Working  Papers  (No  381) 
“Reassessing  the  impact  of  finance  on 
growth”  http://www.bis.org/publ/
work381.pdf;  Stephen G Cecchetti and Enisse 
Kharroubi  give  breath  taking  results  on  the 
study the complex real effects of financial de‐
velopment  and  come  to  two  important  con‐
clusions. First,  financial sector size has an  in‐
verted  U‐shaped  effect  on  productivity 
growth.  That  is,  there  comes  a  point where 
further  enlargement  of  the  financial  system 
can reduce real growth. Second, financial sec‐
tor growth is found to be a drag on productiv‐
ity growth. Our interpretation is that because 
the financial sector competes with the rest of 
the  economy  for  scarce  resources,  financial 
booms are not, in general, growth enhancing. 
This  evidence,  together  with  recent  experi‐
ence  during  the  financial  crisis,  leads  us  to 
conclude  that  there  is a pressing need  to  re‐
assess  the  relationship  of  finance  and  real 
growth  in modern  economic  systems. More 
finance is definitely not always better; the au‐
thors say. 

What is repugnance?  
Roth  says  that  his  essay  Repugnance  as  a 
constraint on markets “examines how  repug‐
nance  sometimes  constrains  what  transac‐
tions  and  markets  we  see.  When  my  col‐
leagues  and  I  have  helped  design  markets 
and  allocation  procedures,  we  have  often 
found that distaste for certain kinds of  
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 medical residencies, public schools and kidney 
transplants  from  living  donors.  Starting  from 
an understanding of game theory and rational 
agents preferences; his contribution to kidney 
donors  matching  is  outstanding  since  such 
markets  don’t  actually  involve monetary  ex‐
changes. These include medical residencies, in 
which both sides care about exactly whom (or 
what  characteristics)  they’re  matched  with. 
Each side has a ranking of its preferences, and 
the trick is to get everybody as highly ranked a 
match as possible. Having an auction would‐
n’t  solve  the  problem,  because  the  highest 
bidder  for a given partner wouldn’t necessar‐
ily match the partner’s preferences. 
Roth is the George Gund Professor of Econom‐
ics  and  Business  Administration  at  Harvard 
Business  School  (HBS)  and  in  the  Economics 
Department at Harvard’s  Faculty of Arts and 
Sciences (FAS). He received the Nobel prize for 
his work on the design and functioning of such 
markets, which was done in large part at Har‐
vard. He shares the prize, officially named the 
Sveriges  Riksbank  Prize  in  Economic  Sciences 
in  Memory  of  Alfred  Nobel,  with  Lloyd  S. 
Shapley, A.B.  ’44, of  the University of Califor‐
nia, Los Angeles.  
Background 
One of Roth's more  interesting notions,  is his 
work on  repugnance as a  constraint on mar‐
kets  ‐  the costs  imposed by  the  fact  that cer‐
tain cultures find the buying and selling of cer‐
tain goods and services  to be  too  icky. To my 
knowledge  the notion of  repugnance has not 
been brought forward in any discussion of the 
predictability of financial  crisis nor  in  the ar‐
gumentation of efficient markets design. 
In his 2007 paper, Repugnance as a Constraint 
on Markets, Roth considers  several examples 
of repugnancy costs.  For instance, it is illegal 
to eat horse meat  in California. But  it  is not 
illegal to kill horses ‐‐ just not for the purpose 

of  eating  them  ‐‐  and  many  people  in  the 
state come from societies where eating horse 
is socially acceptable. He also discusses dwarf
‐tossing,  an  activity  banned  in many  places 
and  widely  viewed  as  morally  repugnant, 
though  the  physically  similar  sport  of  "wife‐
carrying,"  is widely accepted. Roth notes that 
a dwarf‐tossing ban in France was overturned 
after one dwarf  sued on  the grounds  that  it 
violated his right to employment.  
In  less  wacky  sections,  Roth  discusses  why 
carbon  trading  schemes  are  now  considered 
acceptable,  but  it  is  considered  unethical  to 
pay  developing  countries  to  take  in  waste 
from  the  rich world, any why paying merce‐
naries  is  considered  less ethical  than expect‐
ing  young  citizens  to  die  for  their  country. 
There's also  the  charging of  interest, a prac‐
tice  that  only  being  acceptable  in  Europe 
around the 14th and 15th century and  is still 
considered  unethical  in  Islamic  societies  to‐
day, resulting  in a cottage  industry of sharia‐
compliant  financial  services.  Repugnance 
therefore  creates distortion  in market design 
and  might  be  a  catalyst  to  financial  crisis. 
Roth  argues  that  "the  real  repugnance  that 
some  people  feel  toward  some  transactions 
means  that economists  interested  in propos‐
ing and designing markets must  take  this  re‐
pugnance  into account."    If one hopes to de‐
sign more efficient and ethical systems of ex‐
change, cultural notions of  repugnance can't 
simply be dismissed as  irrational. This would 
seem to be an argument with implications be‐
yond economics.  
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 Why The Nobel Prize Of Economics (2012) Enhance the Position of 
Islamic Finance towards Repugnant Markets? 

Part 1 
By Maan Barazy 

Certified Shari'a Adviser and Auditor (CSAA‐ AAOIFI Certified) ‐ MA Islamic Comparative Jurisprudence  ‐ BS International 
Economics ‐ Managing Partner And CEO of Data and Investment Consult‐Lebanon 

“How did commercial, banking, and similar money‐making pursuits become honorable at some point in the modern age 
after having stood condemned or despised as greed, love of lucre, and avarice for centuries past?” 

Max Weber quoting Benjamin Franklin on the virtues of responsible lending and borrowing 

A Bank for  international settlements 
Working  Papers  (No  381) 
“Reassessing  the  impact  of  finance 
on  growth”  http://www.bis.org/
publ/work381.pdf;  Stephen  G  Cec‐
chetti  and  Enisse  Kharroubi  give 
breath  taking  results on  the  study  the com‐
plex  real  effects  of  financial  development 
and  come  to  two  important  conclusions. 
First, financial sector size has an  inverted U‐
shaped  effect  on  productivity  growth.  That 
is,  there  comes  a  point  where  further 
enlargement of  the  financial  system can  re‐
duce  real  growth.  Second,  financial  sector 
growth is found to be a drag on productivity 
growth.  Our  interpretation  is  that  because 
the financial sector competes with the rest of 

the economy  for scarce  resources,  fi‐
nancial  booms  are  not,  in  general, 
growth enhancing.  
Alvin E. Roth nomination  to  the No‐
bel  economics  prize  2012  has  en‐
hanced  our  understanding  of  how 

markets work; and give us  some  insights on 
behavior of agents and  irregularities  in mar‐
ket  design.  But  further  his  concept  of 
“repugnance”  bring  forward  positive  contri‐
bution  to  Islamic  finance  and  Arab markets 
stability  both  under  free  interest  rates  ex‐
changes;  financial  notions  and mechanisms. 
Roth,  whose  “market  design”  bridges  eco‐
nomics and operations research, is known for 
developing algorithms  to  find  the best avail‐
able matches in real‐world situations:  

ABSTRACT:  
Our understanding of market stability and the predictability of financial crisis has fallen short of the concept of 
repugnance. Repugnance creates distortion in market design and might be a catalyst to financial crisis. Roth 
argues that "the real repugnance that some people feel toward some transactions means that economists in‐
terested in proposing and designing markets must take this repugnance into account." If one hopes to design 
more efficient and ethical systems of exchange, cultural notions of repugnance can't simply be dismissed as 
irrational.  This would  seem  to  be  an  argument with  implications  beyond  economics. When  repugnance  is 
taken into consideration; markets were most stable; a case in point is the behavior of Arab and Islamic market 
mechanisms under international financial crisis.  Regulators have put outstanding weight into designing deter‐
rence system  for crisis and operational  fraud; hence  it would have been more rewarding to study causes of 
repugnance in the system. There is a greater need today for international markets to understand the notions 
of interest‐free exchanges LARIBA and particularities of Arab markets exchanges if one hopes to design more 
efficient and ethical systems of exchange, cultural notions of  repugnance can't simply be dismissed as  irra‐
tional.  Markets looses their efficiency and some markets become limited because the very existence of a mar‐
ket in some goods is considered repugnant. A repugnant market becomes therefore an area of commerce that 
is considered by society to be outside of the range of market transactions and that bringing this area into the 
realm of a market would be inherently immoral or uncaring.  In my conclusion I will also bring the motion of 
repugnance closer to the international system understanding of growth which is repugnant in Islamic dictums. 
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 Conclusion 

A Muslim  involved  in businesses, purchasing and selling, should  learn the  legal rulings on 
trade transactions. They should also  learn the valid and  invalid conditions of any business 
deal  in order  to make  themselves aware about  the  legal  complications  in  such dealings. 
Similarly, Muslims can find legal solutions about the controversies arising from trade trans‐
actions  contract most of which  result  from  ignorance of  such  Islamic  injunctions,  rulings 
and conditions by seller, buyer or both. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ..التخطيط

 
 إذا كنت ختطط لسنة فازرع قمحاً

 وإذا كنت ختطط لعشر سنوات فازرع أشجاراً
 أما إذا كنت ختطط للحياة فدرّب الناس وعلّمهم

 

 الحكيم الصيني كوان تزو
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 Otherwise,  the buyer has  the  right  to cancel 
the  contract or at  least get a  compensation 
for  the missing  stipulated quality.  This  com‐
pensation  is  estimated  by  comparing  the 
value of the commodity  lacking the required 
conditioned  the  difference  between  the  two 
values can be paid to the buyer if he asks for 
that. 

Second Type: The second type obliges one of 
the  two  parties  to  stipulate  lawful  benefit 
from  the  commodity  under  certain  circum‐
stances. For example, a seller of a house may 
stipulate staying therein for a specific period, 
or  a  seller  of  a  riding  animal  or  a  car may 
stipulate  riding  it  to  a  certain  place. 

Jabir   narrated:  "The  Prophet   sold  a 
camel and stipulated a ride (and use  it) until 
he  reaches  Madeenah."  [Al‐Bukhaari  and 
Muslim]. 
This Hadeeth states the permissibility of sell‐
ing  an  animal  and  stipulating  riding  it  to  a 
certain  place.  The  same  goes  for  similar 
transactional  cases.  Another  example  is 
when  the buyer stipulates a specific work  to 
be done on a commodity like stipulating pur‐
chase of firewood by the seller for delivery or 
buying cloth with a condition upon the seller 
to stitch it. 

Invalid Conditions 
There are two types of invalid conditions: 

First Type: Any illegal condition invalidates or 
nullifies the selling contract  like when one of 
the  two  parties  add  and  addendum  to  the 
main  contract.  For  example,  it  is  an  illegal 
condition  when  a  seller  of  a  commodity 
makes a condition that the buyer must make 
him  partner  in  business,  lend  him  a  sum  of 
money,  allow  him  to  share  his  house,  etc. 
Consequently,  he  says,  "I  sell  you  this  com‐
modity  on  the  condition  that  you  rent  me 
your home." Such a condition  is  legally  inva‐

lid as it nullifies the original contract.  

This  is because  the Prophet  forbade con‐
cluding  a  selling  contract  based  on  another 
conditional  contract. (At‐Tirmithi&  An‐
Nasaa'i) This Prophetic prohibition was inter‐
preted  by  Imaam  Ahmad  IbnHanbal exactly 
as pointed out above. 

Second  Type:  This  second  type  does  either 
nullify  or make  a  clause  void  but  does  not 
render  the  contract  void.  For  example,  a 
buyer of a commodity may make a condition 
that he will give  it back  if he undergoes  loss 
or a seller of a commodity may make a condi‐
tion that the buyer must not resell it.  
Such  types of  conditions are  illegal violating 
the  basic  norms  and  principle  of  business 
contract  as  it  is  the  absolute  discretion  of 
buyer  to  use  the  purchased  commodity  in 
whatever manner he  likes. The Prophet,  sal‐
lallaahualayiwasallam,  said: "If  anyone  im‐
poses a condition which is not in the Book of 
Allaah then that condition is invalid even if he 
imposes  one  hundred  conditions." [Al‐
Bukhaari and Muslim].  
The  phrase "in  the  Book  of  Allaah" in  the 
aforementioned Hadeeth refers to Sharee'ah 
(Islamic  Law)  including  the  Quran  and  the 
Sunnah.  It  is pertinent  to note  that still such 
an  invalid condition does not nullify the con‐
tract. To illustrate, in the well‐known incident 
of Bareerah, the master who sold her made a 
condition  that her wala  (freed slave's  loyalty 
by virtue of emancipation) would go to him if 
she was  emancipated  [freed].  However,  the 

Prophet   declared  that  the  condition was 

null but he   did not  consider  the  contract 

to  be  invalid.  The  Prophet   said: "Verily, 
the  Wala'  is  for  the  emancipator." [Al‐
Bukhaari and Mulim] 
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 Non Existent Future Goods Contract 
The price and the commodity must be known 
to the seller and buyer as hiding any material 
fact  is  regarded as  fraud which  is prohibited 
in  Islam.  Consequently,  it  is  invalid  for  the 
buyer  to  buy  something  that  is  not  seen  or 
recognized  by  him  and  vice  versa,  for  the 
seller  to  sell.  For  instance,  an  animal’s  em‐
bryo  in  its mother's womb or milk  in udders, 
separately.  
Idiocy Contract 
There  are  various  selling  systems  practiced 
before  Islam that are still forbidden  in  Islam. 
Mulaamasahmeans  that  when  the  buyer 
touches something displayed for sale, he has 
to  buy  it  at  the  price  decided  by  the  seller) 
and  Munaabadhah  means  that  when  the 
buyer  throws  something  to  the  seller,  the 
buyer has to buy it at the price decided by the 
seller.  

Abu Hurayrah   narrated: "The Messenger 

of Allaah   forbade selling by mulaamasah 
and munaabadhah."  [Al‐Bukhaari  and Mus‐
lim]. Selling by hasaah  (stone)  isalso prohib‐
ited and is another type of sale which means 
that when the buyer throws a stone at a cer‐
tain  commodity displayed  for  sale, which he 
intends  to  buy  at  the  price  decided  by  the 
seller. 
Conditions for Contract 
It  is  also  necessary  to  study  and  tackle  the 
different kinds of conditions pointing out the 
legal and the illegal conditions of trade trans‐
action’s contract.  
Primary Condition 

The  scholars of  Islamic  Jurist   defined a 
primary  condition,  "It  is  obligatory  on  one  of 
the two parties, buyer and seller, of the sale to 
sell  the  other  for  the  benefit  of  the  lat‐
ter." According to them, a transactional condi‐
tion  is  invalid unless  it  is made at  the  time of 
the transaction and embedded  in the transac‐

tional  contract.  In other words, a  condition  is 
invalid  if made before or after  concluding  the 
contract. 
In general, the conditions in trade transactions 
are  divided  into  valid  conditions  and  invalid 
ones. 
Validity Conditions 
Valid conditions are  those  that do not contra‐
dict  the objective of  the contract. Such a kind 
of  condition  obligates  its  fulfillment.  The 

Prophet   said: "Muslims  must  keep  to  the 
conditions  they  make."  [Abu  Daawood&  At‐
Tirmithi] 
Types of Validity 

Such  conditions  obligate  fulfillment  also  be‐
cause  all  conditions  in  trade  transactions  are 
originally  legal  except  for  those  invalidated 
and  prohibited  by  the  Lawgiver  (Allaah  Al‐
mighty). The valid conditions are of  two kinds 
and  are  currently  known  as  Guarantees  and 
Warrantees: 
First Type 

This  condition  of  trade  transactions  ensures 
and  consolidates  the  contract.  It  benefits  the 
one  who  sets  such  conditions.  Examples  of 
such  valid  conditions  are  those made  by  the 
seller  such as  stipulating  taking a  security de‐
posit  or  stipulating  surety.  This  surely makes 
the  seller  free  from  worry.  There  are  similar 
valid  conditions  in  favor of  the buyer  such as 
stipulating about delays in the payment or part 
of it for a specified term, i.e. to pay it at a spe‐
cific date. So long as the buyer is committed to 
this condition the sale is valid.  
A buyer may also set a condition concerning a 
specification of the commodity  like requiring a 
special brand or product as people have differ‐
ent preferences.  In  such a case,  the  sale  is  le‐
gally valid as long as the commodity meets this 
condition.  
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 Third, when  neither  the  seller  nor  the  buyer 
speaks (about the price) for there  is a custom 
to that effect." [Majmu’ul Fataawa, 29/7‐8]  
Conditions for Buyer and Seller 
There  are  certain  conditions  that  need  to  be 
fulfilled by either the buyer or seller in order to 
make  a  trade  transaction  valid  as  lacking 
would invalidate the transaction: 
Mutual Consent 
A  trade  transaction  becomes  invalid  if  either 
the  seller  or  the  buyer  is  unjustly  forced  to 
conclude  it.  Allaah,  The  Exalted,  Says  (what 
means):  {...but  only  [in  lawful]  business  by 
mutual consent...}[Quran 4: 29]. 

Moreover,  the  Prophet    said:  "Selling 
should be only by mutual  consent."  [Ibn Hib‐
baan,  Ibn  Maajah,  and  other  compilers  of 
Hadith]  
Coercion 
Any  transaction  concluded  through  just  com‐
pulsion  is deemed  valid, as  in  the  case when 
the  ruler  (or  the  one  in  authority)  forces  a 
bankrupt person to sell his remaining property 
in order to pay off his debts. 
Minor or Sane Person  
A  trade  transaction  becomes  invalid  if  either 
of the seller or the buyer  is a minor, a foolish 
or weak‐minded person, an  insane person, or 
a slave who has not taken his master's permis‐
sion (to conclude the transaction). 
 Ownership and Contingent Contract 

The Prophet   said to Hakim Ibn Hizam:"Do 
not  sell  what  you  do  not  have  (or 
posess)."  [Ibn  Maajah  and  At‐Tirmithi  who 
deems  it  a  Saheeh  (authentic)  Hadeeth].  Al‐
Wazeer said: "Scholars agree that  it  is  imper‐
missible  for a Muslim  to  sell whatever  is not 
present  with  him  or  whatever  he  does  not 
possess, and  then goes out  to buy  that  thing 
for his customer, for this is a void trade trans‐
action." 

Conditions for Commodity  
Lawful to Use  
It  is  impermissible  to sell whatever  is prohib‐
ited for use by a Muslim, such as  intoxicants, 
the  flesh  of  swine, musical  instruments,  and 

dead  animals.  The  Prophet    said:"Allaah 
and His Messenger prohibited the trade of in‐
toxicants,  dead  animals,  pigs,  and 

idols."  [Bukhaari  and  Muslim].  He    also 
said:  "Allaah prohibited  intoxicants and  their 
(gained) prices, dead animals and their prices, 
and pigs and their prices." [Abu Daawood]. It 
is  also  illegal  to  sell  the  impure  fats  (or  the 

ones  affected  by  impurity)  for  Prophet
the   said: "When Allaah prohibits something, 
He prohibits  the price paid  for  it."  [Abu Daa‐
wood]. Also, Al‐Bukhaari and Muslim  related 

that  the Prophet   was asked:  "O Allaah's 
Messenger! What about  the  fat of dead ani‐
mals, for it is used for greasing the boats and 
the  hides,  and  people  use  it  (as  oil)  for 

lamps?" He   replied, `No,  it  is prohibited.' 
" 
Availability of Goods and Contingent Contract 
The price and  the  commodity must be avail‐
able at the time of conclusion of trade trans‐
action  for any unavailable commodity  is con‐
sidered  nonexistent  and  is  illegal  to  be  sold. 
For example, it is illegal to sell a fugitive slave, 
a  runaway  camel,  or  a  bird  in  the  air.  Like‐
wise,  it  is  illegal  for  a Muslim  to  sell  some‐
thing taken by force except in the presence of 
the one who  took  it  forcefully, or one who  is 
able to restore it (such as the police or a judge 
or  the  like,  to  guarantee  delivering  it  to  the 
buyer). 
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 Trade Transaction 

Compiled by 
Mohammed Ashraf, FCCA 

[Extracts from Sheikh-ul-Islam Imam Yousuf Al Qaradawi] 

People  in  general  need  food,  clothes,  houses, 
vehicles and other necessities of  life  in addition 
to different luxuries which are obtained through 
trade and  it  is obvious  that  they also need  rul‐
ings on conducting such transactions. This arti‐
cle is an endeavor to point out rulings on trans‐
actions by Allah, in His Noble Book ‐ Quran, and 

the Prophet   through his honorable Sunnah 
(Prophetic Tradition). 
Lawyers,  Accountants  and  students  pursuing 
these professions may keep an eye over the con‐
tract and  sale of good act while  reading  these 
1500 year old Islamic injunctions in this article.  
Trade 
Trade  is  permissible  according  to  the  Quran, 
Sunnah, consensus of Muslim scholars, and ana‐
logical  deduction.  Allah  Says  (what 
means):  “...but  Allah  has  permitted 
trade...”  [Quran  2:  275]  and  also  Says  (what 
means): “There  is no blame upon you  for seek‐
ing  bounty  from  your  Lord  (during  Hajj)
…” [Quran 2: 198]  

The Prophet   said: "The seller and the buyer 
have  the  right  to keep or  return goods as  long 
as  they have not parted.  If both parties  speak 
the truth and point out the defects and qualities 
(of the goods), then they will be blessed in their 
transaction.  But  if  they  tell  lies  or  hide  some‐
thing, then the blessings of their transaction will 
be  destroyed."  [Bukhaari].  The  Prophet    said: 
"Whoever cheats is not one of us". [Muslim] 
Muslim scholars uniformly agree on the permis‐
sibility of  trade  transaction  in general because 
people's  needs  are  interdependent.  Any  wise 
person  does  not  grant  anything  for  nothing. 
This means  that  a  person  usually  do  not  give 
anything in his possession, like money or goods, 

to another person  in return  for nothing. Conse‐
quently,  the wisdom  necessitates  the  permissi‐
bility of trade in order to enable people to fulfill 
their needs. 
Trade Contract Formulae  
Trade  transactions  can  be  validated  by means 
of  a  verbal  or written  formula.  In  the modern 
days we  usually  call  it  express  or  implied  con‐
tracts.  
The verbal formula expresses the sellers’ verbal 
agreement at the time of when he, for example, 
says to the buyer, "Well, I sell it to you" and the 
buyers’ verbal acceptance of the same when he, 
for example, says, "And I buy it". This formula is 
an  act  of  exchange  itself whereby  the  seller  is 
given  the  usual  price  and  the  buyer  takes  the 
commodity without any verbal declaration. 
Sometimes  a  trade  transaction  is  validated  by 
means  of  both  verbal  and  written  formulas. 
Sheikh‐ul‐IslaamTaqi‐ud‐Deen    said:  "There are 
some ways  of  exchange.  First, when  the  seller 
gives  only  a  verbal  acceptance  and  the  buyer 
takes the commodity  (without declaring his ac‐
ceptance). For example, a seller may say to the 
buyer,  `Take  this piece of  cloth  for a dinar  (an 
old Arab  coin  that equals 4.25 grams of gold), 
and the buyer takes  it (without saying a word). 
The  same  ruling  applies  when  the  price  is  a 
given material; for example, the seller may say 
to the buyer, `Take this piece of cloth for yours' 
and then the buyer takes  it. Second, when the 
buyer  declares  his  acceptance  and  the  seller 
only gives him the commodity whether the price 
is a given material or the sale is on credit (and 
the buyer honestly guarantees to pay).  
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