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

الأمني العام يف �إ�ست�ضافة قناة اجلزيرة القطرية

هدية العدد

ال�رضوريات
ودورها يف دعم االقت�صاد الإ�سالمي
املتطلبات وال�رشوط الأ�سا�سية امل�سبقة لبناء
منوذج �أعمال ناجح للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي
جوانب ال�ضعف يف البنوك الإ�سالمية
و كيفية حت�صينها يف مواجهة الأزمات
البنوك الإ�سالمية يف �أوروبا ،الواقع والآفاق

للمجل�س كلمة
الرقابة ال�شرعية
تكت�سب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �شرعية الوجود والثقة مبقدار ما تطبق من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف �أعمالها فهي
مل تن� أش� �إال لذلك ،للداللة على العودة �إىل االلتزام بتطبيق ال�شريعة يف هذا الباب الهام من حياة الأمة الإ�سالمية الذي
ترتبط به ا�ستجابة اهلل تعاىل للدعاء ف أ� ّنا ي�ستجاب ملن مطعمه حرام وم�شربه حرام  -ن�سال اهلل تعاىل ال�سالمة -كما ورد
يف ال�سرية النبوية على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
واملت�أمل يف ق�ضية الرقابة ال�شرعية يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية يجد مايلي:
1 .1تقوم هيئات �شرعية تتكون من علماء وفقهاء يف �أحكام املعامالت املالية با�صدار القرارات والفتاوى
ال�شرعية لأعمال امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ويف مقدمتها جممع الفقه اال�سالمي الدويل التابع ملنظمة
التعاون اال�سالمي ،والذي عقد حتى الآن ع�شرين دورة ا�صدر فيها قرارات ذات عالقة ب�أعمال امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية من م�صارف و�شركات ا�ستثمار وت�أمني وم�ؤ�س�سات للزكاة والأوقاف ت�ساوى حوايل خم�سني
يف املائة من قراراته مما ي�شري �إىل الأهمية البالغة التي �أعطاها املجمع م�شكورا لهذه الق�ضايا ،كما �أن هناك
جمل�س �شرعي يف هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية والذي قام بجهود عظيمة يف ا�صدار
املعايري ال�شرعية التي حتكم تطبيقات امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية� ،إ�ضافة �إىل الهيئات ال�شرعية التي يعينها
كل بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية.
وبعد املراحل التي قطعتها �صناعة املالية الإ�سالمية حتى الآن �أ�صبح من الوا�ضح �أن هذه الأعمال التي قامت
بها هذه الهيئات املوقرة ت�صب يف اجلانب الت�شريعي القانوين ولي�س يف جانب الرقابة باملعنى املتعارف عليه
يف عامل الرقابة على احل�سابات ،مما ي�ستلزم �ضرورة وجود �شركات للرقابة ال�شرعية اخلارجية تقوم بالت�أكد
من تطبيق �أحكام ال�شريعة اال�سالمية املقننة �أو املبوبة التي �أ�صدرتها الهيئات ال�شرعية .ولال�سف ال زالت
هذه املهنة غري منظمة كمهنة كما هو احلال يف الرقابة على ح�سابات ال�شركات من قبل مكاتب املراجعة
واملراقبة املعروفة والتي ترخ�ص من هيئات خمت�صة .وهنا يلزم الوقوف لت�أكيد �أهمية تنظيم الرقابة
ال�شرعية اخلارجية لتكون مهنة تهدف للت�أكد من تطبيق امل�ؤ�س�سات املالية لأحكام ال�شريعة الغراء.
2 .2تقوم مكاتب التدقيق بالرقابة الداخلية �أو املراجعة الداخلية كما ي�سميها البع�ض للت�أكد من �إلتزام الإدارة
التنفيذية بالقواعد املعتمدة للأعمال داخل امل�ؤ�س�سة ،وينطبق هذا الأمر على التدقيق ال�شرعي الداخلي
الذي ميكن ان يقوم به مكتب خارجي مهني كما ميكن ان تقوم به �إدارة داخلية ،وهذه املهنة تتطور الآن بعد
ان �أ�صدرت جهات رقابية تعليمات تلزم امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بتقدمي تقرير تدقيق داخلي من �إحدى
املكاتب ال�شرعية املعتمدة وهذا يعني ان يف الأفق مالمح �سوق واعد للتدقيق ال�شرعي الداخلي يجب �ضبطه
وتنظيمه حتى نحافظ على اجلودة املطلوبة .وهذا تطور هام يف ال�سوق املايل اال�سالمي.
ويف ال�سوق العاملي هناك جهات رقابية على مهن الرقابة والتدقيق تقوم برتخي�ص ا�صحاب هذه املهن وتنظم �أعمالها
وت�شرف على تطورها وتت�أكد من حياديتها ،وهذه اجلهات يخت�ص بع�ضها بالرقابة اخلارجية والبع�ض الآخر بالتدقيق
الداخلي و�أرى ان الو�ضع يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية ميكن �أن يتطور لت�أ�سي�س جمل�س لتنظيم الرقابة اخلارجية ال�شرعية
على غرار تنظيم مكاتب الرقابة على احل�سابات املعروفة والتدقيق ال�شرعي الداخلي على غرار �إدارات املراجعة الداخلية
التي تقوم بها �أي�ضا بع�ض ال�شركات املتخ�ص�صة خارج امل�ؤ�س�سة املالية ،وميكن �أن يتبع هذا املجل�س املهني املتخ�ص�ص يف
املرحلة االوىل املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية الذي ميكن �أن يتبنى فكرة ت�أ�سي�سه ليقوم بتنظيم مهنة
املراقب ال�شرعي اخلارجي واملدقق ال�شرعي الداخلي ،مما ي�سهل املو�ضوع على اجلهات الرقابية يف كل دولة عند ترخي�ص
�أ�صحاب هذه املهنة .وهذا التنظيم ال �شك يجعل من الرقابة ال�شرعية والتدقيق ال�شرعي مهنة قائمة ذات م�صداقية عالية
ومعايري جودة م�ستقرة ،وهذا يورث الثقة يف النظام املايل اال�سالمي.
وفق اهلل القائمني على �ش�أن هذه ال�صناعة املالية الإ�سالمية �إىل ما ي�صلح �ش�أنها ويقوي �شوكتها واهلل ويل التوفيق
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الن
َو ِز ْي َر ْا َماْل ِّية وا ْقت َ�صاْد َي ْ َ�س�أ ْ
ِ ِ ِ
1 .1بفر�ض �أين اقتنعت بتطبيق االقت�صاد الإ�سالمي ،فماذا �أفعل بالن�صو�ص القطعية؟
2 .2ماذا لدى االقت�صاد الإ�سالمي من ُ�سبل ملواجهة خماطر �سعر ال�صرف وخماطر الت�ضخم؟
فكالهما يق�ضمان �أي تنمية.
�س�ؤاالن ُطرحا �إثر ورقتني �ألقيتهما يف م�ؤمترين �سابقنيَ ،طلبت
مني اجلهة املنظمة م�ؤخر ًا �إعادة �صياغة جواب ال�س�ؤال الثاين
لطلب وزير االقت�صاد ال�سائل ،ف�آثرت اجلمع بني �إجابتي ال�س�ؤالني
لأهميتهما ولتداخلهما معا ،ثم ن�شر ذلك لتعميم النفع (�إن وُجد)،
�أو لفتح نقا�ش حول ذلك (�إن كان مفيد ًا).

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

بُنيت �شريعة الإ�سالم بطريقة حُمكمة ،يتعلق ق�سم منها بفقه العبادات فيه الن�صو�ص قطعية وهو ق�سم
�صغري ن�سب ًة للق�سم الآخر الذي يتعلق بفقه املعامالت .ير�سم الق�سم الأول العالقة بني العبد وربه،
وثمرته حُ �سن اخللق الذي ينعك�س على تعامل العبد مع الآخرين .يقول �صلى اهلل عليه و�سلم فيما رواه
�أن�س ر�ضي اهلل عنه :ال ي�ستقيم �إميان عبد حتى ي�ستقيم قلبه ،وال ي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم ل�سانه ،وال
ي�ستقيم ل�سانه وال يدخل اجلنة حتى ي�أمن جاره بوائقه (حديث ح�سن) ،ومبا �أن الإميان �أف�ضل الإ�سالم،
ف�إنه يتبلور بحُ �سن ُخلق التعامل بني النا�س.
�إن فقه العبادات مبني على �أ�سا�س احلظر �إال ما �أورده ال�شرع ،بينما بُني فقه املعامالت على �أ�سا�س
الإباحة �إال ما ورد ال�شرع بتحرميه .ولهذا البناء �أهمية ق�صوى فيما �سنذهب �إليه .فمنطقة املحرمات
�أو املحظورات التي حددتها بُنيت �شريعة هي منطقة حمدودة و�ضيقة ،مت تو�ضيحها بجالء كي يتجنبها
العباد� ،أما خارج تلك املنطقة فال حرج فيه والأ�صل فيها احل ّل ،ف�أنواع اللحوم يف الدنيا وفرية جد ًا،
حُ ّرم منها فقط حلم اخلنزير وامليتة �أما غريها فمباح �أكله ،وكذلك امل�شروبات كثرية جد ًا حُ ّرم منها
فقط ما يُ�سكر ويَذهب بالعقل كاخلمر� ،أما غريها فمباح �شربه ،وهكذا.
�إن ما يمُ يز هذا البناء �سهولة فهمه ،و�إمكانية العي�ش يف ظله� ،أما فعاليته فهي برتكه باب االبتكار
ً
مفتوحا على م�صراعيه بح�سب اجتهاد املجتهدين ،فاملجنبات معدودة واملباحات غري
والتجديد
حمدودة .واجلدير ذكره �أن منع ال�ضرر بو�صفه �أ�ص ًال من �أ�صول املعامالت فهو ال�سبب الذي يُبنى
احلظر عليه ،يقول �صلى اهلل عليه و�سلم :ال �ضرر وال �ضرار( ،حديث ح�سن).
وملزيد من البيان �سنتطرق لتطبيقات تخ�ص االقت�صاد الكلي واجلزئي على حد �سواء ،تطبيقات مار�سها
ر�أ�س الدولة ومن دُونه من وزراء وعامة ،لتو�ضيح ما �أ�شكل على النا�س بني ما هو موقوف ال ميكن تغيريه،
وبيان دوره؟ وبني ما هو متغري بح�سب احلال وامل�آل.
�إن ق�صة ت�أبري النخل ُتعترب مَدخ ًال � ً
أ�سا�سيا ملا �سبق اال�ستف�سار عنه ،فقد �أو�ضح �صلى اهلل عليه و�سلم
فيها التو�ضيح ال�شايف �أن املعامالت بني النا�س هو �ش�أن دنيوي ،والعقل في�صله ،فالعلم واخلربة م�صدرا
االجتهاد ما مل ي ْ
ُحدث َ�ضرر ًا .روت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �سم َع
� ً
ال�صوتُ ؟ قالوا :ال َّنخ ُل ي�ؤ ِبّرو َنهاَ ،
أ�صواتاَ ،
فقالَ :لو لمَ يف َعلوا ل�ص ُل َح! فلم ي�ؤ ِبّروا عام ٍَئذ،
فقال :ما هذا َّ
ي�صا ،ف َذ َكروا لل َّن ّبي �ص َّلى َهُّ
الل علي ِه و�س َّلمَ َ ،
فقال� :إن َ
كان �شي ًئا من �أم ِر ُد ْنياكم ف� أش� ُن ُكم ب ِه و�إن
ف�صا َر َ�ش ً
ِ
َ
كان من �أم ِر دي ِن ُكم ف�إ َّيل (حديث �صحيح).
عُ رف عن �سيد اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم حُ به للحم الكتف ،كما عُ رف عنه التعليم امل�ستمر للنا�س يف
حدثا �إال َوجعل فيهما ً
جميع �أحوالهم ،فهو ال يُغادر منا�سب ًة �أو ً
درو�سا ِوعرب ًا .روت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها
للهَُّ
يف احلديث ال�صحيح� :أ َّنهم ذبحوا �شا ًةَ ،
بقي
بقي م ْنها؟ قلت :ما َ
فقال ال َّنب ُّي �ص َّلى ا عل ْي ِه و�س َّلمَ  :ما َ
م ْنها � اَّإل كت ُفهاَ .
بقي كلُّها غ َري كت ِفها� .إن ق�صد ال�سائل (�أي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم) هو
قالَ :
تعليم القائمني بالعمل ماهية مفهوم الإنفاق العام ،فالذبيحة وزع �أغلبها على النا�س املحتاجني ،وبقي

كتفها ،فال�س�ؤال تعليمي ،لأنه (�صلى اهلل عليه و�سلم) ر�أى ماذا يفعلون ،لذلك ملا �أجاب القائمون على الأمر ب�أن الذبيحة
ذهبت كلها وبقي منها الكتف علمَ حمدودية نظرتهم مبا ي�شاهدونه ،ف�صحح لهم مفهومه الكلي بقوله :بل بقيت كلها
وذهب كتفها ،فغري الأجر من اهلل تعاىل ،اللحم املُو َّزع مال عيني ،وُزع على النا�س املحتاجني ،لرفع الفقر عن النا�س
لأنها مهمة من مهام ويل الأمر( ،وهذا يُعالج بعدة �سيا�سات منها بذل الإنفاق العام) ،فر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
هو احلاكم ،وهو �آمر �صرف بيت املال .و�إن ما غاب عن بال القائمني على التوزيع �أن هذا الإنفاق ا�ستثماري ،لأنه يُ�شبع
حاجات النا�س ويرفع �سلم حاجاتهم الأ�سا�سية التي �إن �أُ�شبعت ذهب دخلهم �إىل حاجات �أقل �ضرورة �سواء �أكانت كمالية
�أم غري ذلك ،وهذا من �ش�أنه حتقيق رافعة اقت�صادية لل�سوق ،وقد �سعت احلكومة الأمريكية بعد �أزمة  2008حلث النا�س
على الإنفاق ً
منعا لوقف �أو عرقلة عجلة ال�سوق عن الدوران.
لقد متيز عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إنفاق كل ما ي�أتيه �إىل بيت املال ،فالدولة كانت يف مرحلة الن�شوء والنا�س
يف عَ و ٍز �شديد بعدما �أ ّمل بهم من قري�ش ومن حالفها الكثري من الأذى.
وكذلك كان الإنفاق العام يف عهد �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ببذل كل �إيرادات بيت املال ،لكن التوزيع كان يتم للأقرب لآل
البيت ،وهذا مل يكن يف عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .ثم كان الإنفاق العام يف عهد عمر ر�ضي اهلل عنه يتم ملن
�سبق دخوله الإ�سالم ،وهذا مل يكن يف عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وال يف عهد خليفته الأول ،لذلك فاختالف
ال�سيا�سات املالية مل ت�سفر عن خالف بينها ،ومرد ذلك �أن اجتهاد �أف�ضل اخللق واجتهاد �صاحبيه ر�ضي اهلل عنهما كان
ن�صا ً
لتحقيق امل�صالح دون �أي يخالف ً
قطعيا.
� ً
أي�ضا ،جل�أ الوزير العبا�سي علي بن عي�سى �إىل �إتباع �سيا�سة الإقرا�ض احل�سن (النقدي والعيني) للمنتجني للقيام
ب�أعمالهم وجتاوز �أي ع�سر مايل قد يعرقلها ،ف�أ�سلف الوزير املزارعني بالنقود ل�شراء الأبقار حلراثة الأر�ض وزراعتها،
و�أ�سلف البذور للمحتاجني من الفالحني ،على �أن ي�سرتجع ذلك منهم يف مو�سم احل�صاد( .الزهراين� ،ص .)45
�أما ال�شاطبي فم ّيز بني �سيا�ستني ماليتني لبيت املال هما :اال�ستقرا�ض والتوظيف ،ويق�صد بالتوظيف فر�ض ال�ضرائب
على النا�س ،وا�شرتط لتطبيق ال�سيا�ستني �أن تكون البالد حتت نري �أزمة عامة ،وبيت املال فارغ ،والفارق بني تطبيق �أي
منهما هو احتمال وجود �إيرادات م�ستقبلية لبيت املال ،ف�إن كان ذلك فاال�ستقرا�ض ،و�إال فالتوظيف حيث تنعدم امل�صادر
امل�ستقبلية للدخل ،فقال" :اال�ستقرا�ض يف الأزمات �إمنا يكون حيث يرجى لبيت املال دخل يُنتظر ،و�أما �إذا مل يُنتظر
�شيء و�ضعفت وُجوه الدخل بحيث ال يُغني ،فال بد من جريان حُ كم التوظيف" (ال�شاطبي ،االعت�صام ،ج� :2ص .)305
وبالعودة �إىل عام الرمادة يف زمن الفاروق ر�ضي اهلل عنه ،حيث الأمة كانت يف �أزمة �شديدة ،وبيت املال كان ً
فارغا ،وال
ينتظر �إيرادات لبيت املال ،وعليه فال�سيا�سة املرتقبة هي التوظيف على بيت املال �أي فر�ض ال�ضرائب .لكن الفاروق ر�ضي
اهلل عنه ّ
ف�ضل تعجيل الإيرادات املتوقعة بدل ال�سيا�ستني ال�سابقتني ،فا�ستدان من �أموال الزكاة التي �سيدفعها امل�سلمون
يف �سنواتهم التالية لتكون مبثابة اقرتا�ض داخلي ال تكلفة فيه ،وال خماطر عليه ،فقد ال تنق�ضي الأزمة ً
�سريعا ويت�أخر
الدخل املتوقع.
عطل فر�ض ال�ضرائب لأن بيت املال مل يعد ً
�إن االقرتا�ض الداخلي من �أموال الزكاة ّ
فارغا! وبذلك مل تعد ال�شروط الثالثة
الداعية لفر�ض ال�ضرائب متاحة.
لقد حققت تلك ال�سيا�سة عدة �أمور ،منها:
•�أنها حققت ً
ربطا بني الإنفاق العام وم�صادر دخله التي ت�أتي من التمويل امل�ستدام من �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته
لرفع الفقر الذي �أ�صاب جميع النا�س مبجاعة ،فهذه مهمة ي�شرتك فيها (بيت املال) و (م�ؤ�س�سات املجتمع) ً
معا.
و�إن اللجوء �إىل �سيا�سة فر�ض ال�ضرائب هو �إجراء �سهل حتبذه احلكومات ،لكنه غري عادل ،ملا له من �آثار �سيئة
تزيد فاقة النا�س ،ف�أ�سو�أ ما يف ال�ضرائب �أنها عمياء تطال اجلميع فقراء و�أغنياء ،لكن القادرين يتهربون منها
وغالبا الأغنياء هم الذين يفعلون ذلك حتى يف �أرقى الدول مدنية كما ح�صل يف فرن�سا �إبان احلملة االنتخابية
للرئي�س احلايل �أوالند ،بينما ال ي�ستطيع ذلك �أ�صحاب الدخل الثابت.
•عدم الت�سرع باال�ستقرا�ض ،ف�صعوبة تقدير �شدة الأزمة وزمنها ،و�ضعف موارد الدخل املتوقعة ،كانا ال�سبب لعدم
حتميل بيت املال ب َد ْين واجب ال�سداد .فللحفاظ على حتقيق العدالة بني الأجيال وجب البحث عن حلول �أجدى،
وللأ�سف ف�إن �أغلب احلكومات تتماهى باالقرتا�ض لتحقيق �سيا�سات ذات مفاعيل �آنية �أو لأهداف انتخابية ،مما
يُورط الأجيال القادمة بالتزامات ال ت�ستفيد منها .وهذا ما تنبه �إليه عمر ر�ضي اهلل عنه.

•عدم اللجوء �إىل فر�ض ال�ضرائب حتى ال يُثقل كاهل النا�س بتكاليف اجتماعية �إ�ضافية ،فامل�سلمون يدفعون زكاة
�أموالهم بو�صفها ً
ركنا من �أركان �إ�سالمهم ،و�سيدفعون ال�ضرائب التي تزيد تكاليف �إنتاجهم دون زيادة حقيقية
ف ُت�سهم يف خلق الت�ضخم وزيادته� .إن فر�ض ال�ضرائب هي �سيا�سة مالية ظاملة بحق املجتمع خا�صة �إذا �أُ�سيء
ا�ستخدام ح�صيلتها ،وهذا ما يقع فيه كث ٌري من احلكومات لف�سادها و�ضعف �إداراتها.
ولتطبيق التوظيف ي�ضاف ٌ
�شرط �آخر وهو فر�ض ال�ضرائب على الأغنياء دون الفقراء ،وهذا ما ال تفعله النظم
الو�ضعية ،لكن �أزمة الدين العام الأمريكي الأخرية جعلته مو�ضوع ال�صراع بني البيت الأبي�ض والكونغر�س يف التوجه
نحو فر�ض ال�ضرائب على الأغنياء فقط يف الأ�شهر ال�سابقة.
• �ضرورة اللجوء �إىل االبتكار املايل وعدم التوقف عند املحاكاة والتقليد �أ�سوة بفعل الفاروق ر�ضي اهلل عنه ،فقد
جل�أ �إىل �سيا�سة اال�ستدانة من امل�ساهمات االجتماعية امل�ستقبلية.
وبناء عليه ،يمُ كننا فهم �سلوك �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه مبحاربة مانعي الزكاة ب�أنه توظيف للن�ص القطعي باعتبار
�أن مانعيها �أخ ّلوا بركن من �أركان الن�صو�ص القطعية .كما نفهم من �سلوك عمر ر�ضي اهلل عنه عدم حتميله للنا�س
ً
حتا�شيا لزيادة تكاليف عي�شهم ووقوع االقت�صاد يف الت�ضخم مقابل التو�سع مب�صادر بيت
تكاليف مالية (�أي �ضرائب)
املال ،ب�أنه �سلوك ر�شيد اعتمد على اال�ستنباط من الن�صو�ص القطعية واال�ستناد �إليها ،ف�سيا�سة االقرتا�ض الداخلي
لي�ست لها خماطر ،وامل�سلم القادر ً
ماليا �سي�سدد زكاة �أمواله عاج ًال �أو �آج ًال ،ومن م�صلحته �أن ي�سددها الآن �أف�ضل
من �سداده ل�ضرائب ال يرجتي منها �سوى عبء �إ�ضايف لن يغنيه عن �سداد زكاته م�ستقب ًال ،وهذه عالقة (ربح – ربح)
�أو (.)WIN - WIN
�إذ ًا وبناء على ما �سبق ،ف�إن فائدة الثوابت �أنها معيارية يجب مراعاتها عند تطبيق �أي من ال�سيا�سات املتغرية ،ما
ي�ضمن عدم �شطط �سلوك �أي من الأفراد �أو احلكومات عن تلك الثوابت �إال ل�ضرورة من�ضبطة.
كما قام الوزير علي بن عي�سى (الزهراين� ،ص  )120بخف�ض التكاليف العامة املرتتبة على بيت املال ب�إعادة النظر يف
رواتب العاملني العامني ،فلج�أ �إىل ثالث �سيا�سات هي:
1 .1خف�ض مقدار الرواتب :فخ ّف�ض راتب رئي�س ديوان ال�سواد ،و�أجور عمال الدواوين.
2 .2خف�ض البطالة املقنعة :ب�إ�سقاط رواتب كل من كان يقب�ض من الكتاب الذين يح�ضرون وال يعملون.
3 .3خف�ض �أ�شهر الرواتب :فجعل بع�ض الرواتب على �أ�سا�س ع�شرة �أ�شهر يف ال�سنة ورواتب �أ�صحاب الربيد ثمانية
�أ�شهر يف ال�سنة حمققا التعاقد املو�سمي ً
خف�ضا للتكاليف العامة.
وبذلك ف�إن الوزير �ضبط بع�ض مفا�سد القطاع العام التي م�ؤداها زيادة التكاليف العامة ،والتي بال�ضرورة تخلق
الت�ضخم.
�إن احلكومات ً
غالبا ما تلج�أ �إىل �سيا�سات اال�ستقرا�ض �أو فر�ض ال�ضرائب ل�سهولتهما وتتحا�شى الأن�شطة الإنتاجية ملا
حتتاجه من حُ �سن تدبري ،وهذا غري متاح يف القطاع العام النت�شار الف�ساد يف جميع مرافقه وب�سبب عدم كفاءته ً
دوما.
لذلك ر�أى ابن خلدون �ضرورة �إبعاد الدولة عن مزاولة الأن�شطة االقت�صادية ملا يكتنف ذلك من احتماالت الف�ساد،
وملناف�ستها مواطنيها يف فر�ص العمل واال�ستثمار ،مما ي�سهم يف خلق البطالة وزيادتها .فقد ف�ضل ابن خلدون الدولة
الراعية التي ت�سهر على حتقيق م�صالح النا�س فتهيئ لهم ما يلزم لذلك من رقابة لل�سوق ومتنع كل مف�سدات توازن
العر�ض والطلب لعمل ال�سوق بكفاءة .وهذا ما يُفهم من حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حيث يجب تطبيق مبد أ�
املحا�سبة االجتماعية من �أعلى الهرم �إىل �أدناهُ :ك ُّل ُكم را ٍع ،و ُك ُّل ُكم م َْ�س�ؤُو ٌل عَ ن ر َِع َّي ِته ،ا ِلإما ُم را ٍع ومَ�س�ؤُو ٌل عنْ ِرع َّي ِته،
مال
راعي ٌة يف ِ
وال َرّجُ ُل را ٍع يف �أه ِله وهو م َْ�س ُ�ؤو ٌل عن رع َّي ِت ِه ،وامل ْر أ� ُة ِ
زوجها وم َْ�س�ؤُول ٌة عن ِرع َّي ِتها ،واخلا ِد ُم را ٍع يف ِ
بيت ِ
مال �أ ِبي ِه وم َْ�س�ؤُو ٌل عن رع َّي ِته ،و ُك ُّل ُكم را ٍع وم َْ�س ُ�ؤو ٌل
�س ِّي ِده وم َْ�س�ؤُو ٌل عن رع َّي ِته .قال :و ََح ِ�س ْبتُ �أنْ ق ْد قال :وال َرّجُ ُل را ٍع يف ِ
عن ر َِع َّي ِته (حديث �صحيح).
�إن ما ذكرناه هي عوامل ت�سهم يف حتقيق اخللل ال�سوقي وت�ؤدي �إىل حدوث الت�ضخم ،لكن كيف واجه االقت�صاد
الإ�سالمي خماطر �سعر ال�صرف وخماطر الت�ضخم ب�صورة �أو�ضح؟ لذلك لعل من املفيد تقدمي عر�ض تاريخي ثم
اقتبا�س ما ينا�سب من تلك احللول.
�إن �أهم �آثار خطري ال�صرف والت�ضخم هو ارتفاع الأ�سعار ،وقد ح�صل ذلك يف التاريخ الإ�سالمي ،فكيف متت
معاجلته؟

اعرتف االقت�صاد الإ�سالمي بنوعي النقود املثلية والنقدية� ،أما املثلية فكالإبل وغريها من ال�سلع الرائجة ،وهذا ما يُ�سمى
باقت�صاد املقاي�ضة ،الذي هو تبادل �سلع ب�أخرى دون النقود املتعارف عليها� .أما النقدية فكالذهب والف�ضة والدراهم،
ً
و�سيطا بني عمليات التبادل.
وهذا ما يُ�سمى باالقت�صاد النقدي حيث النقود تدخل
وقد م ّر تاريخ النقود مبراحل خمتلفة ،فالنقد كان من الذهب والف�ضة كالدنانري والدراهم ،ثم َغالبه من الذهب والف�ضة
ثم َغالبه من غري الذهب والف�ضة ثم الفلو�س ،وانعك�س ذلك على تغري قيمة النقد ،وتعر�ض الفقهاء لذلك بغية حتقيق
عدالة التبادل.
فعندما حدد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مقدار دية القتل اخلط�أ مبا تقابله من الإبل ،ح�صل ارتفاع يف الأ�سعار يف
زمن عمر ر�ضي اهلل عنه ورخ�صت الدراهم ،فكيف عالج الفاروق عمر ر�ضي اهلل عنه ذلك؟
�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حدد الدية بالقيمة ال�سلعية ،لكن الإبل غلت ورخ�صت الدراهم التي يُ�سدد فيها الثمن
أحيانا ،فلم تعد النقود متثل نف�س كمية ال�سلع واخلدمات التي كانت متثلها ً
� ً
�سابقا ،يقول ن�ص احلديث ( َف َق َّو َم عُ َم ُر ْب ُن
الخْ َ َّط ِاب إِ� ِب َل المْ َ ِدي َن ِة ِ�س َّت َة � اَآل ِف ِد ْرهَ ٍم ِح َ�سابُ �أُو ِق َّي ٍة ِل ُك ِّل َب ِع ٍري) ويُق�صد عادة بالأواق والدراهم الف�ضة� ،أي �أن عمر ر�ضي
اهلل عنه �أعاد احت�ساب الدية (�أي ال�سلعة الرائجة) بالنقد الثمني (الذي جعل اهلل فيه الثمن ِخل َقة) ن�سبة للإبل (�أي
ال�سلعة الرائجة) الذي هو �أ�صل مقدار الدية ،فحافظ عمر ر�ضي اهلل عنه على توازن املثلي والثمني ،و�أعاد القيمة �إىل ما
ميثله من معدن ثمني ثم ن�سبها لل�سلع الرائجة وهي الإبل ،فكانت  6000درهم حيث �أن كل ر�أ�س �إبل واحدة تعادل �أوقية
واحدة من الف�ضة .وعليه قرر زيادة الدية مبقدار الثلث.
لكن الغالء ا�ستمر بال�صعود! فكان �سلوكه ب�أن َ( َزا َد أَ� ْل َفينْ ِ ِح َ�سابَ �أُو ِق َّي َتينْ ِ ِل ُك ِّل َب ِع ٍري) ف�أ�صبحت الدية ً 8000
درهما ما
يعادل � 2أوقية من الف�ضة مقابل كل ر�أ�س.
لكن الغالء ا�ستمر �صعود ًا ( َف َ أ�تمَ َّ هَا عُ َم ُر ا ْث َن ْي عَ َ�ش َر َ�أ ْل ًفا ِح َ�سابَ َثلاَ ِث �أَو ٍَاق ِل ُك ِّل َب ِع ٍري) فزاد الدية  12000درهما ما يعادل
� 3أوقية من الف�ضة مقابل كل ر�أ�س ،فكان مقدار الزيادة الثلث ،وا�ستقرت الدية  20000درهما.
وهذا ما نفعله يف االقت�صاد املعا�صر عندما نقي�س الت�ضخم بالأرقام القيا�سية بعد اعتبار �سنة �أ�سا�س ،ثم نقي�س ال�سنوات
الالحقة عليها اعتماد ًا على �سلعة �أو �سلع �أ�سا�سية يتم القيا�س عليها بني فرتات احل�ساب .لقد و�ضع الفاروق ر�ضي اهلل عنه
ً
مراعيا الت�ضخم
�ضوابط ال�صرف بني النقود املثلية (ال�سلعية) وبني النقود الثمنية (الأثمان من ذهب وف�ضة وما �شابه)
ً
وحتقيقا للعدل الذي تن�شده �شريعة الإ�سالم بني النا�س كلهم� .إن
احلا�صل يف االقت�صاد للحفاظ على م�صالح النا�س
عمر ر�ضي اهلل عنه طبق �سيا�سته االقت�صادية ببيان مقدار العدل الواجب حتقيقه ،ثم راعى ما يطيقه النا�س فال يُ�شق
على �أحد منهم ،وو�ضح ذلك بنهاية احلديث املذكور ب�أنُ ( :ي ْ�ؤ َخ ُذ ِمنْ ُك ِّل َق ْو ٍم مَا َله ُْم ِقي َم ُة ا ْل َعد ِْل ِمنْ َ أ� ْموَا ِل ِه ْم)( ،ن�ص
احلديث :موجود يف م�سند �أحمد.)21714 :
كما ا�شتكى النا�س �إىل عمر ر�ضي اهلل عنه ذلك الغالء ،فقال لهم� :أرخ�صوها بالرتك ،فرناه �سعى �إىل �ضبط ال�سوق
بال�ضغط على الطلب ال العر�ض ،مما يعيد الأ�سعار �إىل و�ضع التوازن وهذا �سلوك االقت�صاد اجلزئي الذي يُدعِّ م ويُع ِّزز
�سلوك االقت�صاد الكلي.
�أرجع القا�ضي عبد اجلبار �أ�سباب رخ�ص وارتفاع الأ�سعار لعوامل عديدة ،منها الطبيعية ومنها امل�صطنعة ،وكذلك َفعل
ً
طبيعيا
ابن تيمية حيث ر�أى �أن ارتفاع ال�سعر لقلة الرزق (العر�ض) �أو كرثة اخللق (الطلب) هو ارتفاع طبيعي .ف�إن كان
فال�سيا�سة الأف�ضل تتمثل بن�صيحة الفاروق ر�ضي اهلل عنه للم�ستهلكني (�أي �أرخ�صوها بالرتك) ولو �أدى ذلك �إىل تغيرّ
ً
م�صطنعا �أي احتكار ًا فيُجابه ب�سيا�سة الت�سعري ح�سب ابن تيمية ،حتى يرتفع االحتكار.
عادات امل�ستهلكني� ،أما �إن كان
النا�س ُ
يرزق
وكل ذلك من�ش�ؤه القانون احلاكم يف حتقيق التوازن ال�سوقي لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف رواية جابرَ :دعُوا َ
ُ
اهلل َ
بع�ض (حديث �صحيح).
بع�ضهم من ٍ
لقد قدمت احل�ضارة الإ�سالمية و�سائل دفع متطورة �إ�ضافة للمثليات (كال�سلع) ،والثمنيات (كالدنانري والدراهم)
بغية جتاوز تغريات الأ�سعار التي عرفتها م�سرية تلك احل�ضارة .ف�أوجدت عمالت ا�سمية تداولها الفقهاء منها :الدينار
اجلي�شي والدراهم ال�سوداء وهي ت�شابه حقوق ال�سحب اخلا�صة يف هذه الأيام ،وهذا مبثابة بديل عن طرح مزيد من
النقود يف ال�سوق �أو ما ن�سميه (عر�ض النقود) وما قد ي�ؤول �إليه من ت�ضخم �إن مل يقابله زيادة يف القاعدة الإنتاجية.
فقد انت�شرت جيو�ش اخلالفة يف �شتى �أ�صقاع الأر�ض ،وملا كان �سداد الرواتب من مهام بيت املال املركزي (دم�شق �أيام
الأمويني وبغداد �أيام العبا�سيني) وحيث �أن اخلالفة مل تلغ الهويات الوطنية للأقاليم ف�أبقت مظاهرها اخلا�صة ومنها

ً
ا�صطالحيا ل ُت�صدر الرواتب به وهو الدينار اجلي�شي �أ�سوة بالدينار الذهبي وهو
العمالت املحلية ،فقد ا�صطلح وزير بيت املال نقد ًا
نقد اخلالفة ،ثم و�ضع �أ�سعار �صرفه على �أ�سا�س الذهب وروعي العرف بني النا�س لأن النقد �أو العملة البد لهما من القبول العام.
يقول القلق�شندي عن الدينار اجلي�شي �أنه" :م�سمى ال حقيقة ي�ستعمله �أهل ديوان اجلي�ش يف عربة الإقطاعات ب�أن يجعلوا لكل
�إقطاع عربة دنانري معربة من قليل �أو كثري ....ويف عرف النا�س ثالثة ع�شر درهما وثلث وك�أنه على ما كان عليه احلال من قيمة
الذهب عند ترتيب اجلي�ش يف الزمن القدمي ،ف�إن �صرف الذهب يف الزمن الأول كان قريبا من هذا املعنى" (القلق�شندي  ،مرجع
�سابق � ،ص � .)439أما الدراهم ال�سوداء فهي �أ�سماء على غري م�سميات كالدنانري اجلي�شية وكل درهم منها معترب يف العرف بثلث
ً
م�صكوكا).
درهم َنقرة (�أي
كما �صدرت ميزانية اخلالفة العبا�سية يف زمن الوزير علي بن عي�سى بنقد موحد وعملة موحدة هي الدينار فقط رغم �أن معامالت
اخلالفة كانت تتم بنظام النقد املزدوج ،فاملعامالت الر�سمية يف الدولة العبا�سية كانت جتري بالدراهم والدنانري معا ،حيث
�أن جناحها ال�شرقي ا�شتهر بتعامله بالدراهم الف�ضية نظرا لوجود مناجم الف�ضة بكرثة ،بينما ا�شتهر جناحها الغربي بتعامله
بالدنانري الذهبية لذات ال�سبب( ،الزهراين  ،مرجع �سابق � ،ص .)70
وال ميكن ت�صور هذا التوحيد املحا�سبي دون �سيا�سة �سعر �صرف بني النقدين ،فاحل�ضارة الإ�سالمية عرفت القوائم املالية املوحدة
قبل �شيوع ال�شركات متعددة اجلن�سيات بقرون طويلة.
كما تناول الفقهاء �أ�سعار ال�صرف ودر�سوها وحللوا �أ�سبابها ،فقد روى القلق�شندي �أن �إيران "معامالتها بالدينار الرابح (�أي ذو
ال�سعر الأعلى) وهو �ستة دراهم كما يف معظم مملكة �إيران ويف بع�ضها بالدينار اخلرا�ساين وهو �أربعة دراهم ...وهي و�إن ق ّل وزنها
عن معاملة م�صر وال�شام ف�إنها جتوز مثل جوازها .و�أما �أ�سعارها ف�أ�سعارها جميعها مُر�ضية حتى �إذا غلت الأ�سعار فيها �أعلى الغلو
كانت مثل �أرخ�ص الأ�سعار مب�صر وال�شام" (القلق�شندي ،مرجع �سابق� ،ص  .)445وذكر عن مملكة خوارزم "�أن دينارهم رابح كما
هو يف غالب مملكة �إيران وهو الذي عدّه �ستة دراهم و�أن احلبوب تباع كلها عندهم بالرطل ...و�أما الأ�سعار يف جميع هذه اململكة
رخية �إىل الغاية �إال كركنج �أم �أقليم خوارزم ف�إنها متما�سكة يف �أ�سعار الغالت ق ّل �أن ترخ�ص بل �إما �أن تكون غالية �أو متو�سطة ال
يعرف بها الرخ�ص �أبدا" (القلق�شندي ،مرجع �سابق� ،ص .)470
كما راعى املاوردي يف حتقيق الكفاية يف �سيا�سة تقدير العطاءات ال�سنوية لأفراد اجلي�ش املو�ضع الذي يح ّله اجلندي يف الغالء
والرخ�ص� ،أي �أنه راعى الت�ضخم الذي تعانيه البلد التي هو فيها ،ويتم هذا التقدير كل عام" :ثم ُتعر�ض حاله يف كل عام  ،ف�إن
زادت رواتبه املا�سة (ال�ضرورية) زيد و�إن نق�صت نق�ص" (املاوردي� ،ص .)344
بينما ر�أى ابن قدامة �ضرورة االنتقال �إىل القيا�س ال�سلعي عندما ال ي�ؤمن تنقل الأ�سعار يف الرخ�ص والغالء (ابن قدامة� ،ص
.)222
يعترب تناول الفقهاء لق�ضيتي ف�ساد وك�ساد النقود مبثابة تناول النخفا�ض �سعر �صرفها الذي مييل به �إىل الك�ساد وعدم اعتباره
بذات القيمة التي كان عليها� ،أما ف�ساده فالنخفا�ض �سعره ب�شكل كبري مما يجعله فاقد ًا لوظيفته كمقيا�س للقيم وكمخزن لها،
ويفقده دوره باعرتاف النا�س به وميلهم �إليه .ويح�صل هذا الف�ساد �أو الك�ساد باجتماع تغري �سعر ال�صرف وارتفاع الت�ضخم،
فكالهما ي�ؤدي �إىل الآخر.
لقد �ساعد ف�ساد بع�ض احلكام يف �إ�صدار و�صك النقود املزيفة حلاجات يف �أنف�سهم ،و�س ّبب تزايد حاجات النا�س � ً
أي�ضا تغري ًا
يف تاريخ النقود لتتحول من معادن ثمينة �إىل نقود غالبها من الذهب والف�ضة� ،إىل نقود غالبها من غري الذهب والف�ضة ،مرور ًا
بالفلو�س وما بعدها من عمالت ورقية وم�صرفية ،وهكذا .فت�صدى الفقهاء �إىل هذا التغري كل ح�سب زمانه ومكانه ،فمنهم من
ارت�أى بقاءها عند املثليات و�آخرون عند الثمنيات ،و�صوال لل�صلح ،وقول بع�ضهم بحجم التغري ً
قيا�سا على اجلائحة وقا�سها �آخرون
على �أ�سا�س التغري بثلث القيمة .وكل ذلك �أ�سا�سه �إقامة العدل بني املتبادلني.
ً
تاريخيا منهما ،لذلك ال حاجة
ميكننا القول �إن خماطر �سعر ال�صرف وخماطر الت�ضخم لي�سا حديثي الن�ش�أة ،بل عانى االقت�صاد
لإعادة تف�سري املفاهيم ال�شرعية على �أ�سا�س حداثة اخلطرين بل البد من فهم ال�سلوك االقت�صادي الذي عُولج ذلك الأمر به
�سابقا ،مع اال�ستفادة من الأدوات املتطورة فاحلكمة �ضالة امل�ؤمن كما قال عليه ال�صالة وال�سالم.
وبناء على ما �سبق ،ميكننا �إيراد عدد من ال�سيا�سات التي ميكن تطبيقها جتاوز ًا ملخاطر تغري �سعر ال�صرف وخماطر الت�ضخم:
•�إن احلكومات هي طرف غني وحلولها وفرية با�ستمرار وال ميكن القول ب�أن الأ�صول التي لديها حمدودة ،و�أنها تخ�شى
انتهاء تلك الأ�صول ،فالت�صكيك بر�أي بع�ضهم م�ؤداه انتهاء الأ�صول والو�صول �إىل نهاية حمتومة لهذه امللكية .لكن الأمور
لي�ست هكذا ،فال�صكوك عديدة الأنواع منها ما هو منت ٍه بالتمليك ومنها غري ذلك ،وكذلك تتعدد �صيغ التمويل الإ�سالمي

بحيث ميكن اللجوء �إىل �صيغ حتفظ تلك امللكية .فقد عرف بيت املال منذ ن�ش�أته �سيا�سة �إحياء الأر�ض املوات قبل
�أن تتنبه دول العامل ملحاربة الت�صحر عام  1992يف م�ؤمتر الأر�ض ،وفيه تمُ نح الأر�ض مقابل �إ�صالحها ولقاء َخراج
يُ�سدد ً
�سنويا لبيت املال ،ثم تعود تلك الأر�ض له بعد تركها ممن ال يرغب باال�ستمرار ،وت�شابه هذه ال�سيا�سة يف
�أيامنا �سيا�سة  .BOTلذلك ف�إن بيع بع�ض احلكومات �أرا�ضي للم�ستثمرين منذ �أ�سابيع قليلة ،وقيام �أ�صحاب تلك
املناطق باالحتجاج ،كان يمُ كن اال�ستعا�ضة عنه بهذه التقنية التي جتعل الدولة ال تخ�سر ما لديها من �أ�صول بل جتعلها
م�ستثمرة لأ�صولها مدى احلياة ،فتحقق العدل بني النا�س وي�شيع الر�ضا بينهم .وي�ساعد تطبيق ال�شريعة على التزام
ً
ملتزما بالأحكام ال�شرعية.
النا�س ب�أحكامها وطاعة �سيا�سات ويل الأمر مادام
•االعتماد على القيا�س ال�سلعي بتنفيذ تبادالت البيع وال�شراء مقاي�ضة ،وكذلك الإقرا�ض ال�سلعي� ،أ�سوة بفعله �صلى
اهلل عليه و�سلم يف حتديد الدية ،و�أ�سوة بفعل الوزير العبا�سي علي بن عي�سى ،وكما تفعل الأ�سواق الدولية ببيوع
ً
وهبوطا.
 ،SWAPوبذلك يتم حتييد تغريات �سعر العمالت �صعود ًا
•تطبيق �سيا�سة الت�سعري عند وقوع االحتكار ملنع �إحداث �أية ت�شوهات يف ظروف العر�ض والطلب� ،أما توقيف هذه
ال�سيا�سة فمرهون بانتهاء االحتكار.
•منع وحماربة الف�ساد بكل �أ�شكاله ملا للف�ساد من دور يف رفع الأ�سعار من دون وجه حق ،ومن ذلك � ً
أي�ضا ف�ساد الإدارة
و�س َد
وتوظيف من ال ي�ستحق من�صبه ،فقد روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :إذا ِّ
الأم ُر �إىل غ ِري �أه ِله فانتظ ِر ال�ساع َة ،ففي ذلك هدر للمال العام وزيادة لتكاليف التوظيف ولتكاليف ت�صحيح الأخطاء
الناجمة عن ذلك .والبد من مراعاة الكفاءة ً
جتنبا للوقوع يف تلك التكاليف.
•�إلغاء ال�ضرائب لآثارها ال�سيئة يف رفع الأ�سعار دون مقابل حقيقي.
•�إلغاء الربا لأنه يرفع التكاليف ويزيد الأ�سعار ،ووجوده اعرتاف باالنخفا�ض الدوري لقيمة النقود ،وهذا ي�ؤجج �أ�سعار
ً
تخبطا ا�سمه الت�ضخم.
ال�صرف ،ويخلق
•�إن اعتبار الكفاءة يف االقت�صاد الإ�سالمي �شرط الزم ،فبيت املال يقوم على الكفاءة لأن له موارده اخلا�صة من دون
ال�ضرائب �إال ا�ستثناء ،وعلى بيت املال تدبر م�صاريفه من تلك الإيرادات ال �أن يكون ً
طفيليا على النا�س ،وهذا يعاك�س
ما تقوم عليه �أ�س�س املالية العامة والت�شريع املايل التقليدي العتمادها على نظرية النفقات ،حيث التو�سع يف الإنفاق
العام ،وخلق الت�ضخم امل�ستمر ،وتو�سع القطاع احلكومي دون طائل .لذلك البد من تفعيل نظرية الإيرادات اخلا�صة
ببيت املال لتفعيل الكفاءة.
خال�صة القول:
�إنه ينبغي على ال�سيا�سة االقت�صادية الكلية �أن تركز على حتقيق توازن ال�سوق ،وعلى ال�سيا�ستني النقدية واملالية خدمة هذا
الهدف ،فالأ�صل رعاية م�صالح النا�س ،فبيت املال ومن فيه واحلكومة ً
جميعا هم موظفون عند النا�س يخدمونهم ب�إدارة
�ش�ؤونهم يف رفع الفقر عنهم وحتقيق العدالة بينهم والدفاع عنهم.
ورغم ق�صر البحث ،وحمدودية التو�سع ،ميكننا ا�ستنتاج مما �سبق قواعد هامة ت�ؤ�س�س لإدارة االقت�صاد الكلي:
1 .1الثوابت تعزز االبتكار.
2 .2تطبيق امل�س�ؤولية االجتماعية يُ�سهم بتحقيق الكفاءة.
3 .3حتقيق التوازن ال�سوقي هو هدف �إ�سرتاتيجي.
�4 .4إن ك�سب الوالء �ضروري لإجناح ال�سيا�سات.
�5 .5إن مرونة ال�سيا�سات �سبيل للبقاء واال�ستمرار.
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ترجمة م�ؤن�سة ال�سكعة – بت�صرف -
بكالوري�س متويل وم�صارف

يلتب�س على العديد من الأ�شخا�ص مبن فيهم الذين ميلكون خلفيات قوية يف جمال التحليل �أو التخطيط
بني منوذج العمل وخطته ،ويرتتب على امل�شاركني يف و�ضع هذه اخلطط فهم املتوقع منهما.
•يتطلع كالهما (�أي منوذج العمل وخطة العمل) �إىل امل�ستقبل.
• ُيكمل �أحدهما الآخر.
• ُي َ
نظم منوذج العمل حول �أحد الإجراءات ،بينما تُركز خطة العمل على املنظمة وعملها.
• ُيجيب كل منهما عن �أ�سئلة خمتلفة ،من ذلك مث ًال:
اال�ستخدام

الأ�سئلة التي يرد عليها

منوذج العمل :يرد على �سيناريوهات
حمددة ،مثال ذلك :ماذا يحدث فيما لو؟

1 .1ما العواقب املالية فيما لو اخرتنا اخلطة املقرتحة من  IBMبد ًال من اخلطة املقرتحة من HP؟
2 .2ماذا نحتاج كميزانية ر�أ�سمالية للعام القادم فيما لو قررنا �شراء مركبات اخلدمة بد ًال من ا�ستئجارها؟
3 .3هل اال�ستثمار يف تكنولوجيا الهاتف اجلديد مربر؟ هل هناك معدل عائد داخلي �إيجابي؟

خطة العمل :ترد عن �أ�سئلة لها عالقة
مب�ستقبل الأعمال التجارية

1 .1ما حجم املبيعات� ،أو هوام�ش الربح� ،أو العوائد املمكن توقعها للعام املقبل؟
2 .2ماذا ينبغي �أن ن�ضع ك�أهداف لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية؟ وكيف �سيكون الأداء واملركز املايل
عندئذ؟
3 .3ما عدد ال�سنوات التي ي�ستغرقها بدء الت�شغيل لتدخل ال�شركة منطقة الأرباح؟

Marty Schmidt, Business Case vs. Business Plan , 4 March 2013, mschmidt@solutionmatrixlimited.com
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�أما الفروق بينهما فيمكن و�ضعها ح�سب اجلدول التايل:
املحدد

منوذج العمل

خطة العمل

�إجراء واحد �أو قرار واحد وبدائله.

املنظمة �أو امل�شروع بالكامل ،وقد تغطي اخلطة
ً
منتجا وحيد ًا �أو خط �إنتاج �أو م�ؤ�س�سة ب�أكملها.

بنتائج التدفقات النقدية والت�أثريات الهامة
غري املالية التي تلي الإجراء.

ب�أداء عمل املنظمة ،كقائمة الدخل الرئي�سة� ،أو
قائمة الدخل املتوقعة �أو موازنة ال�سنوات املقبلة.

من �أجل الإجراء املراد �إجنازه وماهيته؟

من �أجل املنظمة.

يعتمد على منوذج:

التكلفة ومنطقية املنافع امل�صممة لهذا
النموذج واملطبق ل�سيناريو �أو �أكرث من
�سيناريوهات العمل.

عمل املنظمة ،فيظهر �أين وكيف حت�صل ال�شركة
على املال على غرار قائمة الدخل ،ف�ض ًال عن
االجتاهات املتوقعة و�إجراءات املناف�س.

مقايي�س:

�صايف القيمة احلالية ،معدل العائد
الداخلي ،عائد اال�ستثمار ،فرتة اال�سرتداد،
والتكلفة الإجمالية للملكية ،وذلك ا�ستناد ًا
للتدفقات النقدية املتوقعة ،وقد يت�ضمن
الت�أثريات الهامة غري املالية.

�أداء ال�شركة من خالل :املبيعات ،والهوام�ش،
والأرباح ،و�سالمة الأعمال التجارية بو�ساطة
امل�ساهمات الهامة لفئات امليزانية العمومية.

يف املنظمات احلكومية �أو غري
الهادفة للربح:

قد ي�شمل نطاق النموذج التكاليف واملنافع
خلدمة ال�سكان �أو للمنظمة نف�سها.

قد تركز على احتياجات التمويل ومتطلبات
امليزانية والقدرة على العمل �ضمن حدود
امليزانية.

يقوم بالتنظيم حول:
تنبوءات:
يركز على �أهداف العمل:
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�ضوابط و�أدوات جتاوب امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية مع امل�ستجدات االجتماعية

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

احللقة ()2
ثاني ًا -العقود امل�شتملة على املقامرة:
�أما على �صعيد العقود التي مار�ستها بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ومل تختلف عن املقامرة يف �شيء يف حقيقتها و�آثارها على الأفراد
واملجتمعات ،فنذكر منها ما يلي:
�أ .االجتار غري املن�ضبط يف الأ�سهم يف �أ�سواق البور�صات والأوراق
املالية
ال يخفى على �أحد عظم امل�صائب التي نزلت بكثري من الأفراد نتيجة
تعاملهم يف �أ�سواق الأ�سهم والأوراق املالية ،وما جنم عن ذلك من �إيقاع
ا�ضطراب مريع يف الظروف االقت�صادية واالجتماعية ل�شريحة وا�سعة
من املتعاملني ،حتى �صار الرجل مي�سي �أو ي�صبح معدم ًا مدين ًا وقد
كان ليومه غني ًا مو�سر ًا .وهذا ماح�صل فع ًال يف �أ�سواق مالية ،و�سمت
بالإ�سالمية ،لكن غابت عنها ال�ضوابط ال�شرعية احلقيقية لعمل تلك
الأ�سواق.
وميكن تلخي�ص التجاوزات ال�شرعية يف هذه الأ�سواق مبا يلي:
•�إدارج �أ�سهم �شركات تتعامل بالربا واملحرمات على �أ�سا�س
تخريجات �شرعية �ضعيفة وحم ّرفة .فعلى �سبيل املثال �سوغ �إدراج
�أ�سهم ال�شركات التي لها �أن�شطة ربوية �أو �أخرى حمرمة �إذا مل
تبلغ ن�سبة تلك الأن�شطة ن�سبة معينة من جممل ن�شاطات امل�ؤ�س�سة،
كع�شرين �أوثالثني باملئة .و�سيق دلي ًال لذلك �آثار وعبارات فقهية
تدل على عدم حترمي املعاملة �إن اختلطت باحلرام وكان احلالل
هو الغالب ،مع �أن تطبيقات الآثار املنقولة ،كما هو ظاهر يف الأمثلة
التي �أوردها الفقهاء� ،إمنا تنح�صر يف املختلط حال ًال وحرام ًا على
نحو يتعذر معه تعيني ومتييز احلرام ،وذلك كما يف اختالط حلم
حيوان م�أكول غري مذبوح على الطريقة ال�شرعية بلحوم �أخرى
كثرية مذكاة ،وكما يف اختالط النج�س بالطاهر على نحو يتعذر
ف�صله� .أما يف مو�ضوعنا ،فالن�شاط احلرام لل�شركة معلوم ومميز
ومق�صود باخللط ،وهو ُيقحم مع احلرام �إقحام ًا ،وميكن �أ�ص ًال
لل�شركة التخلي عنه متى �أرادت.
• اعتماد �أ�سلوب الت�سويغ والتلفيق الفقهي غري املقبول لتخريج
بع�ض تداوالت هذه الأ�سهم ،كالبيع الق�صري والبيع على الهام�ش،
دون مراعاة �شروط حتقق امللك والقب�ض.

•غياب الرقابة والقيود الالزمة التي ت�ستدعي فر�ضها اليوم �أ�صول
ال�شريعة ون�صو�صها على حركة تداول هذه الأ�سهم ،وذلك باعتبار
م�آالت هذا التداول من وقوع امل�ضاربات الهدّامة ،وحتكم جمموعة
قلي ًال من التجار بحركة ال�سوق �صعود ًا وهبوط ًا ،مما ي�ؤدي �إىل
الإ�ضرار ب�أكرث املتعاملني يف ال�سوق و�إفال�س بع�ضهم من جراء هذه
الت�صرفات.
ب .التعامل يف �أ�سواق ال�سلع الدولية و�أ�سواق العمالت ب�أ�سلوب عقود
امل�ستقبليات:
نق�ضت بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التزامها بحرمة التعامل
الآجل �صرف ًا يف العمالت ،وكذا التزامها بحرمة التعامل يف �أ�سواق
ال�سلع الدولية ب�أ�سلوب امل�ستقبليات ،ملا �سوغت كل ذلك بطريق �آخر ،وهو
طريق التواعد والتواط�ؤ امللزم بني الطرفني على �إيقاع ال�صرف �أو البيع
يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر يتفق عليه �سلف ًا� ،أو بطريق ا�ستخدام
عقود بيع �صورية (تورق) حتقق لهما غايتهما من �إن�شاء التزام بينهما
بتبادل عمالت� ،أو �شراء وبيع �سلع حمددة ،يف تاريخ م�ستقبلي حمدد
وب�سعر حمدد  .ف�ض ًال عن عمليات مقاي�ضة العوائد غري الثابتة بالثابتة
بنف�س الأ�ساليب  .و�إذا علمنا �أن �أكرث ما يقع ذلك هو لأغرا�ض امل�ضاربة
حقيق ًة ،ال التحوط �ضد خماطر تقلب الأ�سعار احلاد يف امل�ستقبل ،علمنا
�شبه هذه املمار�سات بالقمار ومدى ترتب �آثار القمار عليها من �إثراء
بع�ضهم على ح�ساب بع�ضهم الآخر ،ووقوع التالعب واال�ضطراب يف
�سلع النا�س و�أقواتها من جراء امل�ضاربات عليها ،وكذا اال�ضطراب يف
�أ�سعار العمالت وفقد النقود لوظائفها االقت�صادية ،وما ينطوي على
ذلك من �آثار اقت�صادية ي�ضيق املقام عن تف�صيلها.
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هذه �أمثلة لبع�ض العقود امل�شبوهة التي متار�سها بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية� ،أريد من عر�ضها بيان عدم افرتاقها حقيقة عن الربا
واملقامرة املحرمة ،وبالتايل وجوب تطهري امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
منها؛ لأنه ،وب�صرف النظر عن حرمتها ،ال يت�صور للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية �أن تنه�ض ب�أي دور اجتماعي �إيجابي �إذا كانت متار�س
مثل هذه العقود الهدّامة .و�إن حدث وقدمت تلك امل�ؤ�س�سات بع�ض
الإ�سهامات االجتماعية الإيجابية ف�إن �أثرها مهما بلغ لن يطغى على
الأثر ال�سيء لتلك العقود املتلوثة بالربا واملقامرة .وعليه ،ف�إن �أول ما
على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية عمله حتى تنه�ض وت�ضطلع ب�شيء من
الر�سالة االجتماعية املن�شودة ،هو �أن تقلع عن هذه املنتجات.
املتطلبات الإدارية الأ�سا�سية لقيام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
مب�س�ؤوليتها االجتماعية
ال ن�ستطيع عملي ًا �أن نتوقع من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أن تنه�ض
ب�شيء من م�س�ؤوليتها االجتماعية ،التي تقدم بيان قنواتها و�أدواتها
املت�صورة� ،إال بتحقق تلك امل�ؤ�س�سات بال�شروط الآتية على امل�ستوى
الإداري:
•�أن يوجد التوجه والرغبة بالإ�سهام االجتماعي الف ّعال لدى
مالكي تلك امل�ؤ�س�سات� ،إذ ال يت�صور �أن ت�ضطلع امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ب�شيء من امل�س�ؤوليات االجتماعية �إن كان هذا التوجه
معار�ض ًا ومرفو�ض ًا من قبل مالك هذه امل�ؤ�س�سات وحملة �أ�سهمها.
•�أن تكون �إدارة امل�ؤ�س�سة التنفيذية كذلك ت�ؤمن بالر�سالة
االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وحترتم ال�شريعة
الإ�سالمية وحتر�ص على تطبيقها وااللتزام بها.
•�أن تكون �إدارة امل�ؤ�س�سة العليا حري�ص ًة على ح�سن اختيار هيئة
الفتوى اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،وذلك على �أ�سا�س معيار الكفاءة
والنزاهة والورع ،ال الت�ساهل وال�شطط ،لأن هيئة الفتوى هي
من يقرر للم�ؤ�س�سة ممار�ساتها التي قد تخرم �أو حتقق امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ف�إذا كانت هيئة الفتوى
�إمنا ت�ؤمن بامل�صلحة اخلا�صة للم�ؤ�س�سة التي تعمل لها فح�سب
وتُعرف بالت�ساهل وال�شطط ،فهذا يعني �أن البعد االجتماعي لن
يكون له �أي اعتبار عندها .واحلقيقة �أن �ضمان نزاهة الفتاوى
و�إ�سهامها احلقيقي يف حتقيق االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية
ي�سلتزم عم ًال فوق ذلك ،وهو العمل على قطع االرتباط امل�صلحي
بني هيئة الفتوى وامل�ؤ�س�سات التي يفتون فيها ،حتى ت�سلم الفتاوى
ال�صادرة عن التلوث بامل�صالح ال�شخ�صية مل�صدريها.
•ح�سن اختيار املراقبني ال�شرعيني الداخليني ،فهم من تناط بهم
مهمة مراقبة التطبيق ال�صحيح لقرارات هيئة الفتوى التي من
املفرت�ض �أن تعني على حتقيق هذه امل�س�ؤولية االجتماعية .واحلقيقة
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�أن اختيارهم منوط بهيئة الفتوى للم�ؤ�س�سة ،فهيئة الفتوى اجليدة
والنزيهة هي فقط من يحر�ص على اختيار مراقبيني �شرعيني
داخلني �أكفاء وثقات.
•رفع القيود من قبل ال�سلطات الرقابية والإ�شرافية� ،إن وجدت،
على بع�ض الإ�سهامات االجتماعية املت�صورة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ،كالقيود التي قد تفر�ض على دخول هذه امل�ؤ�س�سات
يف م�شاريع ا�ستثمارية حقيقية ال يتحقق فيها �ضمان ر�أ�س املال �أو
العائد ،وكالقيود التي قد تفر�ض من قبل بع�ض احلكومات على
الن�شاطات التربعية واخلريية لتلك امل�ؤ�س�سات.
النتائج والتو�صيات
•مراعاة �إدارات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مل�صلحة مالكي هذه
امل�ؤ�س�سات من امل�ساهمني وحاملي الأ�سهم �أمر واجب ،فيجب �أال
يكون �شيء من الإ�سهام االجتماعي لتلك امل�ؤ�س�سات على ح�ساب
الإ�ضرار غري امل�شروع مب�صالح املالكني.
•ينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أن حتر�ص على توجيه
متويالتها وا�ستثماراتها يف الأجدى والأنفع اجتماعي ًا ،وتتجنب
التمويالت �أو اال�ستثمارات ذات الأثر ال�سلبي على االقت�صاد
واملجتمع .و�أال تبالغ امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف اعتبارات
خماطر االئتمان عند التمويل �أو اال�ستثمار يف امل�شاريع الناجعة
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،ت�شجيع ًا ودعم ًا لهذه امل�شاريع.
•ينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أن تتبع �سيا�سات داخلية
من�صفة وال تتناق�ض مع الر�سالة االجتماعية املن�شودة لتلك
امل�ؤ�س�سات ،ومن ذلك التزامها بالعدالة يف فر�ض الر�سوم والأرباح
والغرامات على املتعاملني ،وبالتح ّمل احلقيقي لن�صيبها من تبعات
الن�شاطات التمويلية واال�ستثمارية �أخطار ًا و�ضمانات.
•وجوب االلتزام بح�سن �إدارة وتوظيف �صناديق الزكاة بتوجيهها
�إىل م�ستحقيها احلقيقيني ،و�صرفها يف الأجدى اجتماعي ًا والأنفع،
مع العمل على �صيانة موارد هذه ال�صناديق وزيادتها.
•�ضرورة العمل على تنقية امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من املنتجات
غري امل�شبوهة وغري ال�شرعية حقيق ًة ،وا�ستبدال هذه املنتجات
ب�أخرى �شرعية حقيقية ،لأن التمويل املتوافق جوهر ًا وحقيق ًة مع
ال�شريعة هو متويل بطبيعته نافع اجتماعي ًا ،وغري املتوافق مع روح
ال�شريعة ومقا�صدها هو �ضار اجتماعي ًا و�إن اكت�سى �شك ًال �إ�سالمي ًا.
و�إن �أي م�ساهمة اجتماعية من قبل امل�ؤ�س�سات املمار�سة للمنتجات
امل�شبوهة لن تكون فعالة وذات �أثر مع بقاء هذه املنتجات.
• �صيان ًة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية عن املنتجات امل�شبوهة ذات
الأثر االقت�صادي واالجتماعي املرتتب عن املنتجات التقليدية
املحرمة ،ف�إن الورقة تو�صي ب�ضرورة العمل على:
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� 1 .1إعداد هيئة ا�ست�شارية �شرعية عليا من العلماء الثقات املتقنني وامل�ستقلني ،ي�ساعدهم خرباء اقت�صاديون
ثقات ،ليقوموا بت�صنيف املنتجات املالية الإ�سالمية باعتبار م�ضامينها و�آثارها وم�آالتها ،بغية �إزاحة
املنتجات التقليدية التي ت�سربت �إىل هذه امل�ؤ�س�سات حتت م�سميات �إ�سالمية.
2 .2العمل على �إيجاد جهة رقابية – وال مانع من �أن تتوىل ذلك البنوك املركزية  -تتوىل و�ضع قواعد حوكمة
لعمل هيئات الفتوى يف امل�ؤ�س�سات املالية حتقق قطع االرتباط امل�صلحي بني هيئة الفتوى وامل�ؤ�س�سات التي
يفتون فيها ،ك�أن ت�شرف هي على تعيينهم وتنفرد بقرار عزلهم ،وتدفع هي رواتبهم خ�صم ًا من مبالغ
تودعها امل�ؤ�س�سات لديها.
�3 .3إلزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بعدم اخلروج عن قرارات وفتاوى املجامع الفقهية.
•تنبغي املطالبة برفع القيود التي تفر�ضها اجلهات الرقابية العليا على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،والتي قد حتول دون،
�أو تق ّيد ،امل�ساهمة االجتماعية الف ّعالة لتلك امل�ؤ�س�سات.
• و�أخري ًا ،ف�إنه �إذا كانت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ت�ستفيد ودون مقابل مادي من �شعار الإ�سالم يف جذب العمالء
وحتقيق املكا�سب ،ف�إن من مقت�ضى العدالة والإن�صاف �أن تقدم �شيئ ًا للإ�سالم يف املقابل ،من خالل الإ�سهام ب�شيء يف
خدمة ق�ضاياه االجتماعية.
واحلمد اهلل رب العاملني
هوام�ش البحث:
 1 .1انظر ابن عبد ال�سالم ،قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام( ،دار الكتب العلمية ،بريوت) ،ج� ،1ص73؛ ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر( ،دار الكتب العلمية ،ط 1403 ،1هـ،
بريوت) ،ج� ،1ص107-106؛ الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،ج� ،6ص ،144ابن تيمية ،جمموع فتاوى ابن تيمية( ،مكتبة ابن تيمية ،ال�سعودية) ،ج� ،29ص.272
 2 .2من ذلك تخريج البيع الق�صري على �أ�سا�س بيع العربون ،ليكون ما يدفعه العميل �إىل ال�سم�سار عربون ًا ،فيبيع العميل الأ�سهم ،ثم ي�شرتيها الحق ًا ويردها �إىل ال�سم�سار ف�سخ ًا
للبيع بالعربون .وهذا التخريج هو لت�سويغ ما يدفعه العميل �إىل ال�سم�سار عن قر�ضه للأ�سهم .وهذا التخريج باطل لأن ما حديث لي�س بيع ًا للأ�سهم �أ�ص ًال ،فال�سم�سار لي�س
مالك ًا للأ�سهم حتى يبيعها ،والعميل ال يرد ذات الأ�سهم التي �أخذها حتى يكون عمله ف�سخ ًا للبيع ،ف�ض ًال عن �أن هذا يتعار�ض مع فل�سفة العربون ،لأن البائع ال�سم�سار – على
فر�ض حتقق البيع  -يعلم يقينا �أن امل�شرتي �سيف�سخ ال�صفقة ،ولي�س ف�سخه احتماال.
 3 .3منع جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املواعدة من طرفني على عقد حتاي ًال على املحرم .انظر القرار رقم  ،)17/6( 57ب�ش�أن املواعدة واملواط�أة يف العقود.
 4 .4انظر مثال ذلك يف منتج  The Structureالذي طرحه ،كمنتج �إ�سالمي وافق عليه جمموعة من امل�ست�شارين ال�شرعيني ،م�صرف  Dutche bankالأملاين .وانظر
مناق�شة هذا املنتج يف بحث يو�سف طالل دلورينزو ”The Total Returns Swap and the Shariah Conversion Technology Stratagem.
مراجع البحث
•ابن تيمية ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،مكتبة ابن تيمية ،ال�سعودية.
•ابن عابدين ،احلا�شية (رد املحتار على الدر املختار) ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط1407 ،2هـ ،بريوت.
•ابن عا�شور ،حممد الطاهر ،مقا�صد ال�شريعة ،مكتبة اال�ستقامة ،ط1366 ،1هـ ،تون�س.
•ابن قدامة ،املغني ،دار الفكر ،ط 1404 ،1هـ ،بريوت.
•ابن قيم اجلوزية ،تهذيب �سنن �أبي داود (حا�شية ابن القيم على �سنن �أبي داود) ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،2هـ ،بريوت.
•البهوتي ،ك�شاف القناع ،دارالفكر ،بريوت.
•البوطي ،حممد �سعيد رم�ضان� ،ضوابط امل�صلحة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1982 ،4م ،بريوت.
•اجلارحي ،معبد علي ،التورق املنظم ،بحث غري من�شور.
•احلطاب ،مواهب اجلليل ،دار الفكر ،ط1398 ،2هـ ،بريوت.
•الدردير ،ال�شرح الكبري( ،مطبوع بهام�ش حا�شية الد�سوقي) ،دار �إحياء الكتب العربية (عي�سى البابي احللبي) ،القاهرة.
•الد�سوقي ،احلا�شية ،م�صر ،دار �إحياء الكتب العربية ،طبعة عي�سى البابي احللبي ،القاهرة.
•الزحيلي ،وهبة ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،دار الفكر املعا�صر2005 ،م ،دم�شق.
5 .5الزرقا ،حممد �أن�س ،وابور التورق ،بحث غري من�شور
6 .6الزيلعي ،تبيني احلقائق ،دار املعرفة ،ط ،2بريوت.
7 .7ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،ط 1403 ،1هـ ،بريوت.
8 .8ال�شافعي ،الأم ،دار املعرفة ،ط 1393 ،2هـ ،بريوت.
9 .9العز بن عبد ال�سالم ،قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
1010الغزايل ،امل�ست�صفى ،دار الكتب العلمية ،ط1413/1هـ ،بريوت  +دار الأرقم ،بريوت.
1111الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ،دار الكتاب العربي ،ط 1982 ،2م ،بريوت.
1212جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ،القرارت.
مراجع �أجنبية

• ”Yusuf Talal DeLorenzo, “The Total Returns Swap and the Shariah Conversion Technology Stratagem
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عامر حممد نزار جلعوط
ماج�ستري يف االقت�صاد الإ�سالمي

ال�سيا�سات املالية يف
ع�رص عثمان ر�ضي الله عنه (35-23هـ)

احلمد هلل الرحيم الرحمن ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد العدنان،
وعلى �آله و�صحبه و�صهره ذي احلياء والعطف واحلنان� ،أمري امل�ؤمنني عثمان
بن عفان.
متت البيعة لأمري امل�ؤمنني عثمان بن عفان بعد ا�ست�شهاد اخلليفة الفاروق
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما ،وكان النظام املايل قد ا�ستقر �إىل حد
كبري ب�إدارة عمر وحكمته ،ثم جاء عثمان ر�ضي اهلل عنه ،وهو �صاحب تاريخ
يف متويل الدولة الإ�سالمية �سواء فيما يتعلق به �شخ�صي ًا �أو يف فرتة خالفته
حيث كان ر�ضي اهلل عنه تاجر ًا يعلم حقيقة التجارة مع اهلل تعاىل ومع خلق
اهلل .
(� )1صكوك �إميانية وعقود ربانية:
•�أراد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم جتهيز جي�ش تبوك �سنة 9هـ
وكان بيت املال فارغ ًا فقدّم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عر�ض ًا
لتمويل جتهيز اجلي�ش فقال لتجار ال�صحابة و�أغنيائهم:
من يجهز جي�ش تبوك وله اجلنة!
ف�سكت النا�س ،فقام عثمان و�سط النا�س ب�شخ�صه ك�أنه النجم ،وقال:
�أنا يا ر�سول اهلل! فدمعت عيناه �صلى اهلل عليه و�سلم وقال:
(اللهم اغفر لـ عثمان ما تقدم من ذنبه وما ت�أخر ،اللهم ار�ض عن عثمان
ف�إين عنه را�ض) .جاء عثمان ب�ألف دينار� ،إىل النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 فنرثها يف حجره وهو يقول( :ما �ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتني) .•�ساهم ر�ضي اهلل عنه يف دعم البنى التحتية للم�سلمني وذلك مثل
موقفه املعروف لبئر رومة وهي بئر عذبة املاء كانت ملك ًا لرجل من
�أهل الكتاب يبيع ماءها للم�سلمني يف املدينة املنورة  .وكان النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قد قدم عر�ض ًا فقال :من ي�شرتي بئر رومة
يو�سع بها على امل�سلمني وله اجلنة .
�إن م�شاريع اخلري عند عثمان لي�ست تالوة فقط ،ولي�ست ركعات ،ولي�ست
ت�سبيحات ،ولي�ست �صالة ليل فح�سب وهو الذي كان يقوم القر�آن بركعة
واحدة ،بل هي �إي�صال النفع للم�سلمني ،وهي �أن حتيي �أرواح ًا يئ�ست ،ومتلأ
بطون ًا جاعت ،وتروي �أكباد ًا جفت ،هذا هو الإ�سالم .فا�شرتى عثمان تلك
البئر بع�شرين �ألف درهم وجعلها وقف ًا للم�سلمني.
•عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :قحط النا�س يف زمان �أبي بكر.
فقال �أبو بكر :ال تمُ �سون حتى يفرج اهلل عنكم  .فلما كان من الغد جاء
الب�شري �إليه قال :لقد قدمت لعثمان �ألف راحلة ُب ّر ًا وطعام ًا قال :فغدا
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التجار على عثمان فقرعوا عليه الباب فخرج �إليهم وعليه مالءة قد
خالف بني طرفيها على عاتقه .فقال لهم :ما تريدون؟ قالوا :قد بلغنا
�أنه قدم لك �ألف راحلة بر ًا وطعام ًا .بعنا حتى نو�سع به على فقراء
املدينة فقال لهم عثمان :ادخلوا فدخلوا ف�إذا �ألف َو ْقر قد �صدت يف
دار عثمان فقال لهم :كم تربحوين على �شرائي من ال�شام ؟ قالوا:
الع�شرة اثني ع�شر .قال :قد زادوين .قالوا :الع�شرة �أربعة ع�شر.
قال :قد زادوين .قالوا :الع�شرة خم�سة ع�شر .قال :قد زادوين قالوا:
من زادك ونحن جتار املدينة ؟ قال :زادوين بكل درهم ع�شرة .هل
عندكم زيادة ؟ قالوا :ال .قال :ف�أ�شهدكم مع�شر التجار �أنها �صدقة
على فقراء املدينة .
نعم �إن اهلل هو من زاد وهو قد ر�ضي بوعد اهلل فباع هلل والعو�ض هو ع�شرة
�أ�ضعاف عند اهلل القائل يف كتابهَ } :م َث ُل ا َّل ِذينَ ُي ْن ِفقُونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ
َك َم َث ِل َح َّب ٍة �أَ ْن َبت َْت َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�س ْن ُب َل ٍة ِم َئ ُة َح َّب ٍة َواللهَُّ ُي َ�ض ِاع ُف لمِ َنْ َي َ�شا ُء
َواللهَُّ َو ِا�س ٌع َع ِلي ٌم {البقرة الآية .261
ق�صر بيت املال يف �أداء واجباته ،كانوا
هكذا كان رجال الأمة الأوائل �إذا ّ
كالنهر العظيم وروافده العذبة� ،إذا جف النهر كانوا هم العيون التي تروي
وت�سقي بغري ح�ساب كي ي�ستمر �شريان احلياة يف كل �أبناء الأمة.
( )2املنهج املايل العام يف ع�صرعثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه:
مل يغيرّ عثمان ر�ضي اهلل عنه من �سيا�سة عمر ر�ضي اهلل عنه املالية ،و�إن كان
قد �سمح باقتناء الرثوات وت�شييد الق�صور ،وميكننا �أن نوجز املنهج املايل
العام الذي اتبعه عثمان ر�ضي اهلل عنه يف �إدارة بيت املال وفق ما يلي:
�1 .1إقامة �سيا�سة مالية عامة �أ�صلها عدالة اهلل يف ت�شريعه خللقه،
وهذا ما يوافق روح الن�صو�ص الت�شريعية قال تعاىل } :إِ�نَّ اللهَّ َ
ال ْح َ�س ِان َو�إِيتَا ِء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء
َي أْ� ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِْ إ
َوالمُْ ْن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت ََذ َّك ُرونَ { النحل الآية .90
2 .2جباية �أموال الأمة وفق �ضابط احلق والأمانة } .إِ�نَّ اللهَّ َ
ا�س
َي أْ� ُم ُر ُك ْم �أَنْ ُت�ؤَدُّوا ْ أ
الَ َما َن ِ
ات ِ�إلىَ َ �أ ْه ِل َها َو إِ� َذا َح َك ْمت ُْم بَينْ َ ال َّن ِ
�أَنْ تحَ ْ ُكمُوا ِبا ْل َع ْد ِل إِ�نَّ اللهَّ َ ِن ِع َّما َي ِع ُظ ُك ْم ِب ِه إِ�نَّ اللهَّ َ َكانَ َ�سمِ ي ًعا
َب ِ�ص ًريا{ الن�ساء الآية.85 :
3 .3توزيع حقوق امل�سلمني من بيت املال ح�سب وارد بيت املال لأنه
ُملك لهم فح�سب ما يرد �إليه ي�صدرلهم.
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.4

.5

.6

.7

.8

4ا�ستماع عثمان ر�ضي اهلل عنه �شكوى �أهل الكتاب حول
�أو�ضاعهم يف الدولة الإ�سالمية والنظر يف �شكواهم مع وجود
البينة على ذلك ،والوفاء بالعهد.
5عدم تكليف مواطني الدولة الإ�سالمية فوق طاقتهم ،ولو كان
على ح�ساب تخفي�ض املوارد املالية ،وهذا الأمر يرغب فيه
امل�سلم وغريه وجاء به القر�آن الكرمي على ل�سان امل�ؤمنني َر َّب َنا
َو اَل حُ َ
ت ِّم ْل َنا َما اَل َطا َق َة َل َنا ِب ِه البقرة الآية.286
6التحذير من �سن الطرق املحرمة كيال ي�شارك من �س َّنها الظلمة
عرب التاريخ يف �إثم ومع�صية �سلب ونهب وخيانة احلق العام
عرب الباطل .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « من �سن يف
الإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أجرها و�أجر من عمل بها بعده من غري
�أن ينق�ص من �أجورهم �شىء ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غري �أن ينق�ص
من �أوزارهم �شىء » .
7الو�صية ب�أهل الذمة يف �أخذ ما عليهم من حق و�أداء مالهم
دون ظلمهم .والذمة :لغة العهد ،لأن نق�ضه يوجب الذم ،ومنهم
من جعلها و�صف ًا فعرفها ب�أنها و�صف ي�صري ال�شخ�ص به �أه ًال
للإيجاب له وعليه ،ومنهم من جعلها ذات ًا ،فعرفها ب�أنها نف�س
لها عهد ،ف�إن الإن�سان يولد وله ذمة �صاحلة للوجوب له وعليه،
و�سمي �أهل الذمة ذمة لدخولهم يف عهد امل�سلمني و�أمانهم .ومن
وعيد الإخالل بواجب العدل فيهم� ،أنه من اعتدى عليهم ولو
بكلمة �سوء� ،أو غيبة يف عر�ض �أحدهم� ،أو نوع من �أنواع الأذية،
�أو �أعان على ذلك ،فقد �ضيع ذمة اهلل تعاىل وذمة ر�سوله �صلى
اهلل عليه و�سلم وذمة الإ�سالم .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�( :أال من ظلم معاهدا وانتق�صه وكلفه فوق طاقته �أو �أخذ
منه �شيئا بغري طيب نف�س منه ف�أنا حجيجه يوم القيامة ) .
8الو�صية بال�ضعفاء وعلى اخل�صو�ص اليتيم.
ومما يدلل على هذا املنهج توجيهه ر�ضي اهلل عنه لع ّمال
اخلراج يف كتب �أر�سلها �إليهم بعد توليه اخلالفة جاء يف �أول
كتاب منها:
(�أما بعد ف�إن اهلل خلق اخللق فال يقبل �إال احلق ،خذوا احلق،
و�أعطوا احلق به والأمانة الأمانة ،قوموا عليها ،ال تكونوا �أول

من ي�سلبها ،فتكونوا �شركاء من بعدكم �إىل ما اكت�سبتم ،والوفاء
الوفاء ،ال تظلموا اليتيم وال املعاهد ف�إن اهلل خ�صم ملن ظلمهم)
ُ
الرتف
التحذير من حب الدنيا مع تكامل نعمها كيال يدخل
الف�ساد �إىل حياتهم في�ؤدي �إىل طريق ال�ضياع والدمار قال اهلل
تعاىلَ :و�إِ َذا �أَ َر ْد َنا �أَنْ ُن ْه ِل َك َق ْر َي ًة َ�أ َم ْر َنا مُترْ َ ِفي َها َف َف َ�سقُوا ِفي َها
َف َحقَّ َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْر َناهَ ا ت َْد ِم ًريا الإ�سراء. 16 :
9 .9ويبقى اجلامع امل�شرتك بني �سيا�سة عثمان املالية ومن �سبقه هو
الأ�صل الواحد �أال وهو اتباع �شرع اهلل ،املتمثل بالإ�سالم مع وجود
بع�ض املزايا اخلا�صة هنا لعثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه عن عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يف تلك املوارد.
وكان من كالم عثمان ر�ضي اهلل عنه ملا توىل اخلالفة ووقف يف النا�س خطيب ًا:
(�أما بعد :ف�إين قد حملت وقد قبلت �أال و�إين متبع ول�ست مببتدع �أال و�إن لكم
علي بعد كتاب اهلل عز و جل و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و �سلم ثالثا اتباع من
كان قبلي فيما اجتمعتم عليه و�سننتم و�سن �سنة �أهل اخلري فيما مل ت�سنوا
عن ملأ والكف عنكم �إال فيما ا�ستوجبتم �أال و�إن الدنيا خ�ضرة قد �شهيت �إىل
النا�س ومال �إليها كثري منهم فال تركنوا �إىل الدنيا وال تثقوا بها ف�إنها لي�ست
بثقة واعلموا �أنها غري تاركة �إال من تركها).
وظل عثمان بن عفان على هذا املنهج �إىل �آخر حياته وكانت �آخر خطبة قالها:
(�إن اهلل عز و جل �إمنا �أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ومل يعطكموها
لرتكنوا �إليها �إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى فال تبطرنكم الفانية وال ت�شغلنكم
عن الباقية ف�آثروا ما يبقى على ما يفنى ف�إن الدنيا منقطعة و�إن امل�صري �إىل
اهلل اتقوا اهلل جل وعز ف�إن تقواه جنة من ب�أ�سه وو�سيلة عنده واحذروا من اهلل
الغري والزموا جماعتكم ال ت�صريوا �أحزابا) .
( )3القواعد املالية ال�شرعية يف جباية الزكاة:
�أعلن عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه يف �أول خالفته قواعد مالية مهمة فيما
يتعلق بالزكاة تقوم هذه القواعد على الأمور التالية :
1 .1مبد أ� �سنوية الزكاة ،حيث ي�شرتط لأداء الزكاة عدا الزروع والثمار
�أن يكون قد مر حول كامل .ولقد ورد عن �أبي ُعبيد يف الأموال �أنه
قال :وقد جاءنا يف بع�ض الأثر �أن هذا ال�شهر الذي �أراده عثمان هو
املحرم ،وقال احلافظ الكبري �إبراهيم بن �سعد بن �إبراهيم عبد
الرحمن بن عوف �أُراه يعني �شهر رم�ضان ،وعلى كال القولني ق�صد
عثمان �أن ال�سنة املالية ينبغي �أن توافق الأ�شهر القمرية وال�سنة
الهجرية.
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2 .2عدم الثني يف ال�صدقة.
3 .3تطبيق املحا�سبة الدقيقة للزكاة ،فمن وجب يف ذمته دين عله �أن يعيده �إىل دائنه كي ت�ؤخذ الزكاة
كاملة منه ووفا ًء للدائن وت�سهي ًال للح�ساب املايل اخلا�ضع للزكاة.
4 .4وجوب ال�صدقة يف الدَ يـن ,واحلث على وفائه لزيادة ال�سيولة املالية ,وخلف�ض خماطره.
�5 .5صرف التوهم بعدم وجوب الزكاة باملال الباطن ،مثل �أموال الذهب والف�ضة والتجارة حيث ال جتبى
تلك الأموال لبيت املال �إال �إذا �أتى بها �أ�صحابها تطوع ًا.
6 .6الأموال الظاهرة ك�صدقة املا�شية ت�ؤخذ �سواء �أحب �أ�صحابها �أم كرهوا ،و�إن الأحكام تقع على
الظاهر والباطن هو �أمانة عند النا�س.
قال الإمام �أبو يو�سف :ملا جعل عثمان �إخراج الزكاة �إىل �أرباب الأموال� ،سقط حقه من الأ�صل ،فلي�س خلليفة
بعده �أن يطالبهم به .ولي�س ذلك ك�صدقة املوا�شي ،لأن �أرباب الأموال يحفظون �أموالهم حتت �أيديهم ،وحفظ
ال�صحارى على الإمام ،قال :ولهذا ن�صب عمر الع�شارين ملا كرثت الفتوح ،وت�صرفت التجارة يف البلدان،
لي�أخذوا زكاة ما مير بهم من �أموال التجار ،ويعتربوا الأن�صاب واحلول ،وال ي�أخذوا ممن عليه دين ،وال من
مال ال�صبي ،وذلك لأن حماية الطرقات وما حتتوي عليه� ،إمنا تلزم الإمام .
ومما يدلل على هذه القواعد قوله:
(هذا �شهر زكاتكم ،فمن كان عليه دَينٌ فلي�ؤده حتى تخرجوا زكاة �أموالكم ،ومن مل تكن عنده مل تُطلب منه
حتى ي�أتي بها تطوع ًا ،ومن �أٌخذ منه حتى ي�أتي هذا ال�شهر من قابل) ،وقال ر�ضي اهلل عنه� ( :إن ال�صدقة
جتب يف الدَّين الذي لو �شئت تقا�ضيه من �صاحبه ،والذي هو ملئ تدعه حيا ًء �أو م�صانعة ففيه ال�صدقة ).
ر�ضي اهلل عن عثمان بن عفان وعن كل من تخلق ب�أخالقه باحلق والعدل والبذل والإميان.
هوامش البحث :
�1 .1أخرجه الرتمذي كتاب املناقب  ،باب يف مناقب عثمان ر�ضي اهلل عنه ،جـ � 5ص .626
�2 .2أخرجه البخاري باب �إذا وقف �أر�ض ًا �أو بئر ًا جـ� 3ص ،1021الرتمذي باب يف مناقب عثمان جـ� 5ص ،625الن�سائي باب من
جهز غازي ًا فقد غزا جـ� 3ص ،31وغريهم.
3 .3زاد املعاد البن قيم اجلوزية جـ� 5ص.713
4 .4وهذه كرامة لأ بكر ر�ضي اهلل عنه.
5 .5ال�شخ�ص املت�أين الوقور مي�شي ك�أنه اجلمل املوقر ،لي�س من باب الكرب ،وال من باب العجز ،ولكن من باب التوا�ضع.
6 .6اخلالفة الرا�شدة عبد املنعم الها�شمي �ص ،276تاريخ عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار �ص276عبد الرحمن بن ح�سن
اجلربتي.
�7 .7أخرجه م�سلم وغريه كتاب الزكاة باب احلث على ال�صدقة ولو ب�شق مترة �أو كلمة طيبة جـ� 3ص ،86دار اجليل.
8 .8التعريفات للجرجاين �ص ، 35ل�سان العرب جـ� 12ص 221كذا النهاية يف غريب احلديث والأثر جـ� 2ص.168
�9 .9أخرجه �أبو داوود باب يف تع�شري �أهل الذمة جـ� 3ص ،170و�أ�ضاف البيهقي يف �سننه (...و�أ�شار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ب�أ�صبعه �إىل �صدره� ،أال ومن قتل معاهدا له ذمة اهلل وذمة ر�سوله حرم اهلل عليه ريح اجلنة وان ريحها لتوجد من م�سرية �سبعني
خريفا) �سنن البيهقي الكربى باب النهي عن الت�شديد يف جباية اجلزية جـ � 9ص..205
1010تاريخ الطربي ج� 4ص ،254دار املعارف م�صر .تاريخ عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار�ص.49
 21111عن تاريخ الطربي جـ� 5ص .443
�1212أورد ال�سيا�سة املالية لعثمان الدكتور ال�صالبي يف كتابه عثمان بن عفان �ص .129
1313تاريخ الطربي جـ� 2ص.693
1414عثمان بن عفان لل�صالبي �ص138عن ال�سيا�سة املالية لعثمان لقطب �إبراهيم بت�صرف ،كذا الأموال لأبي عُ بيد �ص 534وكذا
�ص.537
ُ 1515يرجع �إىل كتاب الأوائل للح�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران� ،أبو هالل الع�سكري �ص.52
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ال�رضوريات
ودورها يف دعم االقت�صاد الإ�سالمي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
على �سيد الأولني والآخرين ،وعلى �آله الطاهرين ،و�أ�صحابه املر�ضي عنهم
�أجمعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
ف�إن االجتهاد �ضرورة �إ�سالمية يف هذا الع�صر ،وهو من فرو�ض الكفايات
املحتمة على �أمتنا ،ولي�س االجتهاد ممكنا عقال فقط ،بل هو ممكن عادة.
وطرقه �أي�سر مما كانت يف الأزمنة املا�ضية؛ لتوافر مواد البحث يف كل فرع
من فروع العلوم :يف التف�سري واحلديث والفقه ،واللغة والنحو ،واملنطق،
و�أ�صبحت كتب هذه الفنون والعلوم وم�صادره قد تي�سرت للباحثني والعلماء
�أكرث مما كانت يف زمن ال�سابقني.
ومما ال ينازع فيه �أحد �أن ع�صرنا قد حدثت فيه تغريات �ضخمة يف احلياة
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،وهذه التغريات تفر�ض على
الفقيه املجتهد �أن يبذل ق�صارى جهده فيما جد من �أمور ليبني حكم ال�شرع
فيها.
وذلك ملن �أوتي ملكة الفهم ،وا�ستوفى ال�شروط العلمية املعروفة .وقد و�ضع
الأ�صوليون �شروطا حتى يتمكن الفقيه املجتهد من ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية
من �أدلتها بعد كونه م�ؤمنا بكل ما يجب الإميان به ولو بالدليل الإجمايل،
و�أهمها �أن يكون عاملا بعلم �أ�صول الفقه ،ف�إن �أ�صول الفقه هو املعيار ال�صحيح
الذي ي�ضبط به القدر املطلوب يف حت�صيل �صفة االجتهاد ،وكلما كان الإن�سان
�أمت و�أكمل يف معرفته كان من�صبه �أمت و�أعلى يف االجتهاد.
يقول ال�شوكاين يف �إر�شاد الفحول عن علم �أ�صول الفقه" :وعليه �إن املطلوب
الباع فيه ،ويطلع على خمت�صراته ومطوالته مبا تبلغ به طاقته ،ف�إن هذا العلم
هو عماد ف�سطاط االجتهاد ،و�أ�سا�سه الذي تقوم عليه �أركان بنائه ،وعليه
�أي�ضا �أن ينظر يف كل م�س�ألة من م�سائله نظرا يو�صله �إىل ما هو احلق فيها،
ف�إنه �إذا فعل ذاك متكن من رد الفروع �إىل �أ�صولها ب�أي�سر عمل ،و�إذا ق�صر يف
هذا الفن �صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط".
ويتفرع من علم �أ�صول الفقه مبحث املقا�صد ال�شرعية ،وهو من �أجل املباحث
و�أنفعها؛ �إذ به يت�ضح عدل ال�شريعة و�سماحتها وحكمتها يف ت�شريعها العام
واخلا�ص ،و�أنها من عند اهلل العليم اخلبري خالق الإن�سان ،و�ضع فيها من
امل�صالح والفوائد ما ي�صلح �أحوال النا�س يف كل زمان ومكان ،مما جعل هذه
ال�شريعة را�سخة �صامدة ثابتة �شاخمة على مر الع�صور مبا حوته من اخلري
والهدى والنور والبيان.
وال ي�سع الفقيه املعا�صر اال�ستغناء عن مقا�صد ال�شريعة العامة يف ا�ستنباط
الأحكام؛ لأن فهم الن�صو�ص وتطبيقاتها على الوقائع متوقف على معرفة هذه
املقا�صد ،فمن يريد ا�ستنباط احلكم ال�شرعي من دليله يجب عليه �أن يعرف

م�صطفى عبد اهلل عبد احلميد
ع�ضو اللجنة ال�شرعية باجلمعية
امل�صرية للتمويل الإ�سالمي

�أ�سرار ال�شريعة ومقا�صدها العامة يف ت�شريع الأحكام؛ لأن داللة الألفاظ على
املعاين قد حتتمل �أكرث من وجه ،فيرُ ِّجح مالحظة ق�صد ال�شارع واحدا من
هذه املعاين ،كما �أن الأدلة الفرعية قد تتعار�ض مع بع�ضها في�ؤخذ مبا هو
الأوفق مع ق�صد ال�شارع ،وقد حتدث � ً
أي�ضا وقائع جديدة ال يعرف حكمها
بالن�صو�ص ال�شرعية ،فيلج�أ �إىل اال�ستح�سان �أو امل�صلحة املر�سلة �أو العرف
ونحوها ،بوا�سطة مقا�صد ال�شريعة العامة من الت�شريع.
و�أ�شمل و�أو�ضح تعريف للمقا�صد ال�شريعة هو ما ذكره العالمة الطاهر بن
عا�شور يف كتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية؛ حيث قال" :مقا�صد الت�شريع
العامة هي :املعاين واحلكم امللحوظة لل�شارع يف جميع �أحوال الت�شريع �أو
معظمها؛ بحيث ال تخت�ص مالحظتها بالكون يف نوع خا�ص من �أحكام
ال�شريعة" .ثم قال" :فيدخل يف هذا� :أو�صاف ال�شريعة ،وغاياتها العامة،
واملعاين التي ال يخلو الت�شريع عن مالحظتها ،ويدخل يف هذا معانٍ من احلكم
لي�ست ملحوظة يف �سائر �أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة يف �أنواع كثرية منها".
وكان لأهل العلم مناهج متعددة يف تق�سيمات املقا�صد ال�شرعية ،فهي عند
بع�ضهم ق�سمان:
الأول :املقا�صد الدنيوية ،وهي ما رجعت �إىل حت�صيل م�صلحة تتعلق بالدنيا،
�أو دفع مف�سدة كذلك.
الثاين :املقا�صد الأخروية ،وهي ما ترجع �إىل حت�صيل م�صالح تتعلق بالآخرة
�أوال ومن حيث املبد�أ ،وال مينع �أن ي�ؤدي �إىل م�صلحة دنيوية كالتعارف يف
احلج.
�أما بالن�سبة للمق�صود الدنيوي ،ف�إن جمهور الأ�صوليني والفقهاء يق�سمونه �إىل
ثالثة �أق�سام رئي�سة ،وهي:
الأول :ال�ضروريات.
الثاين :احلاجيات.
الثالث :التح�سينيات.
وهو تق�سيم يعود �إىل ترتيبها من حيث الأهمية� ،أو باعتبار امل�صالح التي
جاءت بحفظها ،فهذه الأنواع الثالثة هي �أق�سام امل�صالح وما ي�ضادها
باعتبار جلب املنفعة ودفع املف�سدة ،وجميع الأحكام ال�شرعية ترجع �إىل
رعاية املقا�صد الثالثة ،الأمر الذي يجعلنا ن�ستنتج �أنه ما انفك عن رعاية
�أمر مق�صود فلي�س بحكم �شرعي.
وقد جاء ح�صر املقا�صد الدنيوية يف "ال�ضروريات" و"احلاجيات"
و"التح�سينيات" ب�سبب �أن ال�شارع احلكيم �إمنا �أراد من و�ضع ال�شرائع
م�صالح العباد يف العاجل والآجل معا ،وم�صلحة اخللق فيما كلفهم به ال�شارع
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من �أحكام �شرعه ترجع يف الواقع �إىل حفظ مقا�صد ال�شريعة يف اخللق ،وهذه
املقا�صد ال تعدو ثالثة �أنواع :ال�ضرورية واحلاجية والتح�سينية.
ف�إن كانت م�صلحة اخللق فيما �شرع من �أحكام قد بلغت حد ال�ضرورة ،التي
ال بد من وجودها ،ال�ستقامة امل�صالح الدنيوية ،وال بد منها يف قيام م�صالح
الدين ،كوجوب اجلهاد حفظا للدين ،و�شرعية الق�صا�ص حفظا للنف�س ،فهو
�ضروري.
و�إن كان الباعث مل ي�صل �إىل حد ال�ضرورة ،لكنه حمتاج �إليه من حيث
التو�سعة على العباد ،ورفع ال�ضيق عن املكلف ،وامل�ؤدي يف الغالب �إىل امل�شقة
واحلرج ،وال يبلغ الف�ساد يف م�صالح العامة ،فهي احلاجي.
�أما �إن كان هناك �ضرورة داعية �إىل م�شروعيتها� ،أو مل يكن املكلف حمتاجا
�إليها من حيث التو�سعة ورفع ال�ضيق ،و�إمنا الداعي �إليها هو الأخذ مبا يليق
من حما�سن العادات ،فهو حت�سيني.
•تعريف ال�ضروريات:
ال�ضروريات :جمع �ضروري ،وقد عرفها الغزايل والإ�سنوي وال�سبكي ب�أنها:
"امل�صالح التي تت�ضمن حفظ مق�صود من املقا�صد اخلم�سة ،وهي :حفظ
الدين والنف�س والعقل واملال والن�سب".
وعرفها ال�شاطبي بقوله" :ف�أما �أنها ال بد منها يف قيام م�صالح الدين والدنيا
وتهارج
ف�ساد
بحيث �إذا فقدت مل جتر م�صالح الدنيا على ا�ستقام ٍة ،بل على ٍ
ٍ
وفوت حيا ٍة ،ويف الأخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع باخل�سران املبني
واحلفظ لها يكون ب�أمرين� :أحدهما :ما يقيم �أركانها ويثبت قواعدها ،وذلك
عبار ٌة عن مراعاتها من جانب الوجود .والثاين :ما يدر�أ عنها االختالل الواقع
�أو املتوقع فيها ،وذلك عبار ٌة عن مراعاتها من جانب العدم".
وهذه الكليات اخلم�سة �ضرورة لبقاء نظام العامل وحفظه ،ولذا ذكر الزرك�شي
وال�شاطبي �أن ال�شرائع املختلفة مل تختلف على هذه الكليات ،يقول ال�شاطبي:
"فقد اتفقت الأمة -بل �سائر امللل -على �أن ال�شريعة و�ضعت للمحافظة على
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ال�ضروريات اخلم�س -وهي :الدين ،والنف�س ,والن�سل ،واملال ،والعقل -وعلمها
ني
بدليل مع ٍني ,وال �شهد لنا �أ�ص ٌل مع ٌ
عند الأمة كال�ضروري ،ومل يثبت لنا ذلك ٍ
ميتاز برجوعها �إليه ،بل علمت مالءمتها لل�شريعة مبجموع �أدل ٍة ال تنح�صر يف
باب واحد".
ٍ
وقد تو�صل العلماء لتلك الكليات اخلم�س عن طريق اال�ستقراء ،يقول ابن
�أمري احلاج" :وح�صر املقا�صد يف هذه ثابت بالنظر �إىل الواقع وعادات امللل
وال�شرائع باال�ستقراء".
وال�ضروريات �أقوى مراتب املقا�صد ال�شرعية ،وهي �أ�صل ملا �سواها من
املقا�صد ،فاملقا�صد ال�ضرورية يف ال�شريعة �أ�صل للحاجية والتح�سينية ،فلو
ُف ِر�ض اختالل ال�ضروري ب�إطالق الختل احلاجي والتح�سيني ب�إطالق ،وال
يلزم من اختالل احلاجي والتح�سيني اختالل ال�ضروري ب�إطالق  -ومع ذلك
فقد يلزم من اختالل احلاجي ب�إطالق اختالل ال�ضروري بوجه من الوجوه -
فاحلاجي يخدم ال�ضروري ،وال�ضروري هو املطلوب لأنه الأ�صل.
•حفظ املال (امللك):
املال ع�صب احلياة وقيام م�صاحلها به ،واحلاجة �إليه ما�سة للفرد
واجلماعة؛ خا�صة �إذا كان املق�صود من املال كل ما يتموله الإن�سان من متاع
�أو نقد �أو غريه ولي�س خا�صا بالنقدين ،فاملال الزم لتوفري متطلبات ال�شخ�ص
اخلا�صة به وب�أ�سرته ،وكذلك حاجة الأمة العامة ،وكذلك الدفاع عن دين
اهلل وا�ستغناء الأمة عن �أعدائها وت�سلطهم عليها لفقرهم ،فمق�صود املال:
هو قيام م�صالح الدين والدنيا ولي�س املفاخرة به وكنزه وح�صول املباهاة.
وحفظه من جانبني:
الأول :من جانب الوجود ،وذلك باحلث على الك�سب والعمل يف �سائر �أ�صناف
املداخل املباحة.
الثاين :من جانب العدم ،وذلك باملحافظة على املال بعد احل�صول عليه بدرء
الف�ساد الواقع عليه �أو املتوقع بتحرمي االعتداء على املال وحترمي �إ�ضاعته
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وتبذيره وحترمي الربا والر�شوة و�إقامة حد ال�سارق واملحارب والتعزير و�ضمان
املتلفات وتوثيق الديون والإ�شهاد عليها وتعريف اللقطة وحفظ الودائع و�أداء
الأمانات وغري ذلك.
و�أ�صبح مفهوم املال يف ع�صرنا يختلف عما �سبق من الع�صور ال�سابقة،
فاملال يف االقت�صاد �صار �أحد مفردات م�صطلح "ر�أ�س املال" ،و ُيق�صد به
الأموال واملواد والأدوات الالزمة لإن�شاء ن�شاط اقت�صادي بهدف جتاري،
ويكون الهدف من امل�شروع الربح �أو الإعالم �أو الأعمال الإن�سانية .وال�شريعة
الإ�سالمية تت�ضمن و�سائل متنوعة حلماية وحفظ ر�أ�س املال و�سالمته من
ال�ضياع والإهدار.
•مفهوم ر�أ�س املال:
ر�أ�س املال :هو م�صطلح اقت�صادي يق�صد به الأموال واملواد والأدوات الالزمة
لإن�شاء ن�شاط اقت�صادي بهدف �أو جتاري ،ويكون الهدف من امل�شروع الربح �أو
الإعالم �أو الأعمال الإن�سانية.
ويق�سم ر�أ�س املال �إىل:
�أوال :ر�أ�س املال الثابت :وهي املواد التي ال تتغري وال تدخل يف التبادل التجاري
�أو اال�ستهالك �ضمن دورات الإنتاج .ومن �أهم �أمثلة ر�أ�س املال الثابت يف
معظم الن�شاطات االقت�صادية هو الأر�ض ،والبناء ،واملن�ش�آت ،والآالت،
والتجهيزات ال�ضرورية ،والطاقة املحركة.
ثانيا :ر�أ�س املال املتحرك :وهو كل املواد وال�سلع التي تدخل يف الإنتاج ولها
قيمة مبا�شرة يف قيمة ال�سلعة املنتجة ،وب�شكل خمت�صر هو كل املواد التي
تدخل يف دورة اقت�صادية متجددة ،و�أهم �أمثلة ر�أ�س املال املتحرك يف جمال
ال�صناعة مثال هو املواد اخلام التي �سيتم ت�صنيعها والأيدي العاملة.
ثالثا :ر�أ�س املال الكلي :وهو قيمة كافة املواد والو�سائل والأدوات والأيدي
العاملة الثابتة واملتحركة الالزمة لإنتاج دورة اقت�صادية كاملة ،والدورة
االقت�صادية هي الفرتة الزمنية الالزمة لإعادة جتديد ر�أ�س املال املتحرك.
ويعترب ر�أ�س املال هو املحرك الأ�سا�سي لأي م�شروع �أو عمل ا�ستثماري يهدف
لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة ،ويتكون من جمموعات �أ�سا�سية غري
متجان�سة يتفرع من كل منها �أ�شكال فرعية من امل�ستخدمات القادرة على
الإنتاج مثل الأدوات واملواد اخلام ،ورمبا القدرات الب�شرية النادرة ،واملواد
امل�ساعدة يف الإنتاج.
و�سائل حماية ر�أ�س املال يف الفقه الإ�سالمي:
حماية ر�أ�س املال بالطرق املباحة مطلوبة �شرعا ,وهي تندرج �ضمن مق�صد
حفظ املال يف ال�شريعة ،وهي م�شروعة من حيث الأ�صل ولكن بثالثة �شروط:
�أال يكون الغر�ض منها ت�ضمني مدير اال�ستثمار ،و�أال تكون بعقد حمرم ،و�أن
يكون حتمل املخاطر واخل�سائر بالت�ساوي بني ال�شركاء.
وحماية ر�أ�س املال تعني :وقايته من النق�ص .والغالب يف تعبري الفقهاء
ا�ستخدام لفظ "ال�سالمة" �أو "الوقاية" بدال من لفظ احلماية ,ومنه قولهم
يف امل�ضاربة( :ال ربح �إال بعد �سالمة ر�أ�س املال).
وقالوا :الربح وقاية لر�أ�س املال ،ومعنى ذلك� :أن الربح ال يتحقق يف امل�ضاربة
وال يحكم بظهوره حتى ي�ستوفى ر�أ�س املال؛ لأنه الأ�صل الذي يبنى عليه الربح.

ومن ثم فحماية ر�أ�س املال :هي ا�ستخدام الو�سائل املتاحة للوقاية من
اخل�سارة �أو النق�صان �أو التلف ،وهي املخاطر التي تهدد ر�أ�س املال.
وعند الفقهاء ي�ستخدم اخلطر مبعنى :الغرر� ،أي :ما كان جمهول العاقبة،
وي�ستخدم مبعنى :خوف التلف ،فمتى كان الأمر حمتمال فهو على خطر
الوقوع �أو عدمه.
واملخاطر املتعلقة باال�ستثمار متعددة من �أبرزها:
1 .1املخاطر على ر�أ�س املال� ،إما خل�سارة �أو نق�صان يف قيمته �أو هالكه.
2 .2خماطر العائد على اال�ستثمار ،وذلك بنق�صانه �أو فواته كامال.
3 .3خماطر العائد على التمويل ،ومن�ش�ؤها تقلبات �أ�سعار تكلفة التمويل.
4 .4خماطر االئتمان ،مثل خماطر التعرث يف ال�سداد� ،أ ًّيا كان �سبب
ذلك التعرث ،من �إفال�س املدين �أو موتة �أو مماطلته �أو غري ذلك.
5 .5خماطر ال�صرف ،نتيجة تذبذب �أ�سعار �صرف العمالت مما قد
ي�ؤدي �إىل ت�آكل ر�أ�س املال �أو نق�صان الربح.
جاء يف املعيار ( )45من املعايري ال�شرعية �أن من و�سائل حماية ر�أ�س املال
امل�شروعة:
1 .1الت�أمني التكافلي على اال�ستثمار؛ حلماية ر�أ�س املال �أو لتغطية
خماطر التعدي �أو املماطلة �أو الوفاة �أو الإفال�س ,ويجوز �أن يتوىل
�إبرام عقد الت�أمني التكافلي امل�ستثمرون �أنف�سهم �أو مدير اال�ستثمار
بالوكالة عنهم.
2 .2الت�أمني التكافلي على الأ�صول امل�ؤجرة يف ال�صكوك وغريها �ضد
خماطر التلف وال�صيانة الأ�سا�سية.
3 .3تعهد م�ؤ�س�سات التكافل ل�ضمان ال�صادرات واال�ستثمارات.
4 .4تعهد طرف ثالث له م�صلحة عامة؛ مثل :الدولة� ،أو ما يف حكم
امل�صلحة العامة؛ كالويل والو�صي والأب بتحمل خ�سارة ر�أ�س املال
تربعا من غري حق الرجوع على املدير .ومن ذلك تعهد احلكومة
للم�شاريع اال�ستثمارية ,وي�شرتط ل�صحة هذا االلتزام �أن يكون
للطرف الثالث ا�ستقاللية �إدارية عن املدير ,و�أال يكون بينه وبني
املدير عالقة ملكية ب�صفه مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بن�سبه ت�صل
�إىل الثلث �أو �أكرث.
5 .5تعهد طرف ثالث ب�ضمان (بتحمل) خ�سارة ر�أ�س املال النا�شئة عن
تعدي املدير �أو تق�صريه دون مقابل عن ال�ضمان مع حقه يف الرجوع
عليه.
6 .6تكوين احتياطيات حلماية ر�أ�س املال ،على �أن يتم اقتطاع تلك
االحتياطيات من حقوق امل�ستثمرين ،ال من ح�صة املدير من الربح
ب�صفته م�ضاربا.
7 .7تنويع الأ�صول اال�ستثمارية مبا ُيحقق العائد املنا�سب ويقلل
املخاطر ،ومن ذلك:
�أ .الأول :اجلمع بني الأ�صول احلقيقية مثل العقارات وال�سلع ونحوها ،والأ�صول
املالية مثل :الأ�سهم وال�صكوك ونحوها� ،أو اجلمع بني �أ�صول مقومة بعملتني
خمتلفتني.
ب .الثاين :ا�ستخدام عقود املرابحة وامل�شاركة بحيث يق�سم ر�أ�س املال �إىل
جز�أين:
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الأول يف عقود مرابحة مع جهات ذات مالءة ائتمانية بهام�ش ربح يتحقق به وب�أ�صل املال احلماية لر�أ�س املال ،والباقي ي�ستثمر
يف عقود م�شاركة.
ج .الثالث :ا�ستخدام عقود الإجارة وامل�شاركة بحيث يق�سم ر�أ�س املال �إىل جز�أين:
الأول يف عقود �إجارة مع جهات ذات مالءة ائتمانية ب�أجرة يتحقق بها وبقيمة الأ�صل امل�ؤجر احلماية لر�أ�س املال ،والباقي
ي�ستثمر يف عقود م�شاركة.
د .الرابع :ا�ستخدام عقود املرابحة وبيع العربون ،بحيث يق�سم ر�أ�س املال �إىل جز�أين:
الأول يف عقود مرابحة مع جهات ذات مالءة ائتمانية بهام�ش ربح يتحقق به وب�أ�صل املال احلماية لر�أ�س املال ،والباقي يجعل
عربونا يف �شراء �أ�صل ،ف�إذا ارتفعت قيمة الأ�صل �أم�ضى عقد ال�شراء ثم باع الأ�صل� ،إن انخف�ضت قيمة الأ�صل مل مي�ض العقد،
وكانت اخل�سارة حم�صورة يف �ضياع مبلغ العربون ويبقى ر�أ�س املال حمميا بعقد املرابحة ،ويجب يف هذه الطريقة مراعاة
ال�ضوابط ال�شرعية لبيع العربون ،ومنها االحتفاظ مبحل العربون منذ �إبرام العقد �إىل الت�سوية ،ومنها عدم تداول العربون.
�8 .8أخذ الرهونات وال�ضمانات يف املرابحة �أو ال�سلم �أو اال�ست�صناع لتوثيق ا�ستيفاء الديون.
9 .9البيع ب�شرط اخليار (خيار النقد).
مصادر البحث :

1 .1الإبهاج يف �شرح املنهاج ((منهاج الو�صول �إيل علم الأ�صول للقا�ضي البي�ضاوي املتوفى �سنة 785هـ)) امل�ؤلف :تقي الدين �أبو احل�سن علي بن عبد الكايف
بن علي بن متام بن حامد بن يحيي ال�سبكي وولده تاج الدين �أبو ن�صر عبد الوهاب ،النا�شر :دار الكتب العلمية –بريوت ،عام الن�شر1416 :هـ  1995 -م.
�2 .2إر�شاد الفحول �إيل حتقيق احلق من علم الأ�صول ،امل�ؤلف :حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�شوكاين اليمني (املتوفى1250 :هـ) املحقق :ال�شيخ
�أحمد عزو عناية ،دم�شق  -كفر بطنا ،قدم له :ال�شيخ خليل املي�س والدكتور ويل الدين �صالح فرفور ،النا�شر :دار الكتاب العربي ،الطبعة :الطبعة الأوىل
1419هـ 1999 -م.
�3 .3إعالم املوقعني عن رب العاملني ،امل�ؤلف :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :هـ) ،حتقيق :حممد عبد ال�سالم
�إبراهيم ،النا�شر :دار الكتب العلمية – يريوت ،الطبعة :الأوىل1411 ،هـ 1991 -م.
4 .4بحث “جلب امل�صالح ودرء املفا�سد يف ال�شريعة الإ�سالمية” ،د علي بن عبد العزيز العمرييني ،جملة جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
5 .5البحر املحيط ،دار الكتبي-الطبعة الأوىل1414-هـ1994-م.
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املتطلبات وال�رشوط الأ�سا�سية امل�سبقة لبناء
منوذج �أعمال ناجح للتمويل الأ�صغر الإ�سالمي
حممد خالد
املجموعة اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء

على �ضوء م�شاركتي�/إدارتي للعديد من اجلل�سات التي ناق�شت هذا املو�ضوع �ضمن فعاليات امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن
ل�شبكة �سنابل  9-7يونيو/حزيران� 2011أو يف ركن املتحدثني رقم 30-28( 44يونيو/حزيران � ،)2011أرى �أن هناك
جمموعة من ال�شروط امل�سبقة التي ينبغي �أن يتوافق عليها �أولئك الذين ي�سعون لبناء منوذج �أعمال ناجح للتمويل
الأ�صغر الإ�سالمي يف م�ستهل عملية البناء.
تت�ضمن هذه املتطلبات وال�شروط الأ�سا�سية امل�سبقة ما يلي:
�أوال ..تعريف النجاح:
يتعني على القطاع االتفاق على تعريف حمدد للنجاح كخطو ٍة �أوىل .يف ر�أيي
ال�شخ�صي ،ينبغي على منوذج الأعمال �أن يحقق االنت�شار ،من حيث عمق
التغطية ونطاقها وطولها ،لكي يت�سنى له النجاح .بعبارة �أخرى ،ف�إن مثل هذا
أ�سا�س ي�ضمن
النموذج البد له �أن ينفذ �إىل �أكرب عدد ممكن من الفقراء على � ٍ
له اال�ستدامة ،و�أن يرتك ب�صمات وا�ضحة على حياة ه�ؤالء الفقراء.
•فنحن ن�ستطيع �أن ُننجز �أف�ضل عمل على الإطالق ،ولكننا �إذا
ف�شلنا يف تو�صيل هذا العمل �إىل نطاق وا�سع من امل�ستفيدين،
ف�إن الأثر �سيبقى حمدود ًا.
•وباملثل ،ميكننا �أن ن�صل �إىل عدد كبري من الأفراد من خالل
النموذج ،ولكن �إذا افتقر هذا النموذج ملقومات اال�ستدامة
واعتمد على م�صدر خارجي للدعم ،ف�إنه �سينهار بكل �أركانه
عندما يجف منبع التمويل �أو يغيرّ املانح �أولوياته �أو ما �إىل ذلك
من تغيرّ ات حمتملة.
•بطبيعة احلال ،ال جدوى من الو�صول �إىل الكثري من الأفراد
على �أ�سا�س م�ستدام ولكن دون �إحداث تغيري ايجابي يف حياتهم
(و�أنا �أعتقد �أن هذا جزء من الفخ الذي وقعت فيه بع�ض
م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التقليدية �أو م�ؤ�س�سات الإقرا�ض يف
الآونة الأخرية).
لذا ،ف�إننا �إذا ما اتفقنا على هكذا تعريف للنجاح بهذه ال�صيغة ،ميكننا
امل�ضي قدم ًا.
ثانيا ..االعرتاف بوجود م�شكلة:
�أود �أن افرت�ض هنا �أن االعرتاف بامل�شكلة هو الثمرة الطبيعية لتعريف
النجاح .فرغم �أن التمويل الأ�صغر الإ�سالمي حتى الآن مل ينجح يف تو�سيع
قاعدة عمالئه ،ف�إين ر�أيت و�سمعت ممار�سني كثريين ال يعرتفون حتى بوجود
امل�شكلة .لهذا ال�سبب ف�إين �أعترب �أن ال�شرط امل�سبق الثاين هو �إقرار من
يرغبون يف بناء مثل هكذا منوذج ب�أنهم يواجهون م�شكلة و�أننا ف�شلنا حتى
يومنا هذا .خالل امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن ل�شبكة �سنابل ،ا�ستقطبت جل�سة
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي عدد ًا كبري ًا من امل�شاركني ،مما يربهن على
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االهتمام بهذا املو�ضوع ،غري �أين فوجئت بالعديد من احلا�ضرين ال يدركون
�أ�ص ًال �أن هناك م�شكلة �أو �أننا قد ف�شلنا حتى الآن� .إن بع�ض م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر تعمل يف ال�سوق منذ ع�شر �سنوات وال تخدم حتى الآن �سوى 5-4
�آالف فقط من املقرت�ضني ،مع ذلك فهم يتوهّ مون �أن �أداءهم رائع و�أنه لي�س
هناك م�شكلة ،متعللني ب�أنه اذا توافر لديهم مزيد من املال ف�سوف يخدمون
مزيد ًا من العمالء .كما انربت بع�ض امل�ؤ�س�سات للتغزل يف جمال "القر�ض
احل�سن" ،ومدى مالءمته للفقراء لأنه يعفيهم من حت ّمل مبلغ الفائدة البنكية
�أو ر�سوم القر�ض �أو �أي م�صاريف �إ�ضافية ،كما لو �أن هذا يف حد ذاته يحل
امل�شكلة .وحتدثت م�ؤ�س�سات �آخرى من منطلق االعتقاد ب�أن كلمة "الإ�سالمي"
تكفي بذاتها لي�صبح كل �شيء على ما يرام ،ويتحلى جميع العمالء بالنزاهة،
ويلتزموا ب�سداد قرو�ضهم ،ويف�صحوا للم�ؤ�س�سة بكل �صراحة عن �أرباح
م�شاريعهم احلقيقية .يف ظل مثل هذا االعتقاد ال�سائد لدي هذه امل�ؤ�س�سات،
تنتفي احلاجة للقيام ب�أي �شيء جديد �أو حماولة ابتكار مناذج �أعمال جديدة
وما �إىل ذلك ،لأن املري�ض �إن مل يعلم حقيقة مر�ضه ،فلن يذهب �إىل الطبيب،
وكذلك نحن �إن مل نعرتف بعجزنا عن حتقيق النجاح حتى الآن،فلن نفعل �أي
�شيئا من �أجل تغيري م�سار �أعمالنا.
ثالثا ..كيف ينبغي �أن ننظر �إىل التمويل الأ�صغر التقليدي:
نحن بحاجة �أي�ض ًا لالعرتاف والت�سليم ب�أن التمويل الأ�صغر التقليدي قد
حالفه النجاح ،وب�أننا ن�ستطيع �أن نتعلم من �إخفاقاته وجناحاته .ان التمويل
الأ�صغر التقليدي لن يحل م�شكلة غالبية فقراء امل�سلمني يف العامل لأنه
ال يتوافق مع معتقداتهم الدينية� ،إال �أنه يخدم املاليني من فقراء العامل.
ميكننا �أن نتعلم �أن م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر يجب �أن تتخ�ص�ص يف جمال
اخلدمات املالية ،و�أن تعتمد على �إيراداتها الذاتية ملوا�صلة تقدمي خدماتها
ومنتجاتها لأكرب عدد من الفقراء ،وميكننا �أن نعي الدر�س من االنحراف عن
الر�سالة الذي بد�أنا نالحظه يف الآونة الأخرية يف بع�ض بلدان التمويل الأ�صغر
التقليدي ،وذلك لأن النموذج الإ�سالمي نف�سه عندما ينجح وينمو ،لن يكون
حم�صن ًا �ضد مثل هكذا انحراف .ال يكفي �أن يكون املرء م�سلم ًا ،فالعديد ممن
�أ�س�سوا حركة التمويل الأ�صغر التقليدي وممن �أن�ش�ؤوا م�ؤ�س�سات متويل �أ�صغر
تقليدي يف بلدانهم كانت حتركهم دوافع اجتماعية وكان هدفهم الرئي�سي هو
حت�سني حياة الفقراء يف بلدانهم ويف العامل ،ولكن الزمن اثبت عدم كفاية
هذه الدوافع والأهداف� .إننا لن نتقدم قيد �أمنلة �إن ظللنا نهاجم التمويل
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الأ�صغر التقليدي ونزعم ب�أنه عجز عن حتقيق �أي �إجنازات رغم مرور 25
�سنة من انطالقه و�أنه رديء من كل الوجوه� .إمنا نحن بحاج ٍة ملد ج�سور
التوا�صل و�شق قنوات احلوار مع التمويل الأ�صغر التقليدي ،لكي يت�سنى لنا �أن
نتعلم ونع ّلم ..علم ًا ب�أننا يف املراحل املبكرة �سوف نتعلم �أكرث كثري ًا مما ُنع ّل ُم.
رابعا ..اال�ستدامة:
نحن بحاجة �إىل التفكري يف كيفية �ضمان ا�ستدامة النموذج من بداية ن�ش�أته،
مبعنى �أن م�ؤ�س�سة التمويل الأ�صغر يتعني عليها تغطية جميع تكاليفها مع
هام�ش ربح الذي تو ّلده من عائدات عملياتها ،ولي�س من �أموال التربعات �أو
ال�صدقات �أو الزكاة .فتلك التربعات ينبغي �أن ت�ستخدم يف معاونة امل�ؤ�س�سة
على حتقيق اال�ستدامة ،وال ينبغي توجيهها �إىل عمالء امل�ؤ�س�سة ،نظر ًا لأن
امل�ؤ�س�سات �أو البنوك التي حتقق اال�ستدامة هي فقط التي ت�ستطيع �أن ت�صل
بخدماتها �إىل �أعداد غفرية من الفقراء� .إن الإ�سالم يبيح لك ا�ستثمار
م�شروع يديره
مالك والرت ّبح منه ،فلماذا تبدّل هذا املبد�أ عندما ت�ستثمر يف
ٍ
الفقراء؟ بل �أنه على النقي�ض من ذلك ،اذا ا�ستطعنا ت�شجيع الأغنياء على
اال�ستثمار يف م�شاريع الفقراء بحيث يحقق كالهما �أرباح ًا ،ف�إننا قد ن�صل
�إىل اللحظة التي يختفي فيها جميع الفقراء وال يبقى منهم �سوى �أولئك الذين
ال ميلكون �أي ر�أ�س مال ب�شري وهم الذين يحتاجون للإغاثة.
خام�سا ..التفكري خارج الإطار التقليدي:
فلنبد�أ يف التفكري خارج الإطار التقليدي للتمويل الأ�صغر والتمويل الأ�صغر
الإ�سالمي:نحن بحاجة لوقف لعبة الق�ص والل�صق �أي التقليد الأعمى دون
مواءم ٍة .لقد اقت�صر التمويل الأ�صغر الإ�سالمي حتى يومنا هذا على املرابحة
يف املقام الأول ،يف حني �أن املرابحة ذاتها جرى ت�صميمها على نحو ي�شبه
القرو�ض التقليدية مع جمرد تغيري ا�سم الفائدة البنكية لي�صبح "ر�سوم
املرابحة" ،وهلم جرا .ماذا كانت النتيجة؟ منتج �أعلى تكلف ًة و�أكرث �إثار ًة
لل�شبهات .وبد ًال من الت�صدي مل�س�ألة احلاجة �إىل منوذج جديد للعمل ،يحاول
بع�ضهم الهرب من ذلك عن طريق التو�صية باالنتقال �إىل نطاق التمويل
ال�صغري واملتو�سط ،حيث يحدوهم الأمل �أن ي�ؤدي هذا التحول �إىل خلق فر�ص
عمل للفقراء .بالطبع ال ب�أ�س يف ً
ذلك ،ولكني �أري �أن هذه املحاوالت ال متنحنا
الإجابة على ال�س�ؤال الذي نحاول الإجابة عليه هنا .نحن نتحدث عن منوذج
�إ�سالمي للتمويل الأ�صغر ،ولي�س منوذج ًا �إ�سالمي ًا للتمويل ال�صغري واملتو�سط
هم �إال �إذا كنا قد تو�صلنا �إىل
وهو النموذج الذي مل يكن يوم ًا مثار ٍ
خالف ،ال ّل َّ
ر�أي نهائي ب�أننا عاجزون عن بلوغ النجاح يف جمال التمويل الأ�صغر الإ�سالمي
و�أن الأف�ضل لنا �أن ن�صعد �إىل �أعلى يف اجتاه التمويل ال�صغري واملتو�سط.
بعبارة �أخرى� ،إما �أن ُنق ّل ُد التمويل الأ�صغر التقليدي �أو ن�صعد �إىل التمويل
الإ�سالمي ال�صغري واملتو�سط؟ تخيل لو كان حممد يون�س ظل حبي�س التفكري
داخل جدران مناذج امل�صرفية التقليدية ،هل كنا لرنى ما ُيعرف اليوم با�سم
حركة التمويل الأ�صغر التقليدي �أو كنا لن�شهد ما حققته هذه احلركة من
انت�شار وجناح؟
�ساد�سا ..حتديد املجموعة امل�ستهدفة:
يف �سياق التمويل الأ�صغر التقليدي ،دار جدل هائل حول ما �إذا كانت القرو�ض
ال�صغرى هي الأداة القادرة على خدمة جميع الفقراء مبا فيهم �أفقر الفقراء،
�أم ال .على الرغم من �أنه ال تزال هناك خالفات ولكن الغالبية (يف ر�أيي)
اتفقت على ما يلي:

•�سيظل الفقراء املعدمني دائم ًا بحاجة للتربعات اخلريية.
•تعمل م�ؤ�س�سة براك للتنمية ( )BRACومن بعدها املجموعة
اال�ست�شارية مل�ساعدة الفقراء (�سيجاب) وم�ؤ�س�سة فورد على �صياغة
منهج للتعامل مع الفقراء املعدمني وم�ساعدتهم على ت�أ�سي�س ن�شاط ُمد ّر
للدخل يتيح لهم ك�سب العي�ش .ي�شمل هذا املنهج :نقل ملكية الأ�صول،
ورواتب الإعا�شة امل�ؤقتة ،والتدريب ،وبناء الثقة بالنف�س ،بالإ�ضافة �إىل
عن�صر االدخار .يهدف املنهج �إىل م�ساعدة الأ�سر املعدمة يف االعتماد
على نف�سها والتخل�ص من حاجتها لرواتب الإعا�شة امل�ؤقتة ،وربط هذه
الأ�سر يف املرحلة الثانية مب�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر بحيث ميكنها �أن
تقرت�ض من �أجل تو�سيع م�شاريعها( .ملزيد من املعلومات حول هذا
املنهج ،يرجى زيارة موقعhttp://www. cgap. org/graduatio:
•الفقراء الن�شيطون اقت�صادي ًا الذين نتحدث عنهم بو�صفهم هدف
للتمويل الأ�صغر (وهم ي�شكلون فئة ميكن تق�سيمها �إىل عدة جمموعات(.
�أعتقد �أننا بحاجة �إىل اخلروج بتعريف مماثل للفئة امل�ستهدفة من قبل
التمويل الأ�صغر الإ�سالمي .فمن الآن حتى ن�صل �إىل حتديد وا�ضح ملعامل هذا
املجموعات� ،سي�ستمر النا�س يف اخللط بينها و�ستبقى احللول املقرتحة مثري ًة
للبلبلة ..فال�صدقات واخلريات والزكاة ميكن �أن تذهب �إىل املجموعتني
توجه لبناء امل�ؤ�س�سات التي تخدم املجموعة
الأوىل والثانية ،وميكن كذلك �أن ّ
الثالثة ،لكنها ال ينبغي �إطالق ًا �أن تذهب مبا�شرة لدعم تكلفة متويل املجموعة
الثالثة .ومبا �أن هذا الدعم ال ميكن �أن ي�ستمر �إىل الأبد ،فال طائل �إذ ًا من
وراء بناء م�ؤ�س�سات ُمق ّد ُر لها �أن تنهار مبجرد �أن يتال�شى عنها الدعم.
�سابعا ..تغيري امل�صطلحات:
تندرج عقبة امل�صطلحات �ضمن التحديات التي نحتاج للتغلب عليها يف �سبيل
بناء منوذج التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ،حيث �أننا مازلنا ن�ستخدم بع�ض
امل�صطلحات التي ت�ستوجب التغيري .من بني هذه امل�صطلحات ت�أتي كلمة
"القر�ض" .فيما م�ضى ،ا�ستغرقنا وقت ًا طوي ًال لالنتقال من كلمة "امل�ستفيد"
�إىل كلمة "العميل" �أو "الزبون" وهذا التغيري كان له �أثر بالغ على كثري
من جوانب عملنا ،لي�س فقط فيما يتعلق بق�ضية اال�ستدامة و�إمنا يف جمال
خدمة العمالء .ففي واقع الأمر ،ه�ؤالء النا�س هم الذين يدفعون رواتبنا يف
نهاية املطاف ولي�سوا �أنا�س ًا مند لهم يد امل�ساعدة اخلريية �أو �شيء من هذا
القبيل .اعتقد انه اذا كنا نتحدث عن التمويل الأ�صغر الإ�سالمي ،يتعني علينا
�أن نن�سى كلمة "قر�ض" .فالإ�سالم ال يبيح �سوى نوع واحد من القرو�ض وهو
القر�ض احل�سن الذي يخلو من الفائدة ،وبالتايل ال ي�صلح يف عامل الأعمال
وال يبقي قطاع التمويل الأ�صغر قادر ًا على حتقيق اال�ستدامة والتو�سع .فلماذا
نوا�صل احلديث عن القرو�ض يف حني �أننا ال مننح قرو�ض هنا� .إن هذا لن
ي�ؤدي �إىل خلق البلبلة فح�سب ،و�إمنا من �ش�أنه �أن يجعل املمار�سني ينظرون
�إىل التمويل الأ�صغر الإ�سالمي من منظور التمويل الأ�صغر التقليدي وهو �أمر
غري مفيد لهم .اعتقد �أننا لن نرى ب�شائر حل كثري من التحديات التي تواجه
برامج تقا�سم الأرباح واخل�سائر �إال عندما تبد أ� م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر
يف التفكري بو�صفها م�ستثمر ًا ولي�س دائن ًا .لذا ينبغي علينا �أال نقلل من ت�أثري
م�صطلحات �أخرى حتتاج
امل�صطلحات يف هذا ال�صدد .و�إين واثق من وجود
ٍ
�إىل �إحالل مثل م�صطلح "م�س�ؤول القرو�ض" وغريه.
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امل�شتقات املالية الإ�سالمية بني التنظري والتطبيق
عبداهلل " �صالح حممد "
�سليمان �أبو م�سامح
ماج�ستري اقت�صاد �إ�سالمي

وبعد هذا اال�ستعرا�ض لأنواع امل�شتقات املالية التقليدية ،وبيان حكمها
ال�شرعي ،ف�إننا نورد �أبرز ا�ستخداماتها على النحو التايل:
 :4-1املطلب الرابع :ا�ستخدامات امل�شتقات املالية التقليدية:

لقد ا�ستخدم �أن�صار امل�شتقات املالية تلك الأدوات لتحقيق عدد من الأهداف
من �أهمها ما يلي(:)1
� .1إدارة املخاطر (:)Risk Management
حيث يجد امل�ستثمرون الراغبون يف تقليل خماطر ا�ستثماراتهم بغيتهم يف
�أ�سواق امل�شتقات ،حيث تلعب امل�شتقات املالية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف نقل املخاطرة
من �أحد امل�ستثمرين �إىل م�ستثمر �آخر� ،أو نقلها من جمموعة م�ستثمرين �إىل
جمموعة �أخرى دون �أن يقت�ضي ذلك بيع الأ�صول حمل التعاقد ،ونتيجة لذلك
ف�إن امل�ستثمرين الذين قد يتجنبون ا�ستثمارات معينة� ،أو يقومون بت�صفية
ا�ستثمار ما ب�سبب املخاطر املرتفعة من قلق �أو �إزعاج� ،أو ب�سبب التقلب
املتزايد يف �أعمال املتاجرة ،قد يقع اختيارهم على ا�ستخدام �أدوات امل�شتقات
ك�آلية لها ت�أثريها على ا�سرتاتيجية اال�ستثمار ال�شامل.
.2اكت�شاف ال�سعر املتوقع يف ال�سوق احلا�ضر (:)Price discovery
حيث تعد امل�شتقات �أداة هامة تزود املتعاملني باملعلومات عما �سيكون عليه
�سعر الأ�صل الذي �أبرم عليه العقد يف ال�سوق احلا�ضر يف تاريخ الت�سليم ،فهي
�أداة الكت�شاف امل�ستوى الذي ميكن �أن يكون عليه ال�سعر يف ال�سوق احلا�ضر
يف تاريخ الت�سليم.
 .3امل�ضاربة (:)Speculation
ً
توفر �أ�سواق امل�شتقات و�سيلة بديلة للم�ضاربة ،فبدال من التعامل يف الأ�سهم
وال�سندات حمل التعاقد فقد �أ�صبح بو�سع �أي من املحرتفني �أو املتعاملني يف
هذه الأ�سواق �أن يدخل ال�سوق م�ضارب ًا من خالل عقود امل�شتقات ،ويف�ضل
الكثري من ه�ؤالء امل�ضاربة بامل�شتقات على ا�ستخدام الأدوات التقليدية يف
عمليات امل�ضاربة.
 .4كفاءة ال�سوق (:)Market Efficiency
حيث توجد عالقة تربط بني الأ�سعار احلا�ضرة و�أ�سعار امل�شتقات ،فقد �ساهم
انخفا�ض تكلفة املعامالت و�سهولة التعامل يف �أ�سواق امل�شتقات على قيام
عمليات املراجحة �أو املوازنة ( )Arbitrageفيما بني الأ�سواق احلا�ضرة
و�أ�سواق امل�شتقات ،وهذه العمليات من �ش�أنها �إذابة الفروق ال�سعرية بني هذه
الأ�سواق ،و�إتاحة الفر�صة للربحية من خاللها.
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احللقة ()3

 :5-1املطلب اخلام�س:احلكم ال�شرعي يف امل�شتقات املالية التقليدية:

�إن اختالف الر�أي الفقهي حول امل�شتقات يعود �أ�سا�س ًا �إىل االختالف يف
التف�سريات الفردية للعقود والأدوات املباحة �شرع ًا ،واالختالط يف املعلومات
حول امل�شتقات وهيكلياتها؛ مما ينتج عنه تباين يف الآراء حول مزايا وعيوب
امل�شتقات املالية ،وحل وحرمة التعامل بها(.)2
وهنا ال بد من ذكر م�س َّلمة هامة وهي �أن الدور الأ�سا�سي ملنتجات امل�شتقات
هو حتويل املخاطر من م�ستثمر لآخر� ،أو من جمموعة من امل�ستثمرين �إىل
جمموعة �أخرى� ،أي هي عقد على نقل خماطر �أ�صل ما (�سهم �أو غريه من
�أنواع الأ�صول) من طرف لآخر مقابل ر�سوم �أو ثمن حمدد ،دون �أن يقت�ضي
ذلك بيع ًا للأ�صول حمل التعامل ،و�أن هذه الأدوات مل ت�صمم �إال لغر�ض
املتاجرة يف املخاطر (خماطر ال�سوق) ،حيث يجري بيع املخاطر و�شرا�ؤها
ونقلها من �أولئك الذين يتوج�سون خيفة من نتائجها �إىل �أولئك الذين ي�سعون
يف طلبها ،ولديهم الرغبة يف حتملها مقابل الثمن الذي يتقا�ضونه م�سبق ًا،
�أي عند حترير العقد( ،)3لذلك �سميت " م�شتقات " لأنها مبادلة ملخاطر
�أ�صل ولي�س لذلك الأ�صل؛ لذلك ف�إن ت�سوية العقد تتم غالب ًا من خالل فروق
الأ�سعار ،ولي�س نقل ملكية الأ�صل ،وهذه املبادالت قد تتم مع ملكية الطرف
املعني للأ�صل حمل التعاقد ،ويعترب العقد حينئذٍ مغطى (،)covered
والغالب الأعم �أن امل�شتقات تكون غري مغطاة (� ،)nakedأي �أن الطرف
املعني ال ميلك الأ�صل حمل التعاقد ،فتكون املعاملة رهن ًا حم�ض ًا (Side
 )Betبني الطرفني ،لكن القدر امل�شرتك بني احلالتني هو املعاو�ضة على
حتمل اخلطر ،وهذه املعاو�ضة نتيجتها ك�سب �أحد الطرفني وخ�سارة الآخر
وال بد ،وهي باعرتاف املخت�صني مبادالت �صفرية ،وهذا هو جوهر القمار،
والر�سم يف امللحق رقم (  ) 2يو�ضح ذلك.
كما �أننا جند الباحثني ي�صفون امل�شتقات املالية ب�أب�شع الأو�صاف ،فقالوا ب�أنها
" ت�سهم يف رعاية القمار املقنن " و�أنها " وح�ش املالية وديناميت الأزمات
املالية " و�أنها " متثل جانب الرهان على �أداء ورقة مالية �أو حزمة من هذه
الأوراق " ،و�أنها " �أ�سلحة دمار �شامل " ،كما قال فيها احتاد امل�صارف
العربية " ب�أن عمليات اخليار من قبيل الرهان والقمار احلقيقي ،وهو علم
له �أ�صوله وفنونه والعبوه ونتائجه "( ،)4و�أنها " قنابل زمنية موقوتة بالن�سبة
للمتعاملني بها ،وبالن�سبة لالقت�صاد ككل "( .)5
كما و�إن من �أبرز �سلبيات امل�شتقات املالية �أن لها �أثر ًا كبري ًا جد ًا يف تقلبات
الأ�سعار ،بل و�صفها  – John Shadالرئي�س ال�سابق للجنة الأوراق املالية
والبور�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية  -بقوله " :ب�أن ت�أثريها على تقلب
�أ�سعار الأوراق املالية قد فاق كل التوقعات "( .)6
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وبال �شك فقد لعبت امل�شتقات املالية الدور الأكرب يف ت�أجيج �شرارة الأزمة
املالية العاملية الأخرية عام 2008م ،نتيجة لتفاقم خطر الرتكيز يف الإقرا�ض
على قطاع واحد وهو قطاع العقارات مما نتج عنه زيادة يف �أحجام الإقرا�ض،
فنتج عن ذلك قيام البنوك الدائنة بت�صكيك ديونها – القرو�ض – وبيعها
للم�ستثمرين ،وبالتايل القيام بامل�ضاربة على فروق الأ�سعار يف �أ�سواق
امل�شتقات طلب ًا للربح ال�سريع؛ فكان نتيجة لذلك �أن انهارت فقاعة العقارات،
وتوقف املدينني عن ال�سداد ،وح�صول الك�ساد العقاري ،و�إفال�س �شركات
الت�أمني ،تلتها البنوك ،تلتها البور�صات ،ثم التو�سع الأفقي الدويل باالنهيار.
ويتبني مما تقدم �أن امل�شتقات املالية ت�شتمل على العديد من التعامالت
املحرمة منها الربا ،والقمار ،والغرر ،والطمع ،واال�ستغالل ،فالعقود
امل�ستقبلية وعقود االختيارات كلها عقود حمرمة.
وجاء يف قرار املجمع رقم ( )6من نف�س الدورة جواز عقود امل�ستقبليات �إذا
اتخذت �إحدى ال�صورتني التاليتني( :)7
�1 .1أن يت�ضمن العقدحق ت�سليم املبيع وت�سلم الثمن يف احلال مع
وجودال�سلع �أو�إي�صاالت ممثلةلهايف ملك البائع وقب�ضه.
�2 .2أن يت�ضمن العقدحق ت�سليم املبيع وت�سلم الثمن يف احلال مع
�إمكانهماب�ضمان هيئة ال�سوق .
كما جاء يف ذات القرار بخ�صو�ص عقود اخليارات ما ين�ص على حرمتها،
وقد تقدم معنا.
وعلى هذا يرتجح القول �أن امل�شتقات املالية ب�صورتها الراهنة ال جتوز �شرع ًا،
وذلك لأ�سباب عدة منها(:)8
�1 .1أنها من جن�س الربا املحرم �شرع ًا ،فح�صول �أحد املتعاقدين على
مال بغري عو�ض ميثل م�صلحة زائدة فيها رب ًا وا�ضح.
�2 .2أنها من جن�س القمار والرهان الذي حرمته ال�شريعة.
3 .3ينتفي فيها امللك والقدرة على الت�سليم ،وي�سوى الفرق ربح ًا �أو
خ�سارة� ،أو يتم نقل املراكز ببيع ما ا�شرتى �أو �شراء ما يبيع كل ذلك
دون قب�ض ،وهذه العقود من قبيل بيع الإن�سان ما لي�س عنده ،وبيع ما
مل يقب�ض ،وبيع الكالئ بالكالئ.
4 .4الإيجاب والقبول فيها يتم على حم�ض املراهنة على ارتفاع الأ�سعار
�أو انخفا�ضها يف ال�سوق �أثناء فرتة العقد ،مما ينايف مق�صود العقد،
والذي هو مق�صود ال�شارع.
5 .5تنطوي عقود امل�شتقات على ال�صورية ،فهي ال يرتتب عليها متليك
وال متلك ،وال تهدف للح�صول على ال�سلعة؛ بل على ت�سوية الفروق –
الت�سوية النقدية  -من غري دفع ثمن وال ا�ستالم �سلعة.
6 .6قيامها على مبد�أ املبادالت ال�صفرية ،حيث �إن �أرباح �أحد الأطراف
مناف لقاعدة منع ال�ضرر.
متثل خ�سارة الطرف الآخر ،وهذا ٍ
7 .7العقود امل�ستقبلية لي�ست من قبيل بيع ال�سلم اجلائز يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،ففي بيع ال�سلم يكون الثمن معج ًال ،بينما يف امل�ستقبليات
ال يدفع الثمن مقدم ًا بل ي�ؤجل �إىل موعد الت�صفية ،كما ال يجوز
بيع املبيع يف عقد ال�سلم قبل قب�ضه ،بينما جند املبيع قد بيع عدة
بيوعات وهو يف ذمة البائع الأول وقبل �أن يحوزه امل�شرتي الأول.

8 .8املعقود عليه يف اخليار لي�س ما ًال وال حق ًا مالي ًا يجوز االعتيا�ض عنه؛
لذا ف�إنه عقد غري جائز �شرع ًا – تقدم ن�ص قرار جممع الفقه
الإ�سالمي الدويل بهذا اخل�صو�ص –.
9 .9عقد االختيار يختلف عن اخليار ال�شرعي ،حيث �أن عقد االختيار
عقد م�ستقل عن عقد البيع وحمله حق مل�شرتيه والتزام على بائعه،
ولي�س معاو�ضة على �سلعة معينة ،بينما اخليار ال�شرعي لي�س له
وجود م�ستقل فهو يتعلق بعقد البيع وحمله �سلعة معينة ،وهو دون
مقابل ،كما �أن خيار ال�شرط الإ�سالمي وارد على �أ�صل حقيقي
مملوك ل�صاحبه وقت العقد� ،أما عقد اخليار فهو وارد على �أ�صل
مايل غري مملوك ل�صاحبه وقت العقد غالب ًا( .)8
1010عقد االختيار ( اختيار ال�شراء  ) Optionيختلف عن بيع
العربون يف العمليات ال�شرطية الب�سيطة حتديد ًا ،فالعربون يحت�سب
كجزء من ثمن ال�سلعة عند التنفيذ ،ولي�س كذلك يف يف االختيار
( )Optionفعالوة االختيار هي حق �أو التزام ،كما �أن العربون
وارد على �أ�صل حقيقي مملوك ل�صاحبه وقت العقد� ،أما عقد
االختيار فهو وارد على �أ�صل مايل غري مملوك ل�صاحبه وقت العقد
غالب ًا( .)9
وقد ر�أى بع�ض من يجيز امل�شتقات – مثل :اختيار ال�شراء واختيار
البيع(� - )10أنها جائزة �إذا كانت ت�ستخدم للتحوط ( �أي لتجنب املخاطر )،
ولي�س للمجازفة ( �أي للتعر�ض للمخاطر من �أجل الربح )� ،أي �أنهم يفرقون
بني التحوط واملجازفة ،وهذا ر�أي فيه تناق�ض مع منهج الت�شريع يف تقومي
املعامالت املالية ،وذلك �أنه ال ميكن ت�صور وجود حتوط دون جمازفة؛ لأن
من يطلب حتمل املخاطر وزيادتها �إمنا يفعل ذلك طلب ًا للربح لذلك يطلب
ثمن ًا مقابل حتمله للمخاطر� ،أي �أنه ال ميكن �أن يتخل�ص �شخ�ص من املخاطر
�إال �إذا وجد �آخر يقبلها مبقابل ،وهذه هي طبيعة املجازفة ()Speculation
فالقول بجواز العقد للتحوط ال للمجازفة تناق�ض لأنه ال يوجد الأول �إال �إذا
وجد الثاين.
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ثم �إن هذا يناق�ض منهج الت�شريع يف العقود ،فال�شرع حدد �ضوابط العقود
امل�شروعة واملمنوعة ،ف�إذا كان العقد ممنوع ًا مل يحل الدخول فيه� ،سواء
كان لهدف م�شروع �أو ال ،فالغاية ال تربر الو�سيلة ،كما �إن �ضابط القمار
هو �أن العقد ال ي�سمح بانتفاع الطرفني فيكون م�آل العقد �أن يقول �أحدهما
للآخر " :قمرتني " كما ن�ص عليه الفقهاء ،وهذا هو احلا�صل يف امل�شتقات
عموم ًا(.)11
وبعد بيان املوقف ال�شرعي من عقود امل�شتقات املالية ،ف�إنه ال بد من النظر
يف امل�شتقات املالية الإ�سالمية ،وهل ت�صلح كبديل كفوء عن امل�شتقات املالية
التقليدية؟ �أم �أنه ثمة ق�ضايا ال بد من بحثها وعالجها يف امل�شتقات املالية
الإ�سالمية لتكون قادرة على حمل زمام املبادرة كبديل ناجح؟
 : 2املبحث الثاين :امل�شتقات املالية الإ�سالمية:
 :1-2املطلب الأول :ت�سا�ؤالت م�شروعة وعامة حول املو�ضوع:
قبل اخلو�ض يف ق�ضايا امل�شتقات املالية الإ�سالمية فهناك �س�ؤال يتوجب
طرحه ،وهو هل هناك وجود ملا يعرف بامل�شتقات املالية الإ�سالمية؟ �أم هي
بدائل عن امل�شتقات املالية التقليدية ،ولكن درج ا�ستخدام لفظ امل�شتقات يف
حقها؟.
يقول الدكتور عبدالرحيم ال�ساعاتي :ي�ستطيع النظام املايل الإ�سالمي
الإفادة من ميزات وفوائد امل�شتقات املالية واملتمثلة يف التوفري الكبري
يف تكاليف املعامالت ،ويف �إدارة املخاطر العامة وال�سيطرة عليها ،ويف
التكامل مع املنظومة املالية الدولية ،واال�ستفادة من فر�ص ا�ستثمار الأموال
الإ�سالمية ،ومن فر�ص التمويل املتاحة يف �سوق ر�أ�س املال العاملي والذي
حتتاج �إليه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وكذلك حكومات الدول الإ�سالمية يف تنمية
اقت�صادياتها ،وحتى يت�سنى لها ذلك ال بد من �أن تعمل على تطوير م�شتقات
مالية �إ�سالمية وفق ال�شروط التالية(:)12
1 .1يجب �أن تكون امل�شتقات املالية متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
2 .2يجب �أن حتقق الفوائد واملنافع التي حتققها امل�شتقات املالية.
3 .3يجب �أن تكون قابلة للتداول يف �أ�سواق املال الدولية.
كما ويجب على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وال�سلطات النقدية يف الدول
الإ�سالمية �أن ت�ؤ�س�س وحدات للبحث والتطوير ،وذلك لتحقيق الأهداف
التالية(:)13
1 .1ا�ستحداث م�شتقات مالية حتقق املتطلبات ال�سابقة.
2 .2تطوير و�سائل ومعايري فعالة لقيا�س املخاطر التي تنخف�ض �أو تن�ش�أ
با�ستخدام امل�شتقات املالية الإ�سالمية.

www.giem.info 30

3 .3تطوير طرق حما�سبية جديدة لإظهار وجت�سيد خماطر التغري،
وم�ستوى التقلب يف قيم �أ�صول وخ�صوم امل�ؤ�س�سات املالية ،وعلى
امل�ؤ�س�سات املالية تبني هذه الطرق لتحقيق ال�شفافية ،ولتعك�س
الو�ضع احلقيقي لأ�صولها وخ�صومها ،وحجم املخاطر التي
تتعر�ض لها.
4 .4تتبنى �ضوابط و�سيا�سات ا�ستقرار ف ّعالة تتم�شى مع املرونة
املتزايدة للم�ؤ�س�سات املالية ومقدرتها على احلركة عرب النظام
املايل الدويل ،ولكي تتم�شى �أي�ض ًا مع التغري الديناميكي للم�شتقات
املالية الإ�سالمية.
ويفهم من هذا �أن ثمة م�شتقات مالية �إ�سالمية بحاجة لإيجاد �أو لتطوير،
ولكن بالرجوع �إىل مفهوم امل�شتقات املالية التقليدية نرى �أنه ال بد من حتقق
حدود التعريف – عنا�صره  -حتى يقال ب�أن الأداة هي م�شتق مايل ،وهذه
احلدود هي:
1 .1يجب �أن تكون املنتجات م�شتقة من املنتج الأ�صلي (�أي املوجودات التي
تقوم عليها).
2 .2يجب �أن تكون امل�شتقات قابلة للتداول يف ال�سوق.
لذلك يرى بع�ض الباحثني �أنه يجب على الأجهزة التنظيمية �أال تطلق عليها
ا�سم امل�شتقات الإ�سالمية ،و�إمنا يجب ت�سميتها " التحوط الإ�سالمي "( ،)14
وتقدم معنا �أن التحوط يعترب �أداة من �أدوات الهند�سة املالية الإ�سالمية
املعتربة يف �إدارة املخاطر.
يف حني يرى �أنور ح�سون – نائب رئي�س وكالة موديز للت�صنيف االئتماين – �أن
توظيف امل�شتقات بعناية �سيزيد من كفاءة عمل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية،
كما �سيوفر لها مزيد ًا من التناف�سية ،و�ستكون �أكرث جاذبية للعمالء ،ويف تقرير
لوكالة موديز ( )Moody,sذكرت فيه �أن امل�شتقات لها دور كبري يف حت�سني
اجلدارة االئتمانية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وتقليل تعر�ضها للمخاطر،
وي�ضيف التقرير �أن احلاجة امللحة للتحوط �ضد املخاطر �أوجدت ردة فعل لدى
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بعدم قبول �أي هيكلية جديدة يكتنفها الغمو�ض،
وهو ما دعا الفقهاء املحافظني �إىل رف�ض امل�شتقات ب�شكل عام ،لأنهم يعتربون
عمليات التحوط جمرد عمليات مراهنة تخمينية على حركة العملة والأ�سهم،
وهو ما يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة يف حترمي املقامرة(.)15
ويرى بع�ض اخلرباء �أن �أهمية التحوط تكمن يف ال�سيطرة على املخاطر؛
ومن هنا يتوجب على امل�ؤ�س�سات وال�شركات املالية املختلفة و�ضع خطط
ا�سرتاتيجية لل�سيطرة على املخاطر والتحوط لها� ،إذ �إن ذلك يحقق لها مزايا
عدة منها(:)16
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�1 .1أن التحوط ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار التدفقات النقدية وعدم تقلبها ،وهذا يعطي ال�شركة ميزة تناف�سية ،ويجنبها تقلب
العوائد ،ويقلل احتمال �إفال�سها و�إخفاقها.
2 .2التحوط ي�ؤدي �إىل قدرة ال�شركة على جتنب ت�أجيل ا�ستثماراتها املخطط لها حني تنخف�ض تدفقاتها النقدية ،وجتنبها
تغيري ا�سرتاتيجياتها اال�ستثمارية؛ مما ي�ساعد على ارتفاع قيمة ال�شركة و�أ�سهمها يف ال�سوق.
�3 .3إن ا�ستقرار وعدم تقلب التدفقات النقدية لل�شركة ب�سبب �سيا�سات التحوط يزيد من درجة الثقة يف مقدرتها ،ويزيد
من جدارتها االئتمانية.
�4 .4إن �سيا�سات التحوط تتجاوز مزاياها من ال�شركة �إىل املتعاملني معها ،حيث يزداد اطمئنانهم �إىل �إمكانية ال�شركة يف
�سداد ديونها.
وعلى النقي�ض من ذلك ،فعدم وجود �أدوات مالية �إ�سالمية خم�ص�صة للتحوط ،وبتكلفة مالية منخف�ضة يجعل امل�ؤ�س�سات وال�شركات
التي تلتزم بالتعليمات ال�شرعية �أقل كفاءة ،و�أكرث كلفة؛ وبالتايل ال ت�ستطيع مناف�سة امل�ؤ�س�سات غري امللتزمة ،كل ذلك يحتم على
امل�ؤ�س�سات وال�شركات املالية امللتزمة �أن تتخذ كافة الأ�سباب لرفع كفاءتها وخف�ض تكلفتها حتى تتمكن من املناف�سة ،وكذلك يتوجب
على امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،ومنظري االقت�صاد الإ�سالمي والفقهاء �أن يعملوا على تلبية احتياجات ال�شركات الإ�سالمية
املعا�صرة من الأدوات املالية لإدارة املخاطر التي تتعر�ض لها بكفاءة �أعلى وتكلفة �أقل( .)17
وقد �أفاد �أحد خرباء االقت�صاد الإ�سالمي( )18بعدم قبول �أي نوع من �أنواع امل�شتقات املالية ،كما ونقل القول بحرمتها عن املجامع
الفقهية ،و�أكد على عدم وجود م�شتقات مالية �إ�سالمية؛ معل ًال ذلك ب�أن املتاجرة باملخاطر ال جتوز �شرع ًا فهي مبنية على عقود
حمرمة �أو على عقود ا�ستثنائية ال يجوز القيا�س وال البناء عليها ،كما ويرى �أن التحوط يف التمويل الإ�سالمي �إمنا يكون عن طريق
هيكلة املنتجات� ،أي املزاوجة بني عقود التمويل الإ�سالمي مبا يحقق تخفيف املخاطر �أو در�أها يف معاملة معينة ،والتحوط يعمل على
�إعادة توزيع املخاطر بني الأفراد وال يلغيها ،وال يتم التخل�ص منها عن طريق امل�شتقات ،لأن الهند�سة املالية غري معنية بالتحوط،
كما و�أكد ب�أن من �أهم ميزات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هو خلوها من امل�شتقات املالية.
(يتبع :يف احللقة )4
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د .عبد الباري م�شعل
املدير العام �شركة رقابة
لال�ست�شارات – بريطانيا

ال�صكوك بني الأ�سهم وال�سندات

�أطلقت يف الآونة الأخرية دعوى التقارب بني الأ�سهم وال�صكوك و�أن ال�صكوك
ما هي �إال �سندات �إن انحرفت عن �ضوابطها ال�شرعية ،وما هي �إال �أ�سهم �إن
التزمت ب�ضوابطها ال�شرعية .وقد يكون لهذه املقدمة �صدى حقيقي ًا بالنظر
لواقع ال�صكوك املنحرفة لكن لي�س الأمر على �إطالقه يف الت�صور النظري
املن�ضبط ب�ضوابط ال�شريعة لل�صكوك والذي �صدرت بقرارات املجامع
الفقهية ،واملعايري ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية يف البحرين .و�سيبني هذا املقال الفرق بني الأ�سهم وال�صكوك
وال�سندات التقليدية.
ال�صكوك كالأ�سهم قائمة على امل�شاركة بني حملتها �أرباب الأموال ،لكن لها
باعتبار ا�ستثمار ح�صيلتها حاالن:
احلال الأوىل� :إن كان ا�ستثمار ح�صيلة ال�صكوك مطلق ًا يف �أعمال
ال�شركة امل�صدرة ،وتتحمل م�صاريفها الإدارية والعمومية ،ف�إن ال�صكوك يف
نظري تت�ساوى مع زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،وت�صبح كالأ�سهم من الناحية
الفقهية دون الناحية القانونية .وبالتايل يجب �أن تت�ساوى عوائدها مع عوائد
حملة الأ�سهم ،لكن ال يكون حلملة ال�صكوك حق الت�صويت لأنها لي�ست �أ�سهم ًا
قانونية.
احلال الثانية� :إن كان ا�ستثمار ح�صيلة ال�صكوك مقيد ًا بخط
�إنتاجي معني على �سبيل امل�شاركة املتناق�صة يف الربح واخل�سارة� ،أو يف
�أ�صل معني على �سبيل الإجارة� ،أو املرابحة� ،أ�صبحت يف نظري كامل�ضاربة
املقيدة التي تتحمل بامل�صروفات املبا�شرة ملا قيدت به ،وحت�صل على عوائده.
وت�سميتها ب�صكوك املرابحة �أو الإجارة �إمنا هو باعتبار ما �آل �إليه ا�ستثمار
ح�صيلتها �أو ُق ّيد به هذا اال�ستثمار وال م�شاحة يف اال�صطالح.
والتفرقة بني احلالني كالتفرقة بني التمول بزيادة ر�أ�س املال والتمول على
قوته بالرافعة املالية عن طريق االقرتا�ض بال�سندات التقليدية �أو القرو�ض
املبا�شرة.
والفرق الفقهي بني امل�شاركة يف احلالني ما ي�أتي :يف احلال الأوىل ي�صبح
حامل ال�صك م�ساهم ًا �أي مالك ًا حل�صة من الكيان القانوين �أو ال�شخ�صية
االعتبارية لل�شركة� .أما يف احلال الثانية فلي�س حلامل ال�صك احلق يف
امل�شاركة يف ملكية الكيان القانوين �أو ال�شخ�صية االعتبارية لل�شركة ،و�إمنا
له احلق فقط يف �أ�صول الوعاء املحدد مل�شاركته �سواء �أكان م�ستق ًال حلملة
ال�صكوك �أم م�شرتك ًا بينهم وبني �أموال ال�شركة امل�ستفيدة من ال�صكوك.
وتتفق ال�صكوك مع الأ�سهم يف �أن ك ًال منهما قائم على امل�شاركة بني حملتها،
لكن بع�ضها قد يكون م�ؤقت ًا ب�سبب القيد املو�ضوع على اال�ستثمار ،كامل�ضاربة،
والإجارة واملرابحة وامل�شاركة املتناق�صة .وجميع هذه القيود تنهي امل�شاركة
عقدا �أو باتفاق الطرفني .وهذا يخالف الأ�سهم التي ال يوجد قيد ي�ؤقت
امل�شاركة من خاللها .ومن نافلة القول �أنه ال �ضمان للعائد على ال�صكوك
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�إال تبع ًا للقيد املفرو�ض على اال�ستثمار ،ف�صكوك املرابحة مث ًال وهي �أعلى
ال�صكوك رتبة يف ال�ضمان جتنب حملتها التعر�ض ملخاطر تقلبات �سعر ال�سوق
�أو املخاطر الت�شغيلية لكنها بالت�أكيد ال جتنبهم املخاطر االئتمانية املتعلقة
ب�ضمان ال�سداد �إال مبقدار التوثيقات امل�صاحبة لدين املرابحة من رهن �أو
كفالة .و�صكوك الإجارة التي تليها يف ال�ضمان فهي تتعر�ض ملخاطر الت�شغيل
وخماطر احليازة بالإ�ضافة للمخاطر االئتمانية� .أما خماطر امل�شاركة
فتتعر�ض ملخاطر ال�سوق �إ�ضافة ملا �سبق.
وت�ؤكد تطبيقات ال�صكوك �أنها انحرفت عن الذي ذكرت يف نقطتني:
•النقطة الأوىل :حماوالت فقهية ل�ضمان ر�أ�س املال مع العائد يف �صورة
امل�شاركة وامل�ضاربة املقيدة على �أ�سا�س التعهد من ال�شريك املدير �أو
امل�ضارب ب�شراء �أ�صول ال�صكوك بقيمتها اال�سمية .ورائد هذه الفكرة
الدكتور ح�سني حامد ح�سان كما وثقها يف �أبحاثه� ،أو على �أ�سا�س التعهد
امل�ستقل من امل�ضارب �أو ال�شريك املدير ورائد هذه الفكرة الهيئة
ال�شرعية لبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ا ٍلإ�سالمية يف البحرين يف
ت�شكيلها الأول وقد وثقت يف فتاوى امل�ؤ�س�سة املن�شورة .وعندما عر�ض
علينا �أحدهم يف اجتماع �إحدى الهيئات ال�شرعية هذا الر�أي قلت له
دون حتفظ ب�أن هذا تدلي�س وتلبي�س فقهي.
•النقطة الثانية :الدخول يف طرق قانونية �ضيقة لتبدو معها ملكية
حملة ال�صكوك للأ�صل �أو ملكية املنفعة �صورية وغري حقيقية كما هو
حال الأ�صول ال�سيادية �أو حتى الأ�صول التي ال حق حلملة ال�صكوك
يف الت�صرف فيها �أو الت�سلط عليها يف حال تعرث امل�ست�أجر يف ال�سداد،
والن�ص يف الفقرات القانونية لن�شرة االكتتاب ب�أن حق حملة ال�صكوك
ينح�صر يف املطالبة بالدين وهو ما ظهر يف �صكوك �شركة نخيل عندما
واجهت خطر التعرث يف عام  .2008وقريب من هذا التفرقة بني حق
االنتفاع وحق املنفعة وما �آل �إليه الأمر ب�أن حق االنتفاع مال قابل
لإ�صدار ال�صكوك عليه وتداوله وهو متكرر يف التجربة املاليزية.
و�أختم بالقول:
�إن ال�سعي احلثيث البتكار منتج بديل عن ال�سندات يرتقي �إىل حتقيق
�أغرا�ضها الإيجابية( ،و�أهمها التمويل على قوة ر�أ�س املال ولي�س زيادته)،
هو �أمر حممود �إىل احلد الذي حتتفظ فيه بالفرق اجلوهري عن ال�سندات.
وهو �أن العائد الإ�سالمي يجب �أن ين�ش�أ عن متلك الأ�صل �أو املنفعة حقيقة
ولي�س �صورة.
كما �أن علينا �أن نرت�ضي �أي�ض ًا �أن احل�صول على التمويل على �أ�سا�س زيادة
ر�أ�س املال قانون ًا �أو �شرع ًا كما ذكرنا لي�س هو الطريقة املف�ضلة �أو املمكنة
دائم ًا للأطراف ذات العالقة.
واهلل �أعلم
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العظمة القيادية لكي تزيد النمو قم بقيادة �أتباع
ولكي ت�ضاعف النمو قم بقيادة قادة
Leadership Greatness To Add Growth, Lead
Followers, To Multiply Growth, Lead Leaders
لطاملا كانت �إحدى �أعظم املتع يف حياتي هي تدري�س القيادة لأ�شخا�ص
�أ�صحاب ت�أثري يرغبون يف �صنع تغيري.
ونق�صد ب�أ�شخا�ص �أ�صحاب الت�أثري �أي "القادة" ،ونحن ن�ؤمن ب�أهمية
التدريب القيادي ،لكننا ن�صطدم با�ستمرار بواقع غريب عندما ند ّرب �أنا�سا
و�أفرادا عاديني ،ب أ� ّنهم مل يكونوا راغبني يف التحدّث عن �أمور القيادة ،و�أنهم
مل يطرحوا �أ�سئلة حول تنمية م�ؤ�س�ساتهم� ،أو حتقيق ر�ؤاهم الإ�سرتاتيجية،
بل �إ ّنهم كانوا يتلم�سون الن�صائح حول م�شكالت و�صراعات �شخ�صية مع
�أنا�س �آخرين ،حتى بات عملنا معهم تقدمي الن�صائح ال�شخ�صية ،يف حني
�أننا قطعنا الأميال ،وف ّرغنا كثري ُا من الوقت واجلهد للحديث عن املفاهيم
القيادية لي�صبحوا قادة فتتغري حياتهم ب�أكملها.
وهذا ك ّله يقودين للجنون ،وي�سبب يل الإحباط حتى نهاية الربنامج التدريبي.
�أما احلقيقة التي تو�صلنا �إليها فهي �أ ّنه لكي ت�صبح قائد ًا يط ّور القادة ف�إنّ
هذا يتطلب تركيز ًا وتوجه ًا ذهني ًا خمتلف ًا متام ًا عن اجتذاب وقيادة الأتباع،
�إ ّنه �أمر يتطلب عقلية خمتلفة.
فالقادة قليلوا ال�صرب بطبعهم لرغبتهم يف التح ّرك ب�سرعة �أم ًال بتحقيق
ر�ؤاهم ،فهم يبتهجون بتحقيق التقدّم ،ويدر�سون الو�ضع الذي يجب �أن تكون
عليه امل�ؤ�س�سة ،ويقدّمون �أفكار ًا قوي ًة حول كيفية الو�صول للو�ضع املن�شود.
وبالرجوع �إىل �أحد املراجع القيادية الهامة ،وهو كتاب (القيادة املرتكزة على
املبادئ) للدكتور (�ستيفن كويف) ،والذي ناق�ش زيادة القوى املحركة �أو تقليل
القوى املقيدة �ضمن فقرة تتحدث عن �إ�شراك النا�س يف امل�شاكل وحلها ،نقر�أ
ما يلي:
"�إن ال�س�ؤال عن االختيار بني زيادة القوى املحركة �أو تقليل القوة املقيدة
ي�شبه ال�س�ؤال عن �أ ّنه �إذا اكت�شفت �أثناء قيادة ال�سيارة �أن املكابح مرفوعة
(يف حالة عمل) وبد�أت يف زيادة �ضخ الوقود ،ف�ستالحظ عدم جتاوب
ال�سيارة وا�ضطراب املحرك ،فاملهم عدم اال�ستمرار يف الدو�س على البنزين،
والقيام بتحرير املكابح ،وبذلك ميكننا الو�صول ل�سرعات �أعلى وب�صورة �أكرث
فاعلية .وعادة ف�إنّ القادة يقدمون ثلثي طاقتهم لتقليل القوى املقيدة والثلث
الباقي لزيادة القوى املحركة" .
�إن ما يجب �أن يحدث يف حالتنا هو العك�س متام ًا ،فقيادة القادة يجب �أن
ت�أخذ ثلثي طاقة القائد �أما ما تبقى في�شارك فيه بقية الأتباع.

د .عالء الدين العظمة
دكتوراه يف التخطيط اال�سرتاتيجي
م�ست�شار التخطيط والتنفيذ اال�سرتاتيجي يف كربى
امل�ؤ�س�سات ال�سورية
مدير وحدة التع ّلم التنظيمي وتطوير املوارد
الب�شرية يف �شركة �سرييتل موبايل تيليكوم
رئي�س ق�سم �إدارة الأعمال يف جامعة �أري�س-
هيو�سنت الأمريكية

ميكننا حتقيق النمو بقيادة الأتباع ،ولكن �إذا كنت ترغب يف تعظيم قيادتك،
وم�ساعدة م�ؤ�س�ستك يف الو�صول لأق�صى �إمكانياتها ف�أنت بحاجة لتطوير
املتفجر امل�ستدام.
القادة� .إ ّنها �أهم و�سيلة لتحقيق النمو ّ
عندما تقود جمموعة من النا�س ،ف�إ ّنهم �سي�ستهلكون �أكرث من  %80من وقتك
وجهدك كقائد� ،أما �إن كنت من القادة املبادرين الذين يطبقون فكرة النمو
املتفجر امل�ستدام ،ف�إ ّنك لن ت�سمح لأكرث من  %20من �أتباعك با�ستنزاف
ّ
معظم وقتك وجهدك ،و�ستبحث عن �أف�ضل  %20من الأ�شخا�ص الأعلى
قدرات قيادية لت�ستثمر فيهم  %80من وقتك وجهدك.
وباخت�صار�" :إذا ط ّورت نف�سك ف�إ ّنك ت�ستطيع حتقيق النجاح ال�شخ�صي ،و�إذا
ط ّورت فريق العمل ف�إ ّنك �ست�سعى لتحقيق النمو امل�ؤ�س�سي� ،أ ّما �إذا ر ّكزت على
املتفجر امل�ستدام".
تطوير القادة ف�إنّ م�ؤ�س�ستك �ستحقق النمو ّ
وعليه ف�إننا ننق�ض نظرية العدالة وامل�ساواة امل�ؤ�س�ساتية بالقول :القائد البارع
يط ّور القادة ،ويعطيهم املكاف�آت واملوارد ،وامل�س�ؤوليات بناء على النتائج،
وكل ّما زاد ت�أثري القادة زاد عدد الفر�ص التي تتاح لهم .فكما قال (مايك
ديالين)�" :أي م�ؤ�س�سة �أو �صناعة تعطي مكاف�آت مت�ساوية للك�ساىل املتهاونيني
واملنجزين املتحم�سني جتد نف�سها عاج ًال �أو �آج ًال وقد امتلأت بالك�ساىل
وفقدت املنجزين" .
إ� ّنك عندما جتتذب تابع ًا واحد ًا ت�ؤثر يف �شخ�ص واحد وحت�صل باملقابل على
قيمة وقوة �شخ�ص واحد .لكن القادة الذين يطورون القادة ي�ضاعفون منو
م�ؤ�س�ساتهم ،فمقابل كل قائد يطورونه يح�صلون على قيمة وقوة جميع �أتباع
هذا القائد ،ف�إذا �أ�ضفت ع�شرة �أتباع مل�ؤ�س�ستك ف�سيكون لديك قوة ع�شرة
�أفراد ،و�إذا �أ�ضفت ع�شرة قادة مل�ؤ�س�ستك ف�ستكون لديك قوة ع�شرة قادة
�إ�ضافة �إىل جميع التابعني والقادة الذين ي�ؤثرون فيهم.
إ� ّنه الفارق بني الإ�ضافة وامل�ضاعفة ،وكما قال الدكتور (جون �س .ماك�سويل)
يف كتابه 21" :قانون ًا ال يقبل اجلدل يف القيادة " متحدث ًا عن التطوير
القيادي:
"القادة الذي يجتذبون الأتباع ينمون بالإ�ضافة� ،أما القادة الذين يطورون
القادة فينمون بامل�ضاعفة".
لذلك ف�إنّ اختيار القادة بعناية معناه البحث عن احلافز والقدرة وال�شخ�صية.
عليك �أن تبحث عن العديد من الأمور يف القادة الذين ترغب يف تطويرهم،
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�أهمها:
.1
.2
.3
.4

1الإح�سا�س بالفخر.
2االنتباه �إىل التفا�صيل.
3اال�ستعداد لبذل جهد �إ�ضايف لت�صحيح �سري الأمور.
4االفتقار الكامل لل�شعور بالر�ضا عن العمل والرغبة يف االنتقال
لنقطة جديدة.
5 .5االجتاه الداخلي وامل�س�ؤولية جتاه العمل دون احلاجة للإ�شراف.
6 .6القدرة على تقييم عمله واال�ستفادة من �آراء الآخرين.
وعندما تبحث عن ذلك ف�أنت ال تن�شد الكمال القيادي ،بل ت�سعى النتقاء
املتميزين.
�إنّ تطوير القادة له �آثار كبرية ،فلماذا ال يفعله اجلميع؟
1 .1من ال�صعب العثور على القادة ،فهم مثل ال�صقور ال يوجدون �ضمن
احل�شود وي�صعب العثور عليهم.
2 .2من ال�صعب جتميع القادة ،فهم متفردون ويرغبون يف ال�سري يف
طريقهم اخلا�ص ،ف�إذا ما حاولت جتنيدهم ف�سريغبون يف معرفة
ما حتاول حتقيقه؟ وكيف تخطط الو�صول �إليه؟ ومن الذي تخطط
ال�صطحابه معك؟
3 .3و�أخري ًا ف�إ ّنه من ال�صعب االحتفاظ بالقادة.
ويف ا�ستطالع ر�أي غري ر�سمي �أجراه القيادي ال�شهري (جون �س.ماك�سويل)
ملعرفة ما يحث الأ�شخا�ص املميزين لي�صبحوا قادة ،وكانت النتيجة%10 :
املوهبة الطبيعية ،و %5نتيجة الأزمات ،و %85للت�أثري يف قادة �آخرين.
�إنّ قائد ًا واحد ًا فقط من بني ع�شرة قادة يحقق النجاح واالزدهار دون
م�ساعدة قائد �آخر ،ويحتاج الباقي مل�ساعدة قادة �آخرين �سبقوهم يف رحلة
القيادة.
ونقرتح للقائد قائمة ت�ساعد يف تنمية القادة الذين يعمل على قيادتهم
وتطويرهم :
1 .1هل لديك �إ�سرتاتيجية وا�ضحة لتنمية القيادة على جميع امل�ستويات؟
2 .2عندما تختار النا�س ملهام �إدارية ،هل تق ّيمهم على �أ�سا�س قدراتهم
القيادية (�سواء على م�ستوى املهمة� ،أو الفريق� ،أو الأفراد) وعلى �أ�سا�س
ال�سمات املرتبطة بها كال�سمات ال�شخ�صية مث ًال؟
3 .3هل يح�صل القادة الذين عينتهم على يومني �شهري ًا على الأقل من
التدريب على القيادة؟
4 .4هل لديك نظام لتطوير حياتك املهنية حتى يزيد كبار القادة يف
امل�ستقبل جتاربهم ومعارفهم؟
5 .5هل كل مديرو اخلطوط لديك مقتنعون ب�أنهم قادة تدريب حقيقيون
رغم كفاءتهم يف هذا الدور؟
6 .6هل هناك فريق متخ�ص�ص يف البحث والتنمية (ويت�سم بالكفاءة) يطلع
امل�ؤ�س�سة وقادتها على �أحدث التطورات؟
7 .7هل مت تطوير هيكل م�ؤ�س�ستك مع و�ضع القيادة يف االعتبار؟
8 .8هل يعرف القادة – الفعليون واملحتملون – �أ ّنهم من "ميلكون" تطوير
�أنف�سهم ب�أنف�سهم ؟
9 .9هل تعتقد �أن هناك م�ساحة لتح�سني ثقافة امل�ؤ�س�سة القيادية
و�أخالقياتها؟
ً
1010هل جتد كبار القادة م�س�ؤولني حقا عن تطوير القيادة؟
�إن من �أهم الدرو�س التي ينبغي على القائد البدء بها لتعليم القادة الذين
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يعمل على بنائهم وتطويرهم هو در�س "منوذج املعركة" الذي و�ضعه الدكتور
(ويليم �أ.كوهني) وهو لواء متقاعد يف القوات اجلوية الأمريكية ،والتي ن�شرها
يف كتابه." The New Art Of The Leader" :
وكذلك قام الدكتور (بيرت دراكر) باقرتاح كتاب اجلرنال (زينوفون) عن
القيادة يف املعركة ك�أهم مراجع القادة واملدراء يف الع�صر احلديث ،و�أملح �إىل
�أهمية املبادئ القيادية امل�ستنبطة من احلرب بو�صفها �أ�سو�أ املواقف احتما ًال
ملمار�سة جميع �أنواع القيادة داخل اجلي�ش وخارجه ،لكن (زينوفون) الذي
�ألف كتابه منذ �أكرث من �ألفي عام يلتقي مع الدكتور (كوهني) يف القوانني
الثمانية التالية املتعلقة بنموذج املعركة :
1 .1التزام الأمانة املطلقة :فما مل حتافظ على �أمانتك ،فلن حتظى بالثقة
الكاملة من جانب من تقودهم.
2 .2اعرف جوهرك :يهتم �أتباعك من القادة برباعة �إجنازك للأدوار
القيادية.
�3 .3أعلن عن �آمالك :م�شاركتك للر�ؤى مع �أتباعك من القادة هو �أمر
جوهري �أ�سا�سي.
�4 .4أظهر االلتزام غري العادي.
5 .5توقع نتائج �إيجابية و�شارك �أتباعك هذا التفا�ؤل.
6 .6اعنت برجالك :فعنايتك برجالك و�أتباعك �سريافقه عناية واحرتام من
طرفهم جتاهك.
7 .7قدم الواجب على الذات :البد �أن تقدم مهمتك ورجالك على نف�سك
و�إال فل�ست بالقائد.
8 .8كن يف املقدمة :اخرج �إىل حيث ميكنك �أن تُرى وتَرى ،وبهذه الطريقة
�ستعرف ما يجري و�سيدرك �أتباعك مدى التزامك.
�إذا �أمع ّنا النظر يف �سرية الأنبياء والر�سل الكرام �صلوات اهلل عليهم وبركاته
لر�أينا عظيم جهودهم مع �أتباعهم والقادة الذين �صنعوهم وعملوا معهم
طوال حياتهم ،فال نن�سى �أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن و�أبو
عبيدة والزبري ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني� ،ألي�سوا جميعهم قادة؟ بل كانوا
منارة يف حياة النبي حممد وبعد وفاته �صلى اهلل عليه و�س ّلم.
ونختم مبقولتني� ،إحداهما (جلاكي روبن�سون)" :ال تكون احلياة مهمة �إال
بقدر ت�أثريها على حياة قادة �آخرين" ،والأخرى (لإلتون تروبلود)�" :إننا نبد�أ
على الأقل يف اكت�شاف معنى احلياة الإن�سانية عندما نزرع �شجرة ظل نعرف
يقين ًا �أن احلياة �أبد ًا لن تطول بنا لن�ستظل بظلها".
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مقاالت يف امل�صارف الإ�سالمية

دور م�شتقات ال�صيغ الإ�سالمية يف حتقيق عنا�رص
التوظيف االقت�صادي للمتعاقدين والعاملني ور�أ�س
املال والعائد وامل�رشوع االقت�صادي واالجتماعي
احللقة ()1
يالحظ من خالل التتابع لقواعد ال�صيغ الإ�سالمية �أنه تتحدد هناك عدة
�أوجه متقاربة جد ًا ،ويدلل هذا التقارب على مالمح حتدد نقل العقود العامة
�إىل م�شتقة و�صيغة من ال�صيغ الإ�سالمية ،تعترب تعبري ًا حقيقي ًا عن هيكل
خطة العقد االقت�صادي التي تربز �أهم عنا�صر التوظيف االقت�صادي
لأن التخطيط االقت�صادي لأي عقد من العقود اال�ستثمارية �أو لأي م�شروع
من امل�شاريع يراعي �أبعاد ًا ثابتة وهي �أركان العقد املتعارف عليها ،وهي
متثل عنا�صر التوظيف االقت�صادي من متعاقدين وعني حتتوي على عاملني
وم�شروع وعائد� ،أو ما ميكن �أن ن�سميه غنم وغرم و�أي�ض ًا �أهم عن�صر من
عنا�صر التوظيف االقت�صادي وهو ر�أ�س املال الذي يبذل �سواء �أكان من
طرف واحد كم�شتقات و�صيغ التربع �أم من طرفني متقابلني كم�شتقات
عقود املعاو�ضة �أو �أكرث من طرفني كما يف م�شتقات امل�ساهمات من الأطراف
املتعددة �سواء مبال �أو عني �أو جهد وغريها من امل�ساهمات التي �أجازها الفقه
الإ�سالمي وميكن عر�ض املو�ضوع على النحو التايل:
�أوال :هيكل تخطيط امل�شتقة العامة لل�صيغ والعقود:
( )1العاقدان
وهما طرفا العقد اللذان يقومان ب�إبرامه .وكي يبا�شر كل منهما العقد
ا�شرتط ال�شارع احلكيم �شروط ًا فيهما ،بحيث جتعل كل منهما قادر ًا على
�إجراء العقد م�ستوفي ًا ل�صحة التعاقد .وهذه ال�شروط جمتمعة ت�سمى الأهلية
التي تعني �صالحية ال�شخ�ص لوجوب احلقوق امل�شروعة �أو عليه( )1وميكن
تعريفها فيما يلي(.)2
�أو ًال� :صحة العقد:
ويعترب التخطيط عملية ذهنية( )3بحتة ال تتوفر �إال يف �إطار ال�صحة
العقلية فال يكون جمنون ًا وال �صبي ًا مميز ًا وال معتوه ًا ،وللتخطيط البد من
توافر �شروط �إمتام العقد ،واخلربة والتجارب ال�سابقة والقدرة على التميز
يف املقارنات من حيث الفروق ح�سب ثوابت املقارنة التخطيطية وموازناتها
املتعددة.
ثاني ًا :البلوغ:
ف�إذا كان ال�صبي بالغ ًا فال يكون ت�صرفه نافذ ًا �إال ب�إجازة وليه ،والوالية يف
الأمر والقيادة وامل�س�ؤولية �صميم املبا�شرة لو�ضع اخلطة.
ثالثا :الر�شد:
واع
ويالحظ �أن القدرة املالئمة على التخطيط حتتاج �إىل تركيز وت�صرف ٍ
ي�شف من احلا�ضر ومعطيات املا�ضي �آفاق امل�ستقبل القريب( )4وخا�صة
العقود عقود مالية ،وبهذا البد من املحافظة على املال دون التربيد وال�ضياع
(ح َت َّى �إِ َذا َب َلغُو ْا ال ِّن َك َاح َف إِ�نْ آ� َن ْ�ستُم ِّم ْن ُه ْم ُر ْ�شد ًا َفا ْد َفعُو ْا �إِ َل ْيهِ ْم
قال تعاىل َ
�أَ ْم َوا َل ُه ْم)(.)5

د .م�صطفى �أحمد حمد من�صور
�أ�ستاذ م�شارك  -جامعة �سلمان بن عبد العزيز
م�شرف ق�سم �إدارة الأعمال

�صيغة التعاقد:
ويعد ل�صيغة التعاقد �شرطان هما الإيجاب والقبول ،والإيجاب ما �صدر
ابتدا ًء من الطرف الأول ،والقبول ما �صدر ثاني ًا من الطرف الثاين رد ًا على
الر�ضا والقبول( ،)6ويعترب الر�ضا دليل املرونة يف التخطيط ،وو�ضع اخلطة،
�أو تعديل اخلطة بحيث التعديل ال يغري تغيري ًا جذري ًا من �أ�شكال اخلطة
الأ�سا�سية ،وفيما يعرف مبرونة اخلطة(.)7
( )2حمل العقد:
يراد مبحل العقد �أنه البد لإن�شاء �أي عقد �أن يكون هنالك جمال مكاين
وزماين لوجود املعقود عليه (امل�شروع اال�ستثماري) �أو ال�صفقة التجارية ،وقد
يكون ما ًال �أو �أعيان ًا �أو منافع �أو �أعما ًال �أو رهونات والبد من توفره بحيث يكون
على النحو التايل-:
�1 .1أن يكون حمل العقد �شرع ًا.
�2 .2أن يكون املحل قاب ًال حلكم العقد �شرع ًا.
�3 .3أن يكون مقدور ًا على ت�سليمه.
�4 .4أن يكون حمل العقد معينا تعيينا نافي ًا للجهالة.
وميكن القول مما �سبق �أن العقد هو حم�صلة �إجراء الدرا�سات التي نتو�صل
بها �إىل معرفة ما �إذا كان من املرغوب فيه القيام مب�شروع ا�ستثماري جديد
مقارب ًا ملدلول تخطيط اال�ستثماري (عقد اال�ستثمار) �أو حتليل اال�ستثماري �أو
برجمة اال�ستثمار �أو حتليل التكاليف واملنافع.
�إذ ًا العقد اال�ستثماري ي�شمل تقومي امل�شروعات ويعني :االهتمام بدرا�سة
م�صادر التمويل و�أ�ساليبه ،وكذلك حتليل التكاليف واملنافع كما يعني االهتمام
بتقومي امل�شروعات من حيث النتائج املتوقعة للتعاقد يف �إطار ثالثة م�صادر
تتعلق بامل�شاريع اال�ستثمارية التي تنتج �سلع ًا �أو خدمات للبيع �سواء �أكانت تلك
امل�شاريع خا�صة �أم عامة وهي على النحو التايل(:)8
( )1قواعد العقود اال�ستثمارية يف ا�ستخال�ص املعايري التي تعرب عن القيم
الإ�سالمية ذات العالقة الوثيقة باال�ستثمار ،والتي ميكن على �أ�سا�سها
املفا�ضلة بني امل�شروعات املختلفة ح�سب معايري احلالل واحلرام واملنافع
وال�ضرورات واحلاجيات.
(� )2صياغة دالة التكاليف للمنافع ب�صيغ ريا�ضية حل�ساب توقع املعايري
ريا�ضي ًا يف دالة م�صلحة �إ�سالمية (ح�ساب التكلفة واخل�سائر التي يتوقع
بها يف العقود ،ف�إن توزيع خ�سائر امل�شاركات يختلف من خ�سائر امل�ضاربات
وهكذا...الخ).
( )3بيان كيفية ا�ستخدام دالة امل�صلحة الإ�سالمية عليها يف تقومي
امل�شروعات بحيث احل�صول على جدوى التعاقد اال�ستثماري .من خالل ذلك
ميكن ا�ستعرا�ض تنظيم وتخطيط العقود ال�ستثمارات امل�صرف الإ�سالمي يف
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�صيغة املرابحة وال�سلم وامل�شاركة وامل�ضاربة على النحو التايل-:
�شروط ومراحل تنفيذ م�شقة عقد املرابحة:
تتبع امل�صارف الإ�سالمية نظام املرابحة للآمر بال�شراء وهو (عقد مكون
من عقد املرابحة وعقد الآمر بال�شراء �أو عقد التق�سيط) وتنظيم امل�صارف
الإ�سالمية نوع التعامل ب�صيغة املرابحة والآمر بال�شراء يف �شكل مراحل
متعددة ،ويتوىل البنك التخطيط قبل هذه املراحل التي يف جمموعها تكمل
دائرة بيع املرابحة للآمر بال�شراء ،ولذا تعرف املرابحة يف هذا الهدف
التنظيمي والتخطيطي على(� )9أنها :نوع من �أنواع الن�شاط االقت�صادي الذي
ميكن للبنك ممار�ستها بهدف متكني الأفراد والهيئات من احل�صول على
�سلعة �أو �إقامة م�شروع (من مدخالت �إنتاج �أو ت�شغيل �أو معدات) على �أن يتم
احل�صول على �إجمايل القيمة يف وقت الحق عن طريق التق�سيط ال�شهري كما
هو متبع �أو �أي ترتيب ميكن �أن ي�ضع تلك العالقة لتح�صل املبلغ.
و�أي�ض ًا املتبع لعقد املرابحة للآمر بال�شراء يالحظ على �أنه ي�ساهم يف العديد
من العمليات الإدارية التي من �ش�أنها رفع علمية التنمية كربنامج تخطيطي
ي�ستوعب التغيريات والإ�ضافات املطلوبة للتنمية ،وبذلك يعمل على الإحالل
من جوانب متعددة ،كما يعمل على تنظيم املبادالت تنظيم ًا �إداري ًا مت�سل�س ًال
عرب القنوات خالل الهياكل التنظيمية والأق�سام الإدارية ،وموظفي البنك
والتجار على النوعني (�صاحب ال�سلعة الأ�صلي والآمر بال�شراء) التي تكفل
�سري املال م�ساره ال�سليم ،فمث ًال لدينا �شرائح من املجتمع الفقرية حتتاج �إىل
مدخالت �إنتاج �أو معدات ،ويرتتب على ذلك جهد لتوليد الربح حتى ت�ستفيد
ال�شرائح ال�ضعيفة من خالل العملية الإدارية لعقد ال�صيغة (املرابحة).
عندما يتلقى امل�صرف �أمر ًا بال�شراء من �شخ�ص يحدد فيه املوا�صفات بدقة،
ويقوم امل�صرف بناء على ذلك بال�شراء ،ثم يعر�ض ال�سلعة على الآمر بال�شراء
ف�إذا كانت مطابقة للموا�صفات مت عقد املرابحة ،وعلى ذلك ف�إن امل�صرف ال
يبيع حتى ميتلك ال�سلعة(.)10
ويالحظ من �ضروريات التنظيم هو �أن يتقدم الراغب يف �شراء �سلعة �آمر
امل�صرف (رفع الأمر �أو طلب الآمر تقدر ال�ضرورة يف تنظيم عقد املرابحة)
�أي لأنه ال ميتلك املال الكايف ل�سداد ثمنها نقد ًا ولأن البائع ال يبيعها له ب�أجل
( �أو ل�صعوبة احل�صول عليها �أو العثور عليها يف الأ�سواق (املحلية �أو العاملية)
�أو زيادة القدرة االت�صالية التي ال يتحمل الأمر بالقيام بها) لذا ي�شرتيها
امل�صرف بثمن نقدي وبيعها �إىل الآمر بال�شراء بثمن م�ؤجل(.)11
وبذلك ميكن التعرف على هذا النوع من العقود ب�أن امل�صرف قد ا�شرتى
ف�أ�صبح متملك ًا ،يتحمل تبعه هالك ال�سلعة خالل الفرتة منذ �أمر بال�شراء
وحتى ت�سليمها للآمر بال�شراء مطابقة للموا�صفات وال�شروط املتفق
عليها( .)12ويتم تنفيذها يف عدد من املراحل ميكن ا�ستعرا�ضها فيما يلي-:
�أو ًال :درا�سات اجلدوى:
يتوىل الدرا�سات يف الهيكل التنظيم لإدارة اال�ستثمار يف امل�صرف الإ�سالمي
االهتمام بقبول طلب الآمر بال�شراء ،ودرا�سة الطلب من حيث مالءة الزبون
املتقدم بالطلب من حيث موقفه املايل ،وطبيعة ال�سلعة املراد �شرا�ؤها ،ف�ض ًال
عن مالءته الأخالقية و�سمعته يف قيم التعامل املايل ( معلومات جممعة من
ال�سوق عن الزبون �أو من جهة التزكية التي يثق امل�صرف مبعلوماتها) ف�ض ًال
عن درا�سة قدرة تدفقات ال�سلعة على املوارد بعد ا�ستخدامها �أو جود بدائل
�أخرى من التدفقات النقدية من جهات �أخرى .ميكن للزبون ت�سديد الأق�ساط
ب�صورة مربحة ،ومطمئنة لأن املرابحة للآمر بال�شراء يف مبتدئها �صيغة
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حمفزة للم�ساهمة يف تنمية الأفراد ومرغوبة جد ًا يف طرف الآمر بال�شراء.
�إال �أنها تنتهي بالأق�ساط ،ف�أي عجز عن تق�سيط الأق�ساط ي�ؤدي �إىل حتويل
الزبون �إىل حالة الإع�سار ،والتوقع حلالة الإع�سار ي�ضع امل�صرف الإ�سالمي
�ضمانات ( قد يكون ال�ضمان رهن ًا عقاري ًا �أو �سلعة بديلة� ،أو �شيكات) وعندما
يعجز الزبون ويف�شل يف ال�سداد يرتتب عليه (ق�صم الظهر) يرد �إىل ال�سجون
بحكم قانون ارتداد ال�شيكات� ،إن حماية امل�صرف للزبون حتتاج �إىل درا�سة
هذه التوقعات ب�شكل جيد و�إال اجته امل�صرف �إىل حتويل زبائنه من طاولة
املعامالت امل�صرفة �إىل طاولة االتهامات وااللتزامات اجلنائية يف املحاكم.
ثاني ًا :التنفيذ:
ويتم تنفيذ �صيغة املرابحة للآمر بال�شراء يف ق�سم التنفيذ :حيث يقوم بع�ض
املوظفني ب�إجراء تنفيذ كل ما ورد يف درا�سة جدوى ال�سلعة �أعاله وتتلخ�ص يف
عدد من اخلطوات(-:)13
�1 .1صياغة العقد ،وي�سمى الطالب �أو الآمر (الزبون) وي�سمى املطلوب �أو
امل�أمور (البنك) وزن ي�شرتي البنك �سلعة م�سماه مو�صوفة ح�سبما ما
جاء يف درا�سة اجلدوى.
�2 .2أن يعد الآمر امل�أمور يف حالة �شرائه لهذه ال�سلعة ف�إنه� ،أي _الآمر_،
�سيقوم ب�شرائها منه ويربحه فيها.
ً
�3 .3أن يقوم امل�أمور يف حالة االتفاق املبدئي ب�شراء ال�سلعة وفقا ملوا�صفاتها.
�4 .4أن يقوم امل�أمور – بعد امتالكه لل�سلعة – بعر�ضها م�ست�أنف ًا على الآمر
بناء على �شروط االتفاق املبدئي ووعده ب�شرائها.
�5 .5إذا قبل الآمر هذا العر�ض (الإيجاب) انعقد العقد بينهما ،و�إذا رف�ض
ال�سلعة ملك امل�أمور (امل�صرف).
ثالث ًا :ق�سم املتابعة:
يقوم الق�سم بالإ�شراف على ال�شيكات امل�أخوذة من الزبائن ،ويتم ت�سديدها
ح�سب الفرتات املتفق عليها لكل تاريخ �شيكات واكتمال �شيكات كل عملية ويتم
ت�صفية العملية وحتويل فائ�ض الأرباح �إىل ح�ساب الأرباح واخل�سائر.
وتتابع الإجراءات القانونية بالتن�سيق مع الإدارة املخت�صة ق�سم (ال�ش�ؤون
القانونية) لتح�صل ال�شيكات املرتدة وت�صفية العمليات( .)14واخلال�صة
يتوهم العديد من املمار�سني يف العمل امل�صرف �سواء متعاملني �أو عاملني
على �أن �صيغة املرابحة �أقل خطورة ن�سيب ًا من امل�ضاربة وامل�شاركة ،وذلك
لأن امل�ؤ�س�سة املالية (امل�صرف) ت�أخذ ال�ضمان مقابل �سداد الدين املعلوم
من الزبون ،ويعترب ال�ضمان هو ال�ضابط ملطالبة الزبون� ،أو ماعدا ذلك
الت�صرف يف ال�شيء امل�ضمون به عند تعرث �أي ق�سط من �أق�ساط العملية (�إذا
كان ال�ضمان من الدرجة الأوىل ومرن و�سهل الت�سييل) وبذلك فال جمال هنا
لتقدير اخل�سائر املتوقعة بعد تنفيذ العملية �سواء �أكان بتعدٍ من الزبون �أم من
غري تعدٍ  ،وبذلك ينتفي خطر اخل�سارة يف املرابحة بالن�سبة للم�صرف ،وهذا
مما ي�ضمن حقوق امل�ؤ�س�سة املالية (امل�صرف) بالت�سديد من ت�سييل ال�ضمان
�إذا تعرث �أو �إذا مل يح�سن الزبون من �إدارة العملية �أو امل�شروع لأنه �أ�صبحت
حقوق امل�صرف بحكم �ضماناته ،وبذلك يفرت�ض الفكر الإداري املعا�صر
والتقليدي� ،أي متويل �شركة ميلكها ويديرها مالك الأ�صل �أقل خطورة من
�شركة يديرها مالك جديد(.)15
�شروط ووظائف تنفيذ م�شتقة عقد ال�سلم:
�أخذت امل�ؤ�س�سات املالية تكت�شف �أهمية ال�سلم يف حتقيق �أهدافها التجارية
واالجتماعية بعد فرتة ق�صرية من �إن�شائها ،وت�شمل هذه الأهداف التجارية
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يف توظيف الأموال املتاحة لها وتنميتها وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
وقواعدها احلاكمة� .أما الأهداف االجتماعية املنوط بها بحكم املبد�أ
ال�شرعي لال�ستخالف على هذه الأموال فرتجع �إىل حتقيق التعاون وتنمية
الإنتاج ،وبذلك ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (امل�صارف) عن طريق
نظام ال�سلم �أن تعني احلكومة يف م�ساعدة متويل املزارعني (متويل امل�شاريع
الزراعية الكربى عن طريق املحافظ للم�صارف ب�صيغة ال�سلم بدي ًال للتمويل
بالعجز الذي يقوم به البنك املركزي كما كان �سابق ًا يف ال�سودان �أو من خالل
القرو�ض �أو طباعة النقود..الخ) يف �شراء ال�سلع التي يزرعونها وينتجونها
باحل�صاد بتقدمي ثمنها لهم مقدم ًا لي�ستخدموا هذا الثمن (ر�أ�س املال املقدم
على ت�سليم املح�صول بت�أخريه عن اال�ستالم بعد زراعته وح�صاده) مما ي�ؤدي
�إىل تنميتهم وحت�سني �إنتاجهم وترقية الأداء الزراعي(.)16
ويالحظ تخطيط وتنظيم ال�سلم يف الأجل �أي الفرتة الزمنية التي تتغري
من خاللها الأ�سعار وي�شرتط جمهور الفقهاء يف ال�سلم �أن يكون م�ؤج ًال
ملكان االتفاق بالبائع الذي ال ميلك ال�سلعة املبيعة ،ولهدف يف نف�س الوقت
بحاجة �إىل املال (والذي �سمي بيع املحاويج لأن ك ًال من الطرفني يحتاج
للآخر �أحدهما ال�سلعة والثاين املال) .ثم ل�سبب ثانٍ هو ال�سالمة من بيع
ما لي�س عند الإن�سان املنهي عنه ..ف�إذا �ضرب له الأجل ا�ستطاع تدبري حاله
يف هذه املدة للح�صول يف تقدمي الثمن وا�سرتخا�ص امل�سلم فيه ومبعنى �آخر
ف�إن البائع يرغب يف �أخذ الثمن القليل ملو�ضع الأجل الذي �سيح�صل فيه على
املبيع(.)17
ويالحظ �أن هنالك اختالف وتقارب بني عقد ال�سلم ونظام ال�شيل املتبع
يف غالب مناطق الريف ال�سوداين( )18ويقدم املزارع طلب �سلم من
نوع امل�صرف املوجود ،ويقوم امل�صرف بفح�صه ودرا�سته ح�سب املعايري
وال�ضوابط لالطمئنان التام �إىل �سالمة العملية وجدية الزبون مقدم
الطلب والثقة فيه بالإ�ضافة لل�ضمانات الكافية واملنا�سبة للحالة ،وجدية
الزبون مقدم الطلب ف�إن امل�صرف يقدم ر�أ�س املال (الثمن) مقدم ًا نظري
ا�ستالم املبيع (املح�صول مو�ضوع عقد ال�سلم) الحق ًا باملوا�صفات وال�شروط
وال�ضمانات ،ويالحظ ال�سعر يف امل�صرف �أنه يخ�ضع للدرا�سة الواقعية من
جميع الأطراف بالتايل يحظى العقد بالقبول ويخرج من دائرة الإذعان ،كما
يحوي عقد ال�سلم �شرط ًا �أ�سا�سي ًا بند الإح�سان ملواجهة االنحراف يف الأ�سعار
غري املنظورة يرفع ويخف�ض ال�ضرر الذي يقع على �أحد الأطراف وهي �شروط
�أ�سا�سية ال يعرفها نظام ال�شيل (.)19
وخال�صة القول ميكن الو�صول �إىل �أهم املميزات التي مييز بها عقد ال�سلم يف
تخطيط ا�ستثمارات امل�صرف الإ�سالمي فيما يلي)20(:
1 .1عقد بيع ال�سلم من �أهم ال�صيغ التي تهدف �إىل بناء وعر�ض ر�أ�س
املال االجتماعي واالقت�صادي مع ًا يف خطة وا�ضحة وحمددة ب�إبرام
هذا العقد (ال�سلم) يعني �أنها يف الوجه املقابل تعيني املنتج العقلي
حقيقة وذلك بتوفري احتياجاته من مدخالت زراعية مث ًال �آليات
وو�سائل ا�ستخدام و�أجرة العمليات والرتتيبات الإدارية التي يقوم له
بها الآخرون ف�ض ًال عن قوت عياله وامل�صارف الت�شغيلية للم�شروع
الزراعي حتى ي�سهم يف تخطيط �إنتاج املح�صول �إىل �أن يعد مرحلة
الت�سويق (الت�سليم) مبعنى �أن ال�صيغة تقوم بت�أهيل املنتج ت�أهي ًال كام ًال
(م�ستلزمات الأ�سرة  +م�ستلزمات الإنتاج) من خالل ا�ستالم ر�أ�س املال
مقدم ًا وثاني ًا :ت�أهيل املنتج بحيث امل�ساهمة و�إخراجه باجلودة وال�شكل

الت�سويقي له ،ولذا ت�سمى بيع املحاويج لأنه يبيع غائب ًا تدعو �إليه �ضرورة
كل واحد من املتابعني(.)21
2 .2تعد و�سيلة تخطيطية لال�ستثمار من حيث �أنها بالرتكيز على ال�سلع
واملعاو�ضة باختالف اجلن�سني وتثبيت عن�صري الزمان واملكان وتعجيل
ر�أ�س املال وت�أخري اال�ستالم مما ي�ؤدي �إىل تثبيت �سعر ال�سلع تثبيت ًا يقلل
من تزايدات الأ�سعار بالت�أثري بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة من حدة
الأ�سعار م�ساهمة يف احلد من زيادة الت�ضخم باجتاه زيادة الإنتاج
وزيادة التوظيف.
3 .3تعترب من ال�صيغ التخطيطية لال�ستثمار من الدرجة الأوىل لأنها تتجه
باملال يف �شكل حلقات متكاملة ت�شكل م�سار دائرة كاملة مبعنى �أنها
تعمل على حتريك ر�أ�س املال وتعجيله يف �شكل دورة اقت�صادية كاملة
معتدلة نرمز لها ال�شكل التايل-:
مبعنى �أن ال�سلم يحقق دورة اقت�صادية معتدلة (بنك – منتج – حم�صول
– �سوق) مبعنى �أن هذه ال�صيغة املنفردة تربط �آليات االقت�صاد بع�ضها
ببع�ض مبا�شرة من غري و�سيط وم�ساهمة مبا�شرة يف زيادة الإنتاج وا�ستقرار
الأ�سعار وخلق م�شروعات جديدة واالرتقاء بالزيادة الأفقية والر�أ�سية للإنتاج
وتوظيف عمالة وخلق �أيدٍ عاملة لتقليل ن�سبة العطالة والبطالة مما ي�ؤدي �إىل
توظيف االقت�صاد املطلوب.
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( )12الفتوى ال�صادرة من م�ؤمتر امل�صرف الإ�سالمي الثاين املنعقد بالكويت يف جمادي الثاين 1403هـ
مار�س1983م
( )13بنك الت�ضامن الإ�سالمي الن�ش�أة والتطور مرجع �سبق ذكره �ص .31
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رحم ربي واهلل املوفق.
( )19املرجع ال�سابق ذكره مبا�شرة� ،ص .15-14
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د� /سليمان نا�صر
باحث يف امل�صرفية الإ�سالمية
جامعة ورقلة  -اجلزائر

جوانب ال�ضعف يف البنوك الإ�سالمية
و كيفية حت�صينها يف مواجهة الأزمات

www.drnacer.net

مقدمة:
�ألقت الأزمة املالية العاملية الأخرية ل�سنة  2008بظاللها على جميع القطاعات
االقت�صادية مبا فيها قطاع امل�صارف ،ولكونه جزء ًا هام ًا من القطاع املايل
فقد حت ّمل اجلزء الأكرب من تلك التداعيات .ومبا �أن البنوك الإ�سالمية تعترب
�أي�ض ًا �ضمن ذلك القطاع ،فقد كانت مع ّر�ضة �أي�ض ًا لت�أثريات هذه الأزمة
العاملية� ،إ ّال �أن الأرقام �أثبتت ب�أنها �أقل ت�أثر ًا بها مقارنة بالبنوك التقليدية،
وذلك البتعاد البنوك الإ�سالمية عن التعامل يف امل�س ّببات الرئي�سية لتلك
الأزمة� ،سواء منها �سعر الفائدة خا�صة منه املتغري (الربا)� ،أو امل�ضاربات
واملقامرات يف الأ�سواق املالية العاملية� ،أو بيع الديون (التوريق) ،وذلك نظر ًا
لكون هذه املمار�سات من املحظورات ال�شرعية يف املعامالت املالية الإ�سالمية.
تتمحور م�شكلة هذا البحث يف كيفية جعل البنوك الإ�سالمية �أقوى مما هي
عليه الآن يف �سبيل حتمل �أكرب للأزمات ،وذلك على �ضوء درا�سة جوانب
ال�ضعف الأ�سا�سية التي تعاين منها هذه البنوك ،وبالتايل العمل على تقويتها،
لذلك ف�إن البحث يحاول الإجابة على الت�سا�ؤل الآتي:
"كيف ميكن حت�صني البنوك الإ�سالمية لتكون لها قدرة �أكرب على مواجهة
الأزمات م�ستقب ًال ،خا�صة بعد �أن �أثبتت قوتها يف مواجهة الأزمة املالية
العاملية الأخرية ؟"
�سنحاول معاجلة هذا املو�ضوع من خالل املحاور الرئي�سية التالية:
•الأزمة املالية العاملية ل�سنة  2008ومدى ت�أثريها على عمل البنوك
الإ�سالمية.
•تقوية جوانب ال�ضعف يف البنوك الإ�سالمية ،وكيفية حت�صينها يف
مواجهة الأزمات.
• البنوك الإ�سالمية وم�شكلة التعامل مع ال�صكوك الإ�سالمية.
 -1الأزمة املالية العاملية ل�سنة  2008ومدى ت�أثريها على عمل البنوك
الإ�سالمية:
اتفق �أغلب اخلرباء على �أن الأزمة املالية العاملية التي امتدت خالل �سنتي
 2007و  2008هي �أعظم �أزمة ي�شهدها العامل بعد �أزمة الك�ساد العظيم،
والتي امتدت من �سنة 1929م �إىل �سنة 1933م تقريب ًا� ،إ ّال �أن تلك الأخرية
مل تكن تعرف �آنذاك ما ي�سمى بالبنوك الإ�سالمية ،لذلك كانت هذه الأزمة
الأخرية حم ًّكا حقيقي ًا لهذه البنوك ،بغية معرفة مدى قوتها وح�صانتها يف
مواجهة الأزمات .فماهي مالب�سات الأزمة املالية العاملية الراهنة ؟ ،وما مدى
ت�أثريها (ب�شكل عام) على البنوك الإ�سالمية ؟.
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احللقة ()1

 -1-1ملحة عن الأزمة املالية العاملية ل�سنة :2008
�شهد العامل �أزمة مالية واقت�صادية كربى منذ ب�ضع �سنني ،وال يزال يعي�ش
تداعياتها �إىل اليوم ،وقد بد�أت جذور هذه الأزمة منذ �سنة 2001م عندما
قام بنك االحتياطي الفدرايل للواليات املتحدة الأمريكية بتخفي�ض معدالت
الفائدة �إىل م�ستويات دنيا مل�ساعدة الأمريكيني على متلك �سكناتهم بوا�سطة
قرو�ض عقارية ،ثم ّمت رفعها تدريجي ًا بعد ذلك ،فمن معدل فائدة  % 6يف
بداية �سنة 2001م �إنخف�ض تدريجي ًا لي�صل �إىل  % 1يف منت�صف 2003م ،ثم
لي�صل مرة �أخرى �إىل  % 5.25يف منت�صف عام 2006م( ،)1هذا بالإ�ضافة
�إىل منح تلك القرو�ض العقارية دون �ضمانات كافية (رهونات من الدرجة
الثانية والثالثة) ،مع عدم خ�ضوع البنوك التي تو ّرطت يف تلك العملية_
وهي بنوك اال�ستثمار _ لرقابة البنك املركزي .كل هذا أ�دّى �إىل عجز
املقرت�ضني عن �سداد ديونهم مما �سبب �أزمة �سيولة حادة للبنوك ،ويف
النهاية فقدان عدد هائل من ه�ؤالء مل�ساكنهم والتي جتاوزت املليون م�سكن
يف الواليات املتحدة.
ظهرت بوادر هذه الأزمة يف بداية �سنة 2007م ،ثم ظهرت وا�ضحة يف
�أغ�سط�س من نف�س ال�سنة ،ثم انفجرت ب�شدة يف منت�صف �سبتمرب 2008م.
م�ست البنوك
حيث بد�أت ك�أزمة رهون عقارية ،ثم حت ّولت �إىل �أزمة مالية ّ
والأ�سواق املالية و�شركات الت�أمني ،ثم حت ّولت �إىل �أزمة اقت�صادية �أ�ض ّرت
ببع�ض القطاعات ال�صناعية الكربى ك�صناعة ال�سيارات� ،إ�ضافة �إىل قطاع
اخلدمات .وال يزال العامل يعي�ش تداعيات هذه الأزمة �إىل اليوم ،والتي
نتج عنها �إفال�س العديد من البنوك و�شركات الت�أمني يف الواليات املتحدة
و�أوروبا ،ويف بقية بلدان العامل بعد انتقال �آثار هذه الأزمة �إليها نظر ًا لرتابط
االقت�صاد العاملي بفعل العوملة ،وكذا لقوة االقت�صاد الأمريكي الذي ميثل
حوايل ربع االقت�صاد العاملي ،و�إن كانت �سنة 2011م قد عرفت بداية التعايف
من هذه الأزمة ويف معظم البلدان.
 -2-1مدى ت�أثري الأزمة املالية العاملية الأخرية على البنوك الإ�سالمية:
�أ�شار تقرير "ماكنزي" للتناف�سية ل�سنة ( 2009/2008وهو �أول تقرير ي�صدر
عقب الأزمة) �إىل �أن قطاع ال�صريفة الإ�سالمية ي�سري على طريق حتقيق منو
قوي وربحية عالية ،كما �أن �أداء البنوك الإ�سالمية فاق �أداء البنوك التقليدية
يف معظم الأ�سواق الرئي�سية.
وخالف ًا لالعتقاد ال�سائد ،د ّلت نتائج التقرير على �أن البنوك الإ�سالمية
ت�أثرت �إىل ح ّد ما بالأزمة املالية العاملية خا�صة ب�سبب املخاطر املت�أ�صلة يف
قطاع املالية الإ�سالمية ،مثل ارتفاع ن�سبة عدم توا�ؤم اال�ستحقاق يف البنوك
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الإ�سالمية عنها يف البنوك التقليدية ،وكذلك تعامل العديد من امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية الرئي�سية مع قطاع العقارات� .إ ّال �أن ت�أثري الأزمة املالية
العاملية كان �أقل على امل�صارف الإ�سالمية مقارنة مع امل�صارف التقليدية.
فالبنوك الإ�سالمية �أقل اعتماد ًا يف �سيولتها على الديون و�أكرث اعتماد ًا على
�إيداعات العمالء ،مما ح ّد من تعاملها مع �أ�سواق الديون( .)2
كما �أ�شار تقرير �أعدته "�أرن�ست �آند يونغ" �أن ال�صريفة الإ�سالمية متثل جزء ًا
من احلل للأزمة املالية العاملية الراهنة ولي�س احلل ب�أكمله ،حيث �أنها ال
تزال متثل ن�سبة �ضئيلة ال تتجاوز  % 3من �إجمايل ال�صريفة املالية العاملية،
وهي الأقل ت�أثر ًا بالأزمة املالية مقارنة بامل�صارف التقليدية ،و�ستكون مو�ضع
ترحيب �أكرب يف الغرب حالي ًا بفعل الأزمة املالية العاملية الراهنة( .)3
�أي�ض ًا �أكد �صندوق النقد الدويل يف تقرير له �صدر بعد التعايف العاملي من
الأزمة �شمل درا�سة وحتليل لنظام البنوك الإ�سالمية� ،إيجابية النظام
امل�صريف الإ�سالمي ،و�أن البنوك الإ�سالمية كانت الأقل ت�ضرر ًا من الأزمة
املالية العاملية ب�سبب عدم دخولها يف �أعمال ذات خماطرة ،و�أ�شاد التقرير
مببد أ� امل�شاركة يف الربح واخل�سارة(.)4
وعموم ًا ومن الواقع امل�شاهَ د ،ف�إن امل�صارف الإ�سالمية قد ت�أثرت بالأزمة من
خالل عدة �أوجه بطريقة مبا�شرة و غري مبا�شرة كالتايل:
•�إن امل�صارف الإ�سالمية التي ت�أثرت بطريقة مبا�شرة ،هي تلك
امل�صارف التي كان لها ا�ستثمارات يف البور�صة العاملية عن طريق
املحافظ اال�ستثمارية الدولية �أو �صناديق اال�ستثمار الدويل ،و هذا
الق�سم من امل�صارف الإ�سالمية ال �شك �أنه قد ت�أثر بالأزمة خا�صة
تلك امل�صارف التي كانت م�شرتكة �أو م�ستثمرة يف حمافظ �أو �صناديق
ا�ستثمار مرتبطة بالقطاع العقاري� ،إ ّال �أن تلك اال�ستثمارات كانت
حمدودة ،و مل ت�ؤثر على مراكزها املالية ،كما مل ت�ؤثر على ربحيتها
كثري ًا.
•الق�سم الآخر من امل�صارف الإ�سالمية هي تلك امل�صارف التي ت�أثرت
بالأزمة بطريقة غري مبا�شرة ،نتيجة لأثرها على جميع القطاعات
االقت�صادية دون ا�ستثناء وبدرجات متفاوتة� ،إ ّال �أن القطاع املايل و
امل�صريف كان �أكرث القطاعات ت�أثر ًا بتلك الأزمة ،ومن ثم فقد �شملها
الأثر مثلها مثل �أي م�ؤ�س�سة اقت�صادية ت�أثرت بالو�ضع العام من الأزمة،
لكن الأمر الذي ميكن الت�أكيد عليه هو �أن ت�أثرها كان حمدود ًا ،كما
�أن �أي ًا منها مل يتعر�ض لإفال�س �أو �صعوبات مالية ا�ستدعت تدخ ًال من
امل�صارف املركزية ب�سبب الأزمة ،و�أن بع�ض ًا من الت�أثر كان ايجابي ًا مثل
زيادة ودائع امل�صارف الإ�سالمية(.)5
 -2تقوية جوانب ال�ضعف يف البنوك الإ�سالمية وكيفية حت�صينها يف
مواجهة الأزمات:
لقد تبينّ لنا من خالل ت�أثري الأزمة املالية العاملية الراهنة على عمل البنوك
الإ�سالمية ،ب�أن هذه البنوك ال ميكن القول ب�أنها مل تت�أثر متام ًا بالأزمة ،ولكن
ت�أثرها كان �أقل مقارنة بالبنوك التقليدية ،وذلك البتعادها عن التعامل يف
امل�سببات الرئي�سية لهذه الأزمة ،وهي التعامل ب�سعر الفائدة املتغري (الربا)،
والإفراط يف عمليات التوريق �سعي ًا وراء زيادة الإقرا�ض وبالتايل جني الأرباح
(�أي بيع الديون) ،وكذا املقامرات يف الأ�سواق املالية العاملية.
لكن مع ذلك ،فقد كان هناك ت�أثري ولو ن�سبي ،وقد يعود ذلك �إىل �أ�سباب
خارجة عن �إرادة البنوك الإ�سالمية بفعل العوملة وترابط االقت�صاديات

وت�أثرياتها املتبادلة على امل�ستوى العاملي ،وقد ُيعزى ذلك �أي�ض ًا �إىل مواطن
�ضعف �أو خلل تعاين منها هذه البنوك وتقلل من ح�صانتها يف مواجهة
الأزمات ،فماهي تلك اجلوانب ؟ ،وكيف ميكن تقويتها ؟.
 -1-2تنويع البنوك الإ�سالم َّية لعمل َّياتها ح�سب الأجل عو�ض االعتماد على
وخا�صة ب�صيغة املرابحة:
التمويل ق�صري الأجل َّ
وهي امل�شكلة التي تعاين منها البنوك الإ�سالمية منذ بداية ن�شاطها ،ففي
درا�سة قام بها مركز االقت�صاد الإ�سالمي التابع للم�صرف الإ�سالمي الدويل
لال�ستثمار والتنمية بالقاهرة حول  20بنك ًا �إ�سالم ّي ًا �سنة 1985م ،تبـينَّ �أنَّ
ومتو�سط الأجل �إىل �إجمايل حجم التوظيف بلغت
ن�سبة التوظيف ق�صري
ِّ
كمعدَّل عام بني هذه البنوك .)6 (% 91
ً
ويف درا�سة �أخرى حول  22بنك ًا �إ�سالم ّيا قام بها االحتاد الدويل للبنوك
الإ�سالم َّية بالقاهرة (�سابق ًا) �سنة 1410هـ1989،1990-م ،تبـينَّ �أنَّ
ن�سبة التوظيف ق�صري الأجل �إىل �إجمايل التوظيفات ب�أنواعها املختلفة
قد بلغت � %75.6سنة 1409هـ1988،1989-م ،و� % 75.4سنة 1410هـ -
1989،1990م(.)7
ومبا �أنَّ �صيغة املرابحة هي �أقرب ال�صيغ الإ�سالم َّية �إىل التمويل ق�صري
الأجل ،ف�إننا جند �أنَّ االعتماد الكبري للبنوك الإ�سالم َّية على التمويل ق�صري
يتج�سد يف معظمه يف التمويل ب�صيغة املرابحة وب�شكل مفرط ،حيث
الأجل َّ
و�صل ا�ستثمار بع�ض البنوك فيها �إىل  % 95من �أ�صولها(.)8
ويف الدرا�سة التي قام بها الإحتاد الدويل للبنوك الإ�سالم َّية حول  166بنك ًا
�إ�سالم ّي ًا �سنة 1996م تبـينَّ �أنَّ هذه البنوك تط ِّبق املرابحة بن�سبة % 40.30
عام بالن�سبة ل�صيغ التمويل الأخرى ،مقابل  % 7.2للم�ضاربة مث ًال،
كمعدَّل ٍّ
ويف �سنة 1997م ومن خالل الدرا�سة التي قام بها حول  176بن ًكا �إ�سالم ّياً
العام لتطبيق �صيغة املرابحة بلغ  % 37من �إجمايل حجم
تبـينَّ �أنَّ املعدَّل َّ
التمويل مقابل  % 6فقط بالن�سبة للم�ضاربة(.)9
وح�سب التقارير الواردة عن املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية (البحرين) واخلا�صة بالبنوك الإ�سالمية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،فقد بلغت ن�سبة املرابحة يف هذه البنوك  % 62.25من �إجمايل
التمويالت و  % 49.27من �إجمايل الأ�صول �سنة  ،)10 (2005كما بلغت هذه
الن�سبة  %65من �إجمايل التمويالت و  % 40.86من �إجمايل الأ�صول �سنة
.)11(2007
وح�سب الدليل الذي ي�صدره املجل�س ال�سابق دائم ًا خالل كل ثالث �سنوات
تقريب ًا عن البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،تبينّ �أن ن�سبة التمويل
باملرابحة بلغت  % 31.8من �إجمايل حجم التمويل و % 16.3من �إجمايل
حجم اال�ستثمار �سنة 2003م ،وذلك كمعدل عام بالن�سبة لـ  116بنك ًا
وم�ؤ�س�سة مالية فقط( .)12بينما بلغت ن�سبة التمويل باملرابحة % 34.36
من �إجمايل حجم التمويالت �سنة  ،2006وذلك بالن�سبة لـ  143بنك ًا وم�ؤ�س�سة
مالية قدمت بياناتها �إىل املجل�س( � ،)13أي �أنها �سجلت انخفا�ض ًا ولو طفيف ًا
عن املعدل العاملي الذي �سجله الإحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية بعد حوايل
ع�شر �سنوات.
وبالرغم من حماولة البنوك الإ�سالم َّية تخفيف اعتمادها الكبري على �صيغة
املرابحة يف متويالتها -كما يبدو من الأرقام ال�سابقة -ف إ� َّنها ال زالت تعاين
من الإفراط يف ا�ستعمال هذه ال�صيغة ،ويعود ذلك �إىل جملة من الأ�سباب
والعوامل �أه ُّمها:
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�1 .1أنَّ العمل ب�صيغة املرابحة مي ِّكن البنك الإ�سالمي من حتديد الربح
الناجت عن التمويل م�سبق ًا ،وهو ما ال يتو َّفر يف بع�ض ال�صيغ الأخرى
كامل�ضاربة وامل�شاركة� ،إ�ضافة �إىل توثيق هذا التمويل بال�ضمانات
املختلفة.
�2 .2أنَّ العمل ب�صيغة امل�ضاربة وامل�شاركة واال�ستثمار املبا�شر من طرف
البنك الإ�سالمي مي ِّثل خماطرة يف جمال اال�ستثمار نظر ًا لعدم �إمكان َّية
حتديد الربح م�سبق ًا من جهة ،ولكون هذه ال�صيغ �أميل �إىل التمويل
طويل الأجل من جهة �أخرى ،بينما املرابحة هي الأقرب �إىل التمويل
ق�صري الأجل كما ر�أينا �سابق ًا ،وبالتايل لي�س فيها جتميد كبري للأموال؛
لأنَّ دورتها املال َّية تكون �أق�صر.
3 .3اتخاذ �سعر الفائدة ال�سائد يف ال�سوق خا�صة منه العاملي املعروف
بالليبور  LIBORكم� ِّؤ�شر لتحديد الربح من طرف البنوك الإ�سالم َّية،
وحتديد الربح ال يت�أتَّى �إ َّال يف بع�ض ال�صيغ التي متيل �إىل التمويل ق�صري
متو�سط الأجل كالإيجار التمويلي .Leasing
الأجل ،كاملرابحة �أو ِّ
4 .4عدم وجود �إمكان َّية لدى البنوك الإ�سالم َّية لتطبيق النظر َّية احلديثة
لإدارة اخل�صوم والتي تط ِّبقها البنوك التجار َّية ،حيث ترى هذه
النظر َّية �أنَّ َّ
حل م�شكل توفري ال�سيولة يتم َّثل يف اال�ستخدام الأمثل
وخا�صة الودائع ،و�إذا كانت طلبات ال�سحب تفوق
للموارد �أو اخل�صوم َّ
حجم الودائع فعلى البنك �أن يقرت�ض من ال�سوق النقد َّية� ،أي �أن
ي�شرتي ال�سيولة كي ي�ستخدم هذه الأموال املقرت�ضة ملواجهة طلبات
القرو�ض ،وال ي�ض ُّر ذلك بالبنك ما دام يتقا�ضى ثمن ًا مرتفع ًا عن
القرو�ض املمنوحة يتجاوز ما يدفعه ثمن ًا لالقرتا�ض( ،)14وهذا ما ال
يتو َّفر للبنك الإ�سالمي (بال�شكل الكايف) لعدم مت ُّكنه من اللجوء �إىل
وخا�صة من البنك املركزي
ال�سوق النقد َّية لالقرتا�ض عند ال�ضرورة
َّ
(التقليدي) نظر ًا لعدم تعامل الأول بالفائدة ،ومعنى ذلك عدم وجود
ملج�أ �أخري لالقرتا�ض �أمام معظم البنوك الإ�سالم َّية.
5 .5عدم تو ُّفر �سوق لر�أ�س املال الإ�سالمي �أمام البنوك الإ�سالم َّية لت�سييل
�أ�صولها الطويلة الأجل عند ال�ضرورة �أو احلاجة �إىل �سيولة ،حيث
وتو�سع الأ�سواق املال َّية جعل البنوك التقليد َّية ال حتجم عن
�إنَّ تط ُّور ُّ
ا�ستثمار �أموالها يف �أ�صول طويلة الأجل ،وذلك لإمكان َّية حتويلها �إىل
�سيولة عند ال�ضرورة يف هذه الأ�سواق ،ومن املعلوم �أنَّ العديد من
الأدوات املال َّية الإ�سالم َّية (ال�صكوك الإ�سالمية) قد تو َّفرت حال ًّيا
(�أي ال�سوق الأ َّول َّية) ،ولكن مل تتو َّفر حلدِّ الآن وبال�شكل الكايف الأ�سواق
الثانو َّية لتداول هذه الأدوات كما �سرنى الحق ًا.
ُي�ضاف �إىل هذه الأ�سباب ك ِّلها وجود فائ�ض كبري لل�سيولة لدى العديد من
خا�صة منها تلك التي تعمل يف بيئة تتم َّيز بالتد ُّفقات
البنوك الإ�سالم َّيةَّ ،
مما جعل هذه البنوك تف ِّكر يف توظيفها
النقد َّية الكبرية كالدول اخلليج َّيةَّ ،
بال�سبل الأ�ضمن للربح والأق ّل خماطرة.
لذا نرى �أنه من واجب ال�سلطات الرقاب َّية امل�شرفة على هذه البنوك يف �أيِّ نظام
م�صريف �أن تتدخَّ ل لو�ضع �سقف للتعامل بهذه ال�صيغة؛ لأن البنوك الإ�سالم َّية
و�إن حاولت جهدها التخفيف وب�شكل كبري من االعتماد على التمويل باملرابحة
كما ر�أينا ،ف�إ َّنه ينبغي عليها �أن تتعاون مع ال�سلطات الإ�شراف َّية يف معاجلة
هذه الظاهرة ،وذلك حتَّى تقوم بالدور التنموي املنوط بها واملرغوب فيه من
وراء �إن�شائها ،وهو ما ال يتحقَّق باالقت�صار على ا�ستخدام �صيغة املرابحة.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن توزيع البنوك الإ�سالمية لتمويالتها ح�سب
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ال�صيغ من �ش�أنه �أن يوزع املخاطر� ،إذ من املعلوم �أن التنويع هو �إحدى �أهم
�إ�سرتاتيجيات �إدارتها.
لقد بات هذا الو�ضع يهدِّ د العمل امل�صريف الإ�سالمي يف كيانه ويق ِّو�ض
مبادئه� ،إذ �أنَّ الإفراط يف ا�ستعمال هذه ال�صيغة من طرف البنوك الإ�سالم َّية
كان دائ ًما على ح�ساب �صيغ امل�ضاربة وامل�شاركة ال�ضرور َّيتني لعمل َّية التنمية.
ونرى �أنَّ حتديد البنك املركزي لن�سبة منوذج َّية ومعقولة لتطبيق املرابحة من
طرف البنوك الإ�سالم َّية ،ومراقبة مدى التق ُّيد بها من طرف هذه البنوك،
ميكن �أن يدخل �ضمن ما ميكن ت�سميته باملعايري االحرتازية الإ�سالم َّية
.Islamic Prudential Standards

ويف درا�سة �سابقة لنا ،واعتماد ًا على الأرقام الواردة يف درا�سة قام بها
مركز االقت�صاد الإ�سالمي التابع للم�صرف الإ�سالمي الدويل لال�ستثمار
والتنمية بالقاهرة حول ع�شرين بنك ًا �إ�سالم ّي ًا �سنة 1985م ،وبتحليل مواردها
تو�صلنا �إىل �أنَّ الن�سبة النموذج َّية لتطبيق �صيغة املرابحة
وا�ستخداماتهاَّ ،
يف العمل َّيات التمويل َّية للبنوك الإ�سالم َّية هي  % 20كحدٍّ �أق�صى من جمموع
ا�ستخداماتها� ،إذا �أرادت هذه البنوك �أن حتقق توازن ًا بني ال�صيغ التمويلية
املتاحة لها( ،)15وهذا يف حالة ما �إذا مل تتمكن من التخ�ص�ص كما �سرنى
الحق ًا.
مصادر البحث :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1مازن حمود� 15" :شهر ًا على �أزمة القرو�ض ال�سكنية الأمريكية عالية املخاطر؛ م�شاكل ،تداعيات،
فر�ص احللول ومدى جناحها" ،جملة احتاد امل�صارف العربية ،العدد � ،335 :أكتوبر � ،2008ص.50 :
2جملة احتاد امل�صارف العربية ،العدد ،336 :نوفمرب � ،2008ص.106 :
3جملة احتاد امل�صارف العربية ،العدد ،349 :دي�سمرب � ،2009ص.52 :
 4من�شور مبوقع املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (مركز �أخبار ال�صناعة املالية
الإ�سالمية)  www.cibafi.org/newscenterبتاريخ ،2010/11/25 :والتي نقلها بدوره
عن �صحيفة اليوم ال�سابع امل�صرية بتاريخ.2010/11/14 :
 5ح�سن ثابت فرحان� :أثر الأزمة املالية العاملية احلالية على �أداء امل�صارف الإ�سالمية والتنمية ،بحث
مقدم �إىل م�ؤمتر امل�صارف الإ�سالمية ،اليمن 21 ، 20 ،مار�س .2010
6امل� ِّؤ�شرات املال َّية للم�صارف الإ�سالم َّية :مركز االقت�صاد للم�صرف الإ�سالمي الدويل لال�ستثمار
والتنمية ،القاهرة� ،1988 ،ص.27 :
7جملة املعامالت الإ�سالم َّية ،العدد الثالث – ال�سنة الأوىل ،ربيع الأ َّول 1413هـ� ،ص.180 :
8جمال الدين عط َّية :تقومي م�سرية البنوك الإ�سالم َّية ،بحث مقدَّم �إىل ندوة "�إ�سهام الفكر الإ�سالمي يف
االقت�صاد املعا�صر" ،القاهرة1409 ،هـ 1988م.

Directory of Islamic Banks and Financial Institutions: International9 .9
.Association of Islamic Banks, 1997, p: 3
CIBAFI Performance Indicators: General Council of Islamic Banks 1010
and Financial Institutions, (CIBAFI PI 0201 – GCC), (without date),
.p: 12 , 13
ISLAMIC FINANCE IN THE GCC (CIBAFI Second Report): Gen-1111
.eral Council of Islamic Banks and Financial Institutions, 2007, p: 16
ISLAMIC FINANCE DIRECTORY: General Council of Islamic1212
.Banks and Financial Institutions, 2004, p: 7
ISLAMIC FINANCE DIRECTORY: General Council of Islamic 1313
.Banks and Financial Institutions, 2007, p: 28

 1414م�صطفى ر�شدي �شيحة :الوجيز يف االقت�صاد النقدي وامل�صريف والبور�صات ،دار اجلامعة اجلديدة
للن�شر ،الإ�سكندر َّية /م�صر� ،1998 ،ص.134 :
�1515سليمان نا�صر :تطوير �صيغ التمويل ق�صري الأجل للبنوك الإ�سالم َّية ،ط  ،1جمعية الرتاث ،القرارة/
اجلزائر1423 ،هـ 2002 -م� ،ص.296 :
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البنوك الإ�سالمية يف �أوروبا ،الواقع والآفاق

ف�ؤاد بنعلي
باحث يف منو وتو�سع البنوك
الإ�سالمية يف �أوروبا  -مدريد

f.benali86@gmail.com

مع بداية الأزمة املالية نهاية عام  ،2007زاد احلديث والنقا�ش حول منظومة
ال�صريفية الإ�سالمية التي �أكدت �صمودها يف وجه �أزمة مالية ع�صفت
باقت�صاديات وم�ؤ�س�سات مالية عاملية .هذه املنظومة التي �أ�سالت الكثري من
مداد �أقالم اخلرباء املاليني واالقت�صاديني العامليني من خمتلف اجلن�سيات،
فظهرت �أبحاث ودرا�سات من م�ؤ�س�سات مالية عاملية حول هذا النمو ال�سريع
الذي ت�شهده ال�صريفية الإ�سالمية يف العامل ،وخا�صة غزوها لأ�سواق مالية
كانت يف القريب العاجل ح�صن ًا حمتكر ًا من طرف الأ�سواق املالية الر�أ�سمالية
يف �أوروبا.
ويبقى ال�س�ؤال كيف و�صلت هذه ال�صناعة املالية �إىل بلدان ال جتمعها
بالإ�سالم �سوى النقا�شات وال�صدامات الفكرية؟ وما حقيقة دخولها و�آليات
عملها يف الدول الأوربية؟ وهل فع ًال توجد بنوك �إ�سالمية يف �أوروبا؟
منذ ظهور �أول بنك �إ�سالمي مرخ�ص له من طرف ال�سلطات �سنة  1975وهو
بنك دبي الإ�سالمي (كان قد ت�أ�س�س قبله بنك مريت غامن يف م�صر �سنة
 ،1963لكن ف�شلت هذه التجربة نظر ًا للظروف ال�سيا�سية التي كانت ت�سود
م�صر خالل تلك الفرتة) ،انت�شرت البنوك الإ�سالمية لت�صل �إىل يومنا هذا
�إىل �أزيد من  500بنك وم�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية يف العامل ،مبوجودات تقدر ب
 1.6تريليون دوالر ح�سب �آخر التقارير (مقابلة الدكتور عمر زهري حافظ،
الأمني العام للم�ؤ�س�سات والبنوك الإ�سالمية  -برنامج بال حدود – قناة
اجلزيرة  ،)2013/4/10وكذلك تقرير م�ؤ�س�سة  UKIFSاملتخ�ص�صة� ،أي
ما يقارب  %1من املوجودات املالية املوجودة يف العامل ،حيث يعترب البنك
الأملاين � Deutsch Bankأكرب بنك عاملي مبوجودات تقدر ب  8.2تريليون
دوالر ،من  72تريليون دوالر لأح�سن  53بنك يف العامل (ال جمال للمقارنة
بني موجودات البنوك الإ�سالمية والتقليدية لأن تاريخ البنوك التقليدية يزيد
عن � 400سنة ،بينما تاريخ البنوك الإ�سالمية هو � 38سنة فقط) ،كما ت�شري
الدرا�سات �إىل �أن منو موجودات البنوك الإ�سالمية �ست�صل �إىل �أزيد من 6
تريليون دوالر �سنة � 2020أي مبعدل منو يفوق � %15سنويا.
التجربة الربيطانية:
بريطانيا ،ذلك البلد الأوربي املنفتح على الثقافات العاملية ،كان له الف�ضل
يف احت�ضان وترخي�ص �أول بنك �إ�سالمي مبعايري حترتم ال�شريعة الإ�سالمية
ومبادئ ال�صريفية الإ�سالمية ،و�إعطاء تراخي�ص لبنوك تقليدية لفتح نوافذ
للمنتجات الإ�سالمية (عقود املرابحة ،امل�ضاربة ،امل�شاركة ،اال�ست�صناع،
الإيجار ) ..حيث بلغ عدد البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع ال�شريعة

الإ�سالمية �إىل  22بنك ًا ،منها  5بنوك �إ�سالمية و 17بنك ًا تقليدي ًا له نوافذ
يقدم من خاللها منتجات البنوك الإ�سالمية.
ظهرت ال�صريفية الإ�سالمية يف بريطانيا ب�أواخر ال�سبعينات وبداية
الثمانينات ( )1979-1978حيث �سمحت احلكومة الربيطانية لبع�ض
ال�شركات اال�ستثمارية الإ�سالمية يف العمل يف لندن وكان �أولها� :شركة
اال�ستثمار الإ�سالمية القاب�ضة ()Islamic Banking International Holding
عام  ،1978وبعدها �شركة بيت التمويل (،)Islamic Finance House
ويف �سنة  1987دخلت جمموعة م�صرف الربكة العاملية التي ا�ستمرت
يف العمل �إىل غاية  ،1993حيث تطورت ودائعها من  28مليون جنيه �سنة
� 1983إىل  154جنيه �سنة  ،1991وفتحت فرعني يف لندن وفرع ًا �آخر يف
بريمنغهام .لكن ونتيجة للأزمة املالية التي ع�صفت بال�سوق املايل اللندين
�أواخر الثمانينات وبداية الت�سعينات ،ا�ضطرت احلكومة الربيطانية �إىل
ت�شديد املراقبة والزيادة يف ال�ضرائب على امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية ،قانون
امل�صارف ل�سنة  ،1987ويف �سنة  1997فتح امل�صرف املتحد الأهلي الكويتي
فرعا له يف لندن عرف مب�شروع املنزل لتقدمي متويالت للجالية امل�سلمة عرب
عقود املرابحة والإجارة.
ويف �أكتوبر  2004ولد �أول بنك �إ�سالمي بكل موا�صفات ال�صريفية الإ�سالمية،
وهو البنك الإ�سالمي الربيطاين ( )IBBبعد جمهودات من احلكومة
الربيطانية لتعزيز دور ال�صريفية الإ�سالمية يف ال�سوق املايل اللندين �إميانا
منهم مببد أ� املناف�سة .وب�سبب ت�شديد درا�سات الباحثني ب�ش�أن م�ستقبل
ال�صريفية الإ�سالمية يف ال�سوق اللندنية ،ولعل �أبرز هذه الوجوه (رودين
ويل�سون  )Rodney Wilsonاالقت�صادي الذي يعترب �أحد �أبرز الوجوه التي
تنب�أت وكتبت عن ال�صريفية الإ�سالمية يف بريطانيا .بعدها فتحت بنوك
تقليدية نوافذ للمنتجات الإ�سالمية ،كان �أبرزها بنك:
HSBC Amanah
ABC International Bank
Deutsh Bank, Citi Group

	•
	•
	•

وح�سب �آخر �إح�صائيات و�صل حجم الأ�صول املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
يف ال�سوق املالية الربيطانية �إىل  27مليار دوالر �سنة  2010بنمو تراوح بني
� %7.3إىل  ،%7.23حيث حتتل لندن الرتبة الثامنة عامليا يف ا�ستقطاب
الأموال واال�ستثمارات الإ�سالمية.
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الئحة البنوك الإ�سالمية املتوافقة مع ال�شريعة يف بريطانيا

كل البعد عن ثقافة البنوك الإ�سالمية ،نظر ًا للبعد الثقايف املبني على ثقافة
البنوك الإ�سالمية املتوافقة مع
بنوك تقليدية لها نوافذ يف املنتجات
البلد الأ�صل ،لكن ا�سبانيا التي بد�أت م�ؤخر ًا الدخول يف ميدان ال�صريفية
ال�شريعة يف بريطانيا
الإ�سالمية
الإ�سالمية حيث مت يوم  15مار�س  2013ت�أ�سي�س �أول مركز للدرا�سات
 • Islamic Bank of Britainوالأبحاث يف االقت�صاد واملالية الإ�سالمية الذي ي�ضم نخبة من الأكادمييني
•
HSBC AMANAH
 • Bank of London and The • ABC International Bankوالباحثني يف ميدان ال�صريفية الإ�سالمية )نحن ع�ضو م�ؤ�س�س للمركز(
Middle East
•
AHLI United Bank
 • European Islamicينتمون �إىل دول ،املغرب� ،إ�سبانيا ،البريو ،واملك�سيك من �أجل التعريف
•
Bank of Ireland
Investment
مباهية ال�صريفية الإ�سالمية يف املجتمع الإ�سالمي واملجتمع اال�سباين ب�صفة
•
Barclays
Gate House
•
BNP Paribas
 •• Bankعامة ،وفتح قنوات التوا�صل مع خمتلف املهتمني ،امل�ستثمرين ،الباحثني،
QIB UK
•
Bristol & West
امل�ؤ�س�سات وكذلك الدولة اال�سبانية لل�شروع يف التفكري لفتح الباب �أمام هذه
•
CITI Group
•
Deutsh Bank
البنوك لال�ستثمار يف ا�سبانيا.
•
Europe Arab Bank
ال�صريفية الإ�سالمية يف النظام التعليمي الأوروبي:
•
IBJ International London
•
J Aron & Co
ت�شري �آخر الأبحاث والدرا�سات (احمد بلوايف  2011و�آخرون) �إىل �أن
•
Lloyds Banking Group
•
Royal of Banking Scotland
بريطانيا ت�ستحوذ على  %28من تدري�س املالية الإ�سالمية يف العامل يف خمتلف
•
Standard Chartered
جامعاتها ومدار�سها ،تليها فرن�سا ب � ،%5إيطاليا  ،%1بلجيكا � ،%1سوي�سرا
•
UBS
 %1و�أملانيا  ،%1كما ت�شري نف�س الدرا�سات �إىل �أن تدري�س املالية الإ�سالمية
•
United National Bank
على ال�صعيد العاملي يتم باللغة الإنكليزية ( ،)%75والعربية  ،%20والفرن�سية
Source: Report of the Institute The City UK in March 2012
.%5
التجربة الفرن�سية:
تعترب جامعات بريطانيا الرائدة عامليا يف تدري�س ال�صريفية الإ�سالمية ويبلغ
فرن�سا ،ذات اجلالية امل�سلمة التي تزيد عن  6ماليني م�سلم ،املتفوقة على بريطانيا عددها  55جامعة ومعهد ًا وم�ؤ�س�سة ،منها:
•
Aston University
( 5.2مليون م�سلم) من حيث عدد اجلالية امل�سلمة التي ينتمي �أغلبها �إىل دول �شمال
•
Durham University
�أفريقيا (املغرب ،اجلزائر ،تون�س ،ودول جنوب ال�صحراء) التي مل تظهر فيها
•
Newcastle University London School of Business and
ال�صريفية الإ�سالمية �إال يف ال�سنوات القليلة املا�ضية وبع�ضها ال يزال ينتظر ال�ضوء
Finance
•
Glamorgon University
الأخ�ضر من �صناع القرار يف بالدهم (املغرب) .بد�أت فرن�سا بالتناف�س مع بريطانيا
ذات التاريخ الطويل يف ال�صريفية الإ�سالمية لتكون باري�س عا�صمة التمويل الإ�سالمي يف فرن�سا  15جامعة ومعهدا وم�ؤ�س�سة تدر�س ال�صريفية الإ�سالمية ،منها:
•
Universite Duphain - Paris
خارج الدول الإ�سالمية ،لكنها تواجه حتديات كبرية عك�س بريطانيا ،خا�صة ثقافة
•
University Sorbonne
اجلالية امل�سلمة يف فرن�سا ،والتي �أغلبها ال تتوفر على معرفة� ،أو مفاهيمها حمدودة
•
Reims Management School
•
Strasburg Managmente School
فيما يخ�ص التمويل الإ�سالمي التي افتقدوها يف بالدهم الأ�صلية ،عك�س اجلالية
امل�سلمة يف بريطانيا التي تنتمي �إىل مهد التمويل الإ�سالمي ،ال�شرق الأو�سط واخلليج يف �أملانيا.Hochschol Bremen University :
يف �سوي�سراUniversite Leuven :
ودول جنوب �شرق �آ�سيا.
فرن�سا ،يف �أواخر ابريل � 2011أ�صدرت �أول �صكوك يف ال�سوق املالية الفرن�سية يتما�شى ورغم هذا النمو ،ف�إن ال�صريفية الإ�سالمية تواجهها عدة حتديات خا�صة
مع ال�شريعة الإ�سالمية ،وبعدها دخلت جمموعة البنك ال�شعبي وبنك فرن�سا يف فتح يف �أوروبا ،لعل �أبرزها فقدان الهوية ،حيث �أن العديد من البنوك التقليدية
نوافذ للمنتجات الإ�سالمية (املرابحة والإجارة ).. ،التي ت�ساير متطلبات �سوق العقار التي تقدم نوافذ للمنتجات الإ�سالمية ال حترتم مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
يف تعامالتها مع الزبائن ،مما يجعلها تقدم نظرة خاطئة حول منظومة
الفرن�سي.
ال�صريفية الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل ال�شروط التي ت�ضعها بع�ض البنوك
وظهرت بعدها امل�ؤ�س�سة الفرن�سية املالية الإ�سالمية  IFFIالتي يرت�أ�سها وزير اخلارجية
املركزية على البنوك الإ�سالمية خا�صة فيما يتعلق بتحديد الفائدة على
الأ�سبق ورئي�س غرفة التجارة الفرن�سية العربية لتعزيز التمويل الإ�سالمي يف فرن�سا.
البنوك الإ�سالمية �أو النوافذ الإ�سالمية ،كما ي�شكل �ضعف الوعي وثقافة
�أعطت  Herve de Charetteيف عهد حكومة �ساركوزي �إ�شارات وا�ضحة ال�ستقطاب
اجلالية امل�سلمة يف الغرب مبا يخ�ص مفاهيم التمويل الإ�سالمي و�آليات
ر�أ�سمال الإ�سالمي ،فقامت بعدها عدة بنوك �إ�سالمية يف زيارات �إىل فرن�سا ملعرفة
ا�شتغالها �أحد �أكرب التحديات مع �ضعف الت�سويق الإعالمي وغياب قنوات
الفر�ص التي تتيحها فرن�سا للتمويالت الإ�سالمية ،حيث ت�شري تقارير فرن�سية �إىل
خا�صة لن�شر ثقافة التمويل الإ�سالمي وكذلك قلة وانعدام الكوادر امل�ؤهلة
قرب افتتاح �أول بنك �إ�سالمي يف فرن�سا واملرجح ح�سب نف�س التقارير �إىل البنك
واملعاهد املتخ�ص�صة يف ال�صريفية الإ�سالمية.
الإ�سالمي الدويل القطري.
مالحظة:
البنوك الإ�سالمية يف باقي الدول الأوربية:
كل الأرقام والإح�صائيات وامل�ؤ�شرات �أخذت من تقارير ودرا�سات مل�ؤ�س�سات مالية عاملية ،وكذلك من
بريطانيا ( ،)22فرن�سا (� ،)3سوي�سرا (� ،)4أملانيا ( ،)2لوك�سمبورغ ( ،)1رو�سيا �آخر الدرا�سات والأبحاث الأكادميية يف ال�صريفية الإ�سالمية.
( ،)1ايرلندا ( .)1بينما تبقى باقي الدول الأوربية ذات اجلالية امل�سلمة من �أ�صول وتطلب ذلك منا �أزيد من �سنة ونيف للو�صول �إىل هذه املعطيات وتقدميها للقارئ الكرمي وللمهتمني
مغاربية (هولندا ،ا�سبانيا ،بلجيكا ،ايطاليا ،الدامنرك ،ال�سويد ،الرنويج )... ،بعيدة بالبنوك الإ�سالمية يف العامل لتو�سيع الفائدة.
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دور م�ؤ�س�سة الوقف فى مواجهة البطالة
لعل ما �شهدته وت�شهده عديد من الدول العربية من احتجاجات ومظاهرات
�ضد الغالء والفقر والبطالة لي�س بعيدا عن مو�ضوع التنمية بجوانبها
االقت�صادية واالجتماعية ،ودرجة �شموليتها وح�سن توزيعها .فمعظم الدول
العربية تعاين من الفقر والبطالة والرتاجع العام يف م�ؤ�شرات التنمية .وال
مبالغة يف القول ب�أن ق�ضايا بطالة ال�شباب والتنمية امل�ستدامة متثل �أكرب
التحديات االقت�صادية واالجتماعية والأمنية يف الدول العربية واال�سالمية.
�ضياعا
والبطالة لغة (:كما يف ل�سان العرب) من بطل يبطل بطال ًنا �أي ذهب ً
وخ�س ًرا فهو باطل ،والتبطل فعل البطالة وهو �إِتباع ا ّللهو واجلهالة.
ا�صطالحا :لفظ ي�شمل ك َّل الأ�شخا�ص العاطلني عن العمل رغم
والبطالة
ً
ا�ستعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه ب�أجر �أو حل�سابهم اخلا�ص ،وقد بلغوا
من ال�سن ما ي�ؤهلهم للك�سب والإنتاج.
والبطالة يف الفقه الإ�سالمي :هي العجز عن الك�سب ،وهذا العجز �إما
ذاتي
�أن يكون ذات ًيا كال�صغر والأنوثة والعته وال�شيخوخة واملر�ض� ،أو غري ٍّ
كاال�شتغال بتح�صيل العلم ،وكذا العامل القوي الذي ال ي�ستطيع تدبري �أمور
معي�شته بالو�سائل امل�شروعة املعتادة� ،أو الغني الذي ميلك ماال وال ي�ستطيع
ت�شغيله.
وميكن تعريف البطالة ب�أنها التوقف الإجباري جلزء من القوة العاملة يف
االقت�صاد عن العمل مع وجود الرغبة والقدرة على العمل .واملق�صود بالقوة
العاملة هو عدد ال�سكان القادرين والراغبني يف العمل مع ا�ستبعاد الأطفال
(دون الثامنة ع�شرة) والعجزة وكبار ال�سن.
وفقا للمفهوم العلمي ف�إن البطالة تعني حالة عدم ا�ستخدام املجتمع قوة
العمل فيه ا�ستخدام ًا كام ًال �أو �أمث ًال .ووفق ًا لذلك يوجد بعدين للبطالة
الأول :هو عدم اال�ستخدام الكامل لقوة العمل والثاين عدم اال�ستخدام الأمثل
لقوة العمل وفيما يتعلق بالبعد الأول فهو ي�شري �إىل حالتي البطالة ال�سافرة
والبطالة اجلزئية ،والأوىل تتمثل يف وجود �أفراد قادرين على العمل وراغبني
فيه ويبحثون عنه ولكن ال يعملون ،وبالتايل وقت العمل والإنتاج الذي يحققونه
ي�ساوي �صفر والثانية تتمثل يف وجود �أفراد يعملون �أقل من املعدل الطبيعي
املتعارف عليه يف املجتمع �أو يعملون عدد ًا من الأيام �أقل ومن ثم وقت العمل
بالن�سبة للبطالة اجلزئية �أقل من الوقت املتعارف عليه يف املجتمع ،ويطلق
على البطالة ال�سافرة واجلزئية البطالة الأفقية ،والبعد الثاين للبطالة والذي
يتمثل يف اال�ستخدام غري الكفء للعمالة فهو ي�شري �إىل ا�ستخدام الفرد يف
عمل يحقق فيه �إنتاجية �أقل من حد �أدنى معني ،ويطلق على هذا النوع البطالة
الر�أ�سية.
وي�شري تقرير منظمة العمل العربية �أن املنطقة العربية تعاين من ارتفاع
معدالت البطالة ،حيث يعترب املعدل الأعلى مقارنة باملعدالت ال�سائدة يف

ح�سني عبد املطلب الأ�سرج
ماج�ستري االقت�صاد ،دبلوم معهد التخطيط
القومي ،باحث اقت�صادي �أول ،وزارة
ال�صناعة والتجارة اخلارجية امل�صرية

املناطق الأخرى من العامل �إذ يتجاوز  14يف املائة و�أن املعدالت الأعلى للبطالة
كانت بني ال�شباب� ،إذ يتجاوز هذا املعدل  25يف املائة .
وكما ت�شري التقديرات �إىل �أن معدل البطالة يف الدول العربية كمجموعة
�أنه الأعلى باملقارنة مع �أقاليم العامل الأخرى ،وذلك نظر ًا �إىل �أن النمو
املرتفع يف حجم قوة العمل خالل ال�سنوات الأخرية مل يقابله منو اقت�صادي
بالوترية ذاتها ،مما �أدى �إىل عدم مواكبة معدالت التوظيف للزيادة الهائلة
يف عر�ض العمل .ونتيجة ال�ستمرار ال�ضغوط على �أ�سواق العمل العربية من
جراء تراكمات الفجوة بني معدالت منو حجم قوة العمل من ناحية ومعدالت
التوظيف من ناحية �أخرى ،فمن املقدر �أن حتتاج املنطقة �إىل توفري �أكرث
من  100مليون وظيفة �إ�ضافية بحلول عام  2020للق�ضاء على البطالة ،مما
يعني م�ضاعفة امل�ستوى احلايل للت�شغيل .كما �أن دول املنطقة حتتاج �سنوي ًا
توفري �أكرث من  4مليون وظيفة �إ�ضافية لإبقاء معدالت البطالة عند م�ستواها
احلايل .ويتطلب ذلك حتقيق معدالت منو حقيقية يف الناجت املحلي الإجمايل
تبلغ يف املتو�سط بني  6و  7يف املائة �سنوي ًا ،وهو ما يفوق متو�سط معدالت النمو
املحققة يف العديد من الدول العربية خالل العقود الأربعة املا�ضية .ورغم
اختالف تعريف وطرق قيا�س البطالة وامل�شاكل املرتبطة بتباين دقة البيانات
بني الدول ،ف�إن البيانات املتوفرة تظهر ارتفاع معدالت البطالة يف معظم
الدول العربية ،والتي متثل �أكرب حتدٍ تنموي لهذه الدول.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن البطالة يف الوطن العربي حتمل خ�صائ�ص
معينة البد من �أخذها يف احل�سبان حني و�ضع احللول املتاحة لها و�أهم هذه
اخل�صائ�ص:
1 .1تدين امل�ستويات التعليمية للعاطلني عن العمل.
2 .2البطالة ظاهرة �شبابية.
�3 .3ضعف اخلربة املهنية املتوفرة لدى العاطلني عن العمل.
4 .4غياب التدريب املهني املوجه ل�سوق العمل لغياب التخطيط.
5 .5الهوة الكبرية بني الت�أهيل التعليمي لل�شباب �-إن توفر -وبني
متطلبات �سوق العمل.
 6 .6ن�سبة الإناث املرتفعة من البطالة.
وبناء على ذلك البد �أن تت�صدر البطالة بخ�صائ�صها املذكورة حمور اهتمام
عموما فالبطالة تعترب ظاهرة ذات �أبعاد اجتماعية
احلكومات العربية
ً
و�سيا�سية واقت�صادية مت�شعبة .ومواجهة م�شكلة البطالة يف اﻤﻟﺠمتع الإ�سالمي
هو عمل م�شرتك واجب على الفرد واجلماعة و�أولياء �أمر امل�سلمني .فالفرد
يجب عليه �أن يكون متعلم ًا متفقه ًا مكت�سب ًا قادر ًا �إ�ضافة ل�سعيه باحث ًا عن
الفر�ص التي تنا�سبه .وعلى اجلماعة �أن تتكفل �أو ًال بامل�ساعدة وت�أمني الفر�ص
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املنا�سبة لت�شغيل الأفراد ثم يدفع القادرون منهم ال�صدقات مل�ستحقيها من الفقراء وامل�ساكني دون تف�ضل �أو منة لأنها حق
مفرو�ض عليهم� .إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني� .أما �أولو الأمر فعليهم توفري العمل ِّ
لكل قادر بتقدمي امل�ستلزمات
ال�ضرورية �إن عجز عنها ،و�إدارة �ش�ؤون غري القادرين منهم بالإ�شراف �أو بت�أمني التمويل احلالل الالزم �إن لزم الأمر ،ثم تقدمي
الن�صح وامل�شورة ،والإر�شاد �إىل مكامن احللول ،ومتابعة العمل حتى يتمكنوا من القيام بالعمل ب�أنف�سهم.
والوقف يعد �أحد مظاهر الت�أمني االجتماعي يف االقت�صاد الإ�سالمي ،حيث ي�ساهم يف توفري �صيغة فاعلة و�صورة ناجحة للذين
يرغبون يف ت�أمني معي�شة كرمية لهم ،والوقف من خالل ا�ستخداماته املبا�شرة( من خالل ما ت�ستخدمه امل�ؤ�س�سات الوقفية من
اليد العاملة يف خمتلف امليادين� :أعمال الإ�شراف والرقابة والإدارة ،ف�ضال عن اخلدمات الإنتاجية والتوزيعية ،مبا ي�سهم يف
ت�شكيل طلب كبري على الأيدي العاملة باملجتمع) ،وغري املبا�شرة (حيث ي�سهم الوقف يف حت�سني نوعية قوة العمل يف املجتمع ملا
يوفره من فر�ص تعلم املهن واملهارات ،مما يرفع من الكفاءة املهنية والقدرات الإنتاجية للأيدي العاملة) ،يعمل على �إيجاد حركة
ا�ستثمارية �شاملة ،عن طريق �إن�شاء امل�شاريع العديدة بال�صيغ املختلفة التي تخدم �أغرا�ض الوقف ،والتي تعد �إ�ضافة م�ستمرة �إىل
الطاقة الإنتاجية القائمة.
فالوقف ي�ؤمن وظائف للعديد من الأفراد ،وي�ؤمن بالتايل حاجات العديد من العائالت فتعدد الوظائف يف الوقفيات و�إداراتها.
فامل�سجد مث ًال يحتاج �إىل قراء وم�ؤذن وخادم للم�سجد وعامل نظافة وخطيب و�إمام ،ومدر�س ،والأمر يكرب بالن�سبة للم�ؤ�س�سات
التعليمية �أو ال�صحية ،في�ؤمن بالتايل رزق ًا حال ًال للباحثني عنه .ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن الوقف يفتح الباب �أمام ظهور جماعة من
املتخ�ص�صني يف الأعمال ،فمن املبادئ االقت�صادية وامل�شهورة �أن التخ�ص�ص يرفع الإنتاجية ويزيد االبتكار ،وبقدر ما جند �أوقافا
خم�ص�صة للإطعام ،و�أخرى للإيواء ،وثالثة للتعليم ،ورابعة للعالج الطبي وهكذا ،بقدر ما جند �أنا�سا متخ�ص�صني يف توفري
الغذاء و�آخرين يف توفري الإ�سكان وغريهم يف تقدمي اخلدمات الطبية.
كما ميثل الوقف نوع ًا من التمويل الذي جاء به النظام االقت�صادي الإ�سالمي ميكن اال�ستفادة منه يف حتريك املال وتداوله،
وذلك لأن الأموال املدخرة عند الأغنياء �إذا �أوقفوها بحيث ت�ستغل ا�ستغال ًال جتاري ًا يدر ربح ًا على املوقوف عليهم ،ف�إننا بذلك
اال�ستغالل التجاري وجهنا جزء ًا من املال �إىل ال�سوق التجارية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة يف الطلب ،وهذا ما يرتتب عليه زيادة
يف الإنتاج لتلبية رغبات الطالبني ،وبالتايل ين�ش�أ لدينا �سوق عمل ت�ساهم يف �إ�شباع هذه االحتياجات ،مما يرتتب على ذلك ت�شغيل
�أيد عاملة كانت يف ال�سابق تعاين البطالة وقلة العمل ،وهذه الأيدي العاملة يتحرك يف يدها املال ،وي�صبح لديها احتياجات،
فيزيد الطلب على ال�سلع يف الأ�سواق ب�سبب توفري ال�سيولة النقدية ،وهكذا نالحظ �أن العملية �أ�صبحت متوالية ون�شطة.
وبذلك يكون النظام االقت�صادي الإ�سالمي يف ت�شريعه للوقف قد حقق عن�صر التوازن من خالل املزيد من اال�ستثمارات الإنتاجية
التي تهدف �إىل التوزيع العادل للرثوة ،ب�إيجاد م�صارف متعددة لتقليب وتدوير املال يف الأيدي ،مبا ي�ضمن توفري فر�ص �أكرث
للت�شغيل ،وتلبية �أف�ضل الحتياجات املجتمع ورغباته .لهذا ف�إنه من ال�ضروري االهتمام بالوقف الإ�سالمي على امل�ستويني الأهلي و
الر�سمي ،من خالل العمل على بعث و تفعيل دوره من جديد يف احلياة الإ�سالمية املعا�صرة ،باعتباره عبادة مالية لها دورها املهم
و البارز من الناحيتني االقت�صادية واالجتماعية يف الدول الإ�سالمية.

www.giem.info 44

ملخ�ص �أطروحة بحث علمي

أطروحة دكتوراه:
احليل الفقهية يف املعامالت مفهومها
وأحكامها يف بعض القضايا املعاصرة

د .عي�سى حممد اخللويف
متت مناق�شتها يف كلية الإمام الأوزاعي
الإ�سالمية ،ببريوت ،يف  2012/12/8م
ونالت درجة ممتاز.

ما ت�ضمنته الدرا�سة:
ت�ضمنت الر�سالة بحث مفهوم وحكم احليل الفقهية ؛ وعالقتها باملقا�صد ال�شرعية ،ثم دخول احليل الفقهية على امل�صرفية الإ�سالمية
املعا�صرة ،و�أثر ذلك على امل�صرفية الإ�سالمية من حيث ؛ �شرعية �صيغ التمويل لدى امل�صارف الإ�سالمية ،وتوافق �صيغ التمويل لدى
امل�صارف الإ�سالمية مع املقا�صد ال�شرعية يف املال.
و ُق ّ�سمت الدرا�سة �إىل خم�سة ف�صول ،مو�ضوعاتها كما ي�أتي:
الف�صل الأول :التعريف واحليل املتفق على حكمها
•املبحث الأول :تعريف احليلة ون�ش�أتها.
•املبحث الثاين :تق�سيم الفقهاء للحيل ،وعالقة احليل التي و�سيلتها حمرمة ومق�صودها �شرعي مبو�ضوع احليل الفقهية.
•املبحث الثالث :بيان احليل املتفق على حرمتها.
•املبحث الرابع :احليل املتفق على جوازها� ،أو املخارج الفقهية ,وجماالت اال�ستفادة منها.
الف�صل الثاين :احليلة الفقهية امل�شهورة
•املبحث الأول :حترير احليلة التي وقع فيها اخلالف بني الفقهاء ،مع بحث املو�ضوعات الأ�صولية والفقهية التي لها �أثر يف
احلكم على احليل الفقهية ؛ وهي ثالثة موا�ضيع� :سد الذرائع ،واعتبار امل�آل ،ومقا�صد املكلفني �أو ما ي�سمى بالإرادة الباطنة.
•املبحث الثاين� :أقوال الفقهاء يف احليل الفقهية و�أدلتهم والرتجيح يف حكم هذه احليلة.
•املبحث الثالث� :أثر اخلالف يف حكم احليلة على العقود واملعامالت.
الف�صل الثالث :العالقة بني املقا�صد ال�شرعية واحليل الفقهية.
•املبحث الأول :املقا�صد ال�شرعية و�أثرها يف االجتهاد ،وخ�صو�صا مايتعلق منها بحكم احليل الفقهية.
•املبحث الثاين :العالقة بني املقا�صد ال�شرعية واحليل الفقهية ,و�أثر فقه املقا�صد يف احلكم على احليل ،وذلك با�ستعرا�ض
حاالت تفويت احليلة الفقهية للمق�صد ال�شرعي ،وحكم كل حالة.
وهي ثالث حاالت:
1 .1احليل الفقهية التي ت�ؤدي لتفويت املق�صد ال�شرعي.
2 .2احليلة التي تفوت املق�صد ال�شرعي مع �إبداله مبق�صد �شرعي مثله يف الرتبة.
3 .3احليلة التي تفوت املق�صد ال�شرعي مع �إبداله مبق�صد �شرعي �أهم منه.
•املبحث الثالث :ب ّينت عالقة احليلة باملو�ضوعات املنبثقة عن املقا�صد ؛
وهي :جلب امل�صلحة ,ورفع احلرج وفقه التي�سري ,ثم بينت عالقة احليلة مع الرخ�صة ال�شرعية،
وعالقة احليلة مب�س�ألتي :تتبع الرخ�ص ،والتلفيق بني املذاهب الفقهية.
الف�صل الرابع :امل�صرفية الإ�سالمية واحليل الفقهية
•املبحث الأول� :إمكانية اال�ستفادة من فقه احليل يف املعامالت املعا�صرة ،وذلك بدرا�سة منهج احليل يف الإفتاء ،ومنهج
املخارج الفقهية ومت تو�ضيح الفرق بينهما.
•املبحث الثاين:ن�ش�أة امل�صارف الإ�سالمية ،وغاياتها ومبادئ العمل اال�ستثماري فيها ،مع مقارنته بغايات ومبادئ البنوك
الربوية ،ثم بينت كيف دخل فقه احليل على امل�صرفية الإ�سالمية و�أثر ذلك عليها.
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• املبحث الثالث� :صيغ التمويل لدى امل�صارف الإ�سالمية وعالقتها باملقا�صد ال�شرعية يف املال ،فبد�أت با�ستعرا�ض املقا�صد
ال�شرعية يف املال ,ثم مدى حتقيق �أ�شهر �صيغ التمويل املعمول بها يف امل�صارف اال�سالمية لتلك املقا�صد.
الف�صل اخلام�س :تطبيقات يف م�سائل من املعامالت امل�صرفية املعا�صرة
•املبحث الأول :كيفية تركيب �أو �صنع احليل الفقهية ،ثم قرائن معرفة �إرادة التحيل.
•املبحث الثاين :امل�سائل الفقهية التي ُبنيت عليها �أهم �صيغ التمويل يف امل�صارف ؛
•وهي :العينة ،واملرابحة ،والورق ،والإجارة ،وامل�ضاربة ،وبيع الأجل.
•املبحث الثالث :احليل الداخلة على �أهم �صيغ التمويل لدى امل�صارف الإ�سالمية ،مع تو�ضيح كيفية معرفة وجود التح ّيل يف
الت�صرفات،
فبحثت �صيغ التمويل التي دخلتها احليل ؛ وال�صيغ التي متت درا�ستها هي� :صيغة املرابحة للآمر بال�شراء ،والتورق امل�صريف ،والإجارة
املنتهية بالتملك،
ثم بحثت احليل لدى امل�صارف لدفع الأرباح للعميل ؛ وذلك يف �صيغة التورق العك�سي� ،أو�ضمان ر�أ�س املال يف عقد امل�ضاربة.
ثم بحثت احليل لدى امل�صارف لأخذ الفائدة من العميل ؛ وذلك ب�أخذ العقوبات املالية على املدين املتعرث� ،أو متويل العميل بقر�ض جديد
ب�أي �صيغة من ال�صيغ ال�سابقة ل�سداد الأق�ساط املت�أخرة.
نتائج الدرا�سة
�أهم نتائج هذه الر�سالة:
�1 .1إن حترير م�صطلح احليل الفقهية من م�شكالت البحث يف مو�ضوع احليل ،وهو من �أ�سباب اللب�س بني احليل الفقهية وبني
املخارج ال�شرعية ؛ لذا ف�إن حتريره من �أهم متطلبات البحث يف احليل.
�2 .2إن املخارج الفقهية ؛ هو منهج يف الإفتاء يجمع العديد من مناهج وم�سالك االجتهاد ،لكن �أكرث مفردات منهج املخارج
الفقهية تابع يف جملته لأ�صول فقهية وقواعد �شرعية �أخرى؛ كفقه التي�سري ورفع احلرج ،ولي�س مبنهج م�ستقل �أو منفرد
كمنهج خا�ص.
�3 .3إن الراجح يف حكم احليل الفقهية؛ املنع يف اجلملة ؛ للن�صو�ص ال�شرعية الدالة على منع احليل،وملناق�ضة احليل الفقهية
للمقا�صد ال�شرعية.
4 .4حيث �إن الأ�صل يف حكم احليل الفقهية املنع ،ف�إن احليل الفقهية التي جتوز لكونها معتربة مقا�صديا نطاقها �ضيق وحمدود
للغاية ،وتتمثل يف احليل التي حتقق مق�صدا �شرعيا �أعظم مما تفوت.
� 5 .5إن من املهم و�ضع قرائن دالة على �إرادة التحيل يف املعاملة �أو العقد ؛ لدور القرائن يف تنبيه الباحث للم�س�ألة على �إرادة
التح ّيل لدى �أطراف املعاملة �أو العقد،وهذا يعني على ت�صور امل�س�ألة و احلكم عليها.
�6 .6إن من املهم و�ضع معايري للحكم على احليلة الفقهية ؛ لأنه ي�ساعد الباحثني واملفتني يف احلكم عليها.
�7 .7إن اال�ستدالل على جواز احليل بتحقيقها للم�صالح وبرفعها للحرج �شابه الكثري من التو�سع والتجاوز الذي ال ي�شهد له فقه
امل�صالح ال�شرعية ورفع احلرج.
 8 .8ميكن اال�ستعانة مبنهج املخارج الفقهية يف ا�ستحداث و�إبداع معامالت و�صيغ متويلية تتوافق مع ال�شريعة ومقا�صدها.
9 .9ال ميكن بناء م�صرفية �إ�سالمية باالعتماد على احليل للتناق�ض بني احليل وحتقيق املقا�صد.
�1010إن دخول احليل يف ت�أ�سي�س معامالت امل�صرفية الإ�سالمية نفعها للم�صرفية الإ�سالمية وقتي وحمدود؛ لكنه حاد مب�سريتها
وبنقاء معامالتها ،مما �أ�ضر بامل�صرفية الإ�سالمية يف نهاية الأمر.
�1111إن التحيل بالتلفيق بني العقود لإخراج �صيغ ُت َق ّوي موقف امل�صرف وحتميه ب�شكل مفرط ،وتُ�ضعف موقف العميل ؛ ال تتوافق
مع العدل يف ال�شريعة ،وت�ؤول �إىل النزاع وال�شحناء يف الغالب ،وذلك مثل :عقد الإجارة املنتهية بالتملك.
�1212إن الإدعاء ب�أن احليل الفقهية �أهون من الوقوع يف الربا دعوى لي�ست ب�صحيحة على �إطالقها ،وتُكر�س للر�ضا بالواقع،
والأوىل ا�ستحداث معامالت تتوافق وال�شرع.
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�أنواع ا ْمل َكا ِْ�س ِب عند املاوردي 1
�أو ًال :الزراعة..
اال�س ِت ْمدَ ا ُد ِب َها �أَ َع ُّم َن ْف ًعاَ ،و أَ� ْو َفى َف ْر ًعا.
الزِّ َر َاع ُة ِه َي َما َّد ُة أَ� ْه ِل الحْ َ َ�ض ِر َو ُ�س َّك ِان ال ْأم َ�صا ِر َوالمُْد ُِنَ ،و ْ
(م َث ُل ا َّل ِذينَ ُي ْن ِفقُونَ �أَ ْم َوا َل ُه ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َك َم َث ِل َح َّب ٍة �أَ ْن َبت َْت َ�س ْب َع َ�س َنا ِب َل فيِ ُك ِّل ُ�س ْن ُب َل ٍة ِما َئ ُة َح َّب ٍة
َو ِل َذ ِل َك َ�ض َر َب اللهَُّ َت َعالىَ ِب ِه المْ َ َث َل َف َق َالَ :
َو َاللهَُّ ُي َ�ض ِاع ُف لمِ َنْ َي َ�شا ُء).
َو ُر ِو َي َعنْ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم �أَ َّن ُه َق َالَ :
(خيرُْ المْ َ ِال َعينْ ٌ َ�س ِاه َر ٌة ِل َعينْ ٍ َنا ِئ َم ٍة).
َو َق َال �صلى اهلل عليه و�سلمِ ( :ن ْع َم ْت َل ُك ْم النَّخْ َل ُة ت َْ�ش َر ُب ِمنْ َعينْ ٍ َخ َّرا َر ٍة َو ُت ْغ َر ُ�س فيِ أَ� ْر ٍ�ض َخ َّوا َر ٍة).
َو َق َال �صلى اهلل عليه و�سلم( :النَّخْ ُلِ :ه َي ال َّر ِا�س َخاتُ فيِ ا ْل َو ْح ِل المْ َ ْط ِع َماتُ فيِ المْ َ َح ِّل).
ال�س َل ِفَ :خيرُْ المْ َ ِال َعينْ ٌ َخ َّرا َر ٌة فيِ أَ� ْر ٍ�ض َخ َّوا َر ٍة ت َْ�س َه ُر � َإذا نمِ ْ تَ َ ،وت َْ�ش َه ُد � َإذا ِغ ْبتَ َ ،و َتكُونُ ُعقْب ًا � َإذا ِم َّت.
َو َق َال َب ْع�ضُ َّ
َو َر َوى ِه َ�ش ُام ْبنُ ُع ْر َو َةَ ،عنْ َعا ِئ َ�ش َة ر�ضي اهلل عنها َقا َل ْتَ :ق َال َر�س ُ
ُول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم( :ا ْل َتمِ �سُوا ال ِّر ْز َق فيِ َخ َبا َيا الأ ْر ِ�ض).
َي ْع ِني ال َّز ْرعَ.
َو ُح ِك َي َعنْ المُْ ْعت َِ�ض ِد �أَ َّن ُه َق َالَ :ر أَ� ْيتُ َع ِل َّي ْبنَ أَ� ِبي َطا ِل ٍب ر�ضي اهلل عنه فيِ المْ َ َن ِام ُي َنا ِو ُل ِني المْ ِْ�س َحا َة َو َق َالُ :خ ْذهَ ا َف�إِ َّن َها َم َفا ِت ُيح َخزَ ا ِئ ِن الأ ْر ِ�ض.
َاجي هَ َذا؟ َف َ أ� ْط َر َق َ�س َاع ًة ُث َّم َق َالَ :ما أَ� ْع ِر ُف َل ُه ِقي َم ًة �إال �أَنْ َتكُونَ َم ْط َر ٌة فيِ َن ْي َ�سانَ َف ِ�إ َّن َها ت ُْ�ص ِل ُح ِمنْ َم َعا ِي ِ�ش
َو َق َال ِك ْ�س َرى ِل ْلمُو َب ِدَ :ما ِقي َم ُة ت ِ
ال َّر ِع َّي ِة َما َتكُونُ ِقي َم ُت ُه ِم ْث َل ت َِاج المْ َ ِل ِك.
اب الز ُّْه ِر َّي َف َق َال َلهُُ :ا ْد ُل ْل ِني َع َلى َما �أُ َعالجُِ هُ.
َو َل ِق َي َع ْب ُد اللهَّ ِ ْبنُ َع ْب ِد المْ َ ِل ِك ا ْبنَ ِ�ش َه ٍ
اب َيق ُ
ُول:
َف�أَ ْن َ�ش�أَ ا ْبنُ ِ�ش َه ٍ
اب َفترُ ْ َز َقا
َت َت َّب ْع َخ َبا َيا الأ ْر ِ�ض َوا ْد ُع َم ِلي َك َها َل َع َّلك َي ْو ًما �أَنْ تجُ َ َ
َف ُي�ؤْ ِتيك َماال َو ِا�س ًعا َذا َمتَا َن ٍة � َإذا َما ِم َيا ُه الأ ْر ِ�ض َغا َر ْت َتدَ َّف َقا
ا�س فيِ َتف ِْ�ض ِيل ال َّز ْر ِع َو َّ
ال�ش َج ِر بمِ َ ا َل ْي َ�س َيت َِّ�س ُع ِكتَا ُب َنا هَ َذا ِل َب ْ�س ِط ا ْل َق ْو ِل ِفي ِهَ ،غيرْ َ �أَنَّ َمنْ َف َّ�ض َل ال َّز ْر َع َف ِل ُق ْر ِب َمدَ ا ُهَ ،و ُوفُو ِر
َو َق ْد اخْ َت َل َف ال َّن ُ
َ
َجدَ ا ُه َو َمنْ َف َّ�ض َل َّ
بُوت أ� ْ�ص ِل ِه َو َت َواليِ َث َم ِر ِه.
ال�ش َج َر َف ِل ُث ِ
ثاني ًا :تربية احليوان..
َاج الحْ َ َي َو ِان ه َُو َما َّد ُة �أَ ْه ِل ا ْل َف َل َو ِات َو ُ�س َّك ِان الخْ ِ َي ِام؛ ِ ألَ َّن ُه ْم لمَ َّا لمَ ْ ت َْ�س َت ِق َّر بِهِ ْم دَا ٌرَ ،ولمَ ْ َت ضُ� َّم ُه ْم �أَ ْم َ�صا ٌر ا ْف َت َق ُروا �إلىَ ال ْأم َو ِال المُْ ْن َت ِق َل ِة
ِنت ُ
َ
َم َع ُه ْمَ ،و َما َال َي ْن َق ِط ُع نمَ َ ا�ؤُ ُه ِب َّ
ُوب
الظ ْع ِن َوال ِّر ْح َل ِةَ ،فا ْق َت َن ْوا الحْ َ َي َوانَ ؛ ِ أل َّن ُه َي ْ�س َت ِق ُّل فيِ ال َّن ْق َل ِة ِب َنف ِْ�س ِهَ ،و َي ْ�س َت ْغ ِني َعنْ ا ْل ُعلُو َف ِة ِب َر ْع ِي ِهُ .ث َّم ه َُو َم ْرك ٌ
ات ر ِْ�س ِل ِه �إ ْل َه ًاما
لُوبَ ،ف َكانَ ا ْق ِت َنا�ؤُ ُه َع َلى �أَ ْه ِل الخْ ِ َي ِام �أَ ْي َ�س َر ِل ِق َّل ِة ُم ْ�ؤ َن ِت ِه َوت َْ�سهِ ِيل ا ْل ُك ْل َف ِة ِب ِهَ ،و َكا َن ْت َج ْد َوا ُه َع َل ْيهِ ْم أَ�كْثرَ َ لِوُ فُو ِر َن ْ�س ِل ِه َوا ْق ِت َي ِ
م ٌ
َو حَ ْ
للهَّ
ِمنْ ا ِ لخِ َ ْل ِق ِه فيِ َت ْع ِد ِيل المْ َ َ�صا ِل ِح فِيهِ ْمَ ،و�إِ ْر َ�شا ِد ا ْل ِع َبا ِد فيِ َق ْ�س ِم المْ َ َنا ِف ِع َب ْي َن ُه ْم.
َو َق ْد ُر ِو َي َعنْ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم �أَ َّن ُه َق َالَ :
(خيرُْ المْ َ ِال ُم ْه َر ٌة َم�أْمُو َر ٌة َو ِ�س َّك ٌة َم�أْبُو َر ٌة) َو َم ْع َنى َق ْو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلم ُم ْه َر ٌة
ال�س َّك ُة المْ َ�أْبُو َر ُة َفهِ َي النَّخْ ُل
َم�أْمُو َر ٌة �أَ ْي َك ِث َري ُة ال َّن ْ�س ِلَ .و ِم ْن ُه َت َ�أ َّو َل الحْ َ َ�سنُ َو َقتَا َد ُة قوله تعاىل�( :أَ َم ْر َنا مُترْ َ ِفي َها)� .أَ ْي كَثرَّ ْ َنا َعدَ دَهُ ْمَ .و�أَ َّما ِّ
المُْ�ؤَ َّب َر ُة الحُْ ُم ُل.
َو ُر ِو َي َعنْ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم أَ� َّن ُه َق َال( :فيِ ا ْل َغ َن ِم ِ�س َم ُن َها َم َع ٌ
ا�ش)
ا�شَ ،و�صُو ُف َها ِر َي ٍ
اب ر�ضي اهلل عنهَ :ما َما ُلك َيا �أَ َبا َظ ْب َيانَ ؟ َق َال ُق ْلتَ :ع َطا ِئي �أَ ْل َف ِانَ .ق َال :ات َِّخ ْذ ِمنْ
َو ُر ِو َي َعنْ أَ� ِبي َظ ْب َيانَ �أَ َّن ُه َق َالَ :ق َال ليِ ُع َم ُر ْبنُ الخْ َ َّط ِ
َاج.
ال�سا ِئ َب ِ
ال�سا ِئ َباتُ ال ِّنت ُ
ات َق ْب َل �أَنْ َت ِل َيك ِغ ْل َم ٌة ِمنْ ُق َر ْي ٍ�ش َال َت ُع ُّد ا ْل َع َطا َء َم َع ُه ْم َماالَ ،و َّ
هَ َذا الحْ َ ْر ِث َو َّ
(ام َر�أَ ًة �أَت َْت ال َّن ِب َّي �صلى اهلل عليه و�سلم َف َقا َل ْتَ :يا َر�س َ
ُول اللهَّ ِ �إنيِّ ات ََّخ ْذت َغ َن ًما �أَ ْب َت ِغي َن ْ�س َل َها َور ِْ�س َل َها َو�أَ َّن َها َال َت ْنمِ يَ .ف َق َال
َو ُح ِك َي أَ�نَّ ْ
َل َها ال َّن ِب ُّي �صلى اهلل عليه و�سلمَ :ما �أَ ْل َوا ُن َها؟ َقا َل ْت� :سُودٌَ .ف َق َالَ :ع ِّف ِري} .وَهَ َذا ِم ْث ُل { َق ْو ِل ِه �صلى اهلل عليه و�سلم فيِ َم َن ِاك ِح الآد َِم ِّينيَ:
ْاغترَ ِ بُوا َو َال ت ُْ�ضوُ وا).
� 1 .1أدب الدنيا والدين ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،ال�صفحات .111 -108
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�أدباء اقت�صاديون

ثالث ًا :التجارة..
الت َِّجا َر ُة ِه َي َف ْر ٌع لمِ َا َّدت َْي ال َّز ْر ِع َوال ِّنت َِاجَ .ف َق ْد ُر ِو َي َعنْ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم أَ� َّن ُه َق َالِ { :ت ْ�س َع ُة �أَ ْع َ�شا ِر ال ِّر ْزقِ فيِ الت َِّجا َر ِة َوالحْ َ ْر ِث َوا ْل َبا ِقي فيِ
�ص َواخْ ِت َ�صا ٌر َو َق ْد َر ِغ َب َع ْن ُه َذ ُوو اال ْقتِدَ ا ِر َو َز ِهدَ ِفي ِه َذ ُوو الأخْ َطارِ.
ال�سا ِئ َب ِ
ات}َ .و ِه َي َن ْو َع ِانُ :ت َق َّل ُب فيِ الحْ َ َ�ض ِر ِمنْ َغيرْ ِ ِق َّل ٍة َو َال َ�س َف ٍر ،وَهَ َذا َت َر ُّب ٌ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َوال َّثانيِ َ :ت َقلُّ ٌب ِبالمْ َ ِال ِبال ْأ�س َفا ِر َو َن ْق ُل ُه �إلىَ ال ْأم َ�صارَِ ،ف َه َذا �أ ْل َيقُ ِب�أ ْه ِل المُْ ُرو َء ِة َو�أ َع ُّم َج ْد َوى َو َم ْن َف َع ًةَ ،غيرْ َ �أ َّن ُه �أ ْكثرَُ َخ َط ًراَ ،و أ� ْع َظ ُم َغ َر ًرا.
َف َق ْد ُر ِو َي َعنْ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم �أَ َّن ُه َق َال�{ :إنَّ المُْ َ�سا ِف َر َو َما َل ُه َل َع َلى َق َل ٍت �إال َما َو َقى اللهَُّ }َ .ي ْع ِني َع َلى َخ َط ٍر ،وَفيِ ال َّت ْو َرا ِةَ :يا ا ْبنَ �آد ََم أَ� ْح ِدثْ
َ�س َف ًرا �أُ ْح ِد ُث َلك ِر ْز ًقا.
رابع ًا :ال�صناعة..
ا�س
ال�ص َن َاع ُة َت َت َع َّلقُ بمِ َ ا َم َ�ضى ِمنْ ال ْأ�س َب ِ
ِّ
اب ال َّث َال َث ِة َو َت ْن َق ِ�س ُم �أَ ْق َ�س ًاما َث َال َث ًة�ِ :ص َن َاع ٌة ِف ْك ٍرَ ،و ِ�ص َن َاع ُة َع َم ٍلَ ،و ِ�ص َن َاع ٌة ُم ْ�شترَ َ َك ٌة َبينْ َ ِف ْك ٍر َو َع َم ٍل؛ ِ ألَنَّ ال َّن َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اتَ ،و أ� ْ�ش َر ُف ُه ْم َنف ًْ�سا ُم َت َه ِّيئ ِ أل ْ�ش َر ِف َها ِج ْن ً�ساَ ،ك َما �أنَّ �أ ْر َذ َل ُه ْم َنف ًْ�سا ُم َت َه ِّيئ ِ أل ْر َذ ِل َها ِج ْن ً�سا؛ ِ ألنَّ َّ
الط ْب َع َي ْب َعثُ َع َلى َما ُي َال ِئ ُمهَُ ،و َي ْدعُو �إلىَ
ل�ص َن َاع ِ
�آالتٌ ِل ِّ
َما ُي َجا ِن ُ�سهُ.
ا�صي الأ ْر ِ�ض َق َال لأر�سطاطالي�سُ :اخْ ُر ْج َم ِعيَ .ق َالَ :ق ْد َن ِح َل ِج ْ�سمِ ي َو َ�ض ُع ْفتُ َعنْ الحْ َ َر َك ِة َف َال تُزْ ِع ُج ِني.
وج �إلىَ �أَ َق ِ
َو ُح ِك َي �أَنَّ ال ْإ�س َك ْندَ َر لمَ َّا أَ� َرا َد الخُْ ُر َ
ا�ستِهِ ْم َف َو ِّل ِه الجُْ نُودََ ،و َمنْ َكا َن ْت َل ُه َ�ض ْي َع ٌة َف�أَ ْح َ�سنَ ت َْد ِبريِهَ ا َف َو ِّل ِه
َق َال َف َما �أَ ْ�ص َن ُع فيِ ُع َّماليِ َخ َّ
ا�ص ًة؟ َق َال ُا ْن ُظ ْر �إلىَ َمنْ َكانَ َل ُه َع ِبي ٌد َف أَ� ْح َ�سنَ ِ�س َي َ
الخْ َ َر َاجَ .ف َن َّب َه ِب ْاع ِت َبا ِر ِّ
الط َبا ِع َع َلى َما �أَ ْغ َنا ُه َعنْ ُك ْل َف ِة الت َّْج ِر َب ِة.
يج ُة ا ْل ِف ْك ِر َوت َْد ِب ُري ُهَ .ف�أَ َّما ِ�ص َن َاع ُة ا ْل ِف ْك ِر َف َق ْد َت ْن َق ِ�س ُم ِق ْ�س َمينْ ِ :
ال�ص َن َاع ِ
َو�أَ ْ�ش َر ُف ِّ
ات ِ�ص َن َاع ُة ا ْل ِف ْك ِر َو ِه َي مُدَ ِّب َر ٌةَ ،و�أَ ْر َذ ُل َها ِ�ص َن َاع ُة ا ْل َع َم ِل؛ ِ ألَنَّ ا ْل َع َم َل َن ِت َ
ا�س ِة ِكتَا ًبا لخَ َّ ْ�ص َنا ِفي ِه
ا�س ِة ال َّن ِ
ال�ص ِح َ
ال�صا ِد َر ِة َعنْ َنتَا ِئ ِج الآ َرا ِء َّ
�أَ َحدُهُ َماَ :ما َو َق َف َع َلى الت َّْد ِب َري ِات َّ
ا�س َوت َْد ِب ِري ا ْل ِب َال ِدَ .و َق ْد �أَ ْف َر ْد َنا ِل ِّل�س َي َ
يح ِة َك ِ�س َي َ
ات الحْ َ ا ِد َث ِة َعنْ الأ ْف َكا ِر ال َّن َظ ِر َّي ِةَ .و َق ْد َم َ�ضى فيِ َف ْ�ض ِل ا ْل ِع ْل ِم ِمنْ
لُوم ِ
ِمنْ ُج َم ِل َها َما َل ْي َ�س َي ْح َتمِ ُل هَ َذا ا ْل ِكت ُ
َاب ِز َيا َد ًة َع َل ْي َهاَ .وال َّثانيِ َ :ما �أَ َّد ْت �إلىَ المْ َ ْع َ
َ
َ
ال�ص َن ِاع ُّي أ� ْع َالهَ ا
ِكتَا ِب َنا هَ َذا َب ٌ
اب أَ� ْغ َنى َما ِفي ِه َعنْ ِز َيا َد ِة َق ْو ٍل ِفي ِهَ .و�أ َّما ِ�ص َن َاع ُة ا ْل َع َم ِل َف َق ْد َت ْن َق ِ�س ُم ِق ْ�س َمينْ ِ َ :ع َم ٌل ِ�ص َن ِاع ٌّيَ ،و َع َم ٌل بَهِ يمِ ٌّيَ .فا ْل َع َم ُل ِّ
َاج �إلىَ ُم َع َ
ات ا ْل ِف ْك ِر َّي ِةَ .وال َآخ ُر �إنمَّ َ ا ه َُو ِ�ص َن َاع ُة َكدٍّ َو�آ َل ُة ِم ْه َن ٍة.
لُوم ِ
اطا ٍة فيِ َت َعلُّمِ ِهَ ،و ُم َعا َنا ٍة فيِ ت ََ�ص ُّو ِر ِهَ ،ف َ�صا َر ِب َه ِذ ِه ال ِّن ْ�س َب ِة ِمنْ المْ َ ْع َ
ُر ْت َب ًة؛ ِ أَل َّن ُه َي ْحت ُ
ُو�س ال َّر ِذ َل ُةَ ،و َت ِق ُف َع َل ْي َها ِّ
الط َبا ُع الخْ َ ِا�س َئ ُةَ .ك َما َق َال �أَ ْك َث ُم ْبنُ َ�ص ْي ِف ٍّيِ :ل ُك ِّل َ�سا ِق َط ٍة َال ِق َط ٍةَ ،و َك َما َق َال المُْ َت َل ِّم ُ�س:
ال�ص َن َاع ُة ا َّل ِتي َت ْقت َِ�ص ُر َع َل ْي َها ال ُّنف ِ
َو ِه َي ِّ
َ
َ
َ
ٌ
ال�ص َن َاع ُة المُْ ْ�شترَ َ َك ُة َبينْ َ
َو َال ُي ِق ُيم َع َلى َ�ض ْي ٍم ُي َ�س ُام ِب ِه �إال ال َأذال ِن َعيرُْ الحْ َ ِّي َوا ْل َو ِت ُد هَ َذا َع َلى الخْ َ ْ�س ِف َم ْربُوط ِب ُر َّم ِت ِه َو َذا ُي َ�ش ُّج َف َال َي ْر ِثي َل ُه �أ َحدَُ .و�أ َّما ِّ
ا ْل ِف ْك ِر َوا ْل َع َم ِل َف َق ْد َت ْن َق ِ�س ُم ِق ْ�س َمينْ ِ  :أَ� َحدُهُ َما :أَ�نْ َتكُونَ ِ�ص َن َاع ُة ا ْل ِف ْك ِر َ�أ ْغ َل َب َوا ْل َع َم ُل َت َب ًعا َكا ْل ِكتَا َب ِةَ .وال َّثانيِ َ� :أنْ َتكُونَ ِ�ص َن َاع ُة ا ْل َع َم ِل �أَ ْغ َل َب َوا ْل ِف ْك ُر َت َب ًعا
َكا ْل ِب َناءِ� .أَ ْع َالهُ َما ُر ْت َب ًة َما َكا َن ْت ِ�ص َن َاع ُة ا ْل ِف ْك ِر أَ� ْغ َل ُب َع َل ْي َها َوا ْل َع َم ُل َت َب ًعا َل َهاَ .ف َه ِذ ِه َ�أ ْح َو ُال الخْ َ ْل ِق ا َّل ِتي َر َّك َب ُه ْم اللهَُّ َع َّز َو َج َّل َع َل ْي َها فيِ ا ْر ِت َيا ِد َم َواد ِِّه ْم،
َو َو َك َل ُه ْم �إلىَ َن َظ ِر ِه ْم فيِ َط َل ِب َم َك ِا�س ِبهِ ْمَ ،و َف َّر َق َبينْ َ ِه َممِ هِ ْم فيِ ا ْل ِت َم ِا�سهِ ْم؛ ِل َيكُونَ َذ ِل َك َ�س َب ًبا ِ ألُ ْل َفتِهِ ْمَ ،ف ُ�س ْب َحانَ َمنْ َت َف َّر َد ِفي َنا ِب ُل ْط ِف ِح ْك َم ِت ِهَ ،و�أَ ْظ َه َر
ِف َط َن َنا ِب َعزَ ا ِئ ِم ُق ْد َر ِت ِه.

www.giem.info 48

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

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

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

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

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

متحف حماة القدمي
ت�أليف :د .م�صطفى ح�سن مغمومة

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

لغة الإف�صاح املايل واملحا�سبي XBRL

ت�أليف :د� .سامر مظهر قنطقجي

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

فقه املوارد العامة لبيت املال
ت�أليف عامر جلعوط

لتحميل الكتاب الضغط على هذا الرابط http://www.kantakji.com/fiqh/freebook.htm
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الأمني العام يف �إ�ست�ضافة قناة اجلزيرة القطرية

ا�ست�ضافت قناة اجلزيرة القطرية عرب برنامج بال حدود ومقدمه
الأ�ستاذ �أحمد من�صور بتاريخ � 10أبريل  ،2013الأمني العام د.عمر
حافظ يف حلقة خا�صة حتت عنوان" :التحديات التي تواجه البنوك
الإ�سالمية" ،وذلك يف حماولة لفهم دور ال�صريفة الإ�سالمية يف هذه
املرحلة يف ظل ما يثار حول عملها والتحديات التي �أمامها وال�سقوط
والأدوات املالية الأخرى.
عمر زهري حافظ� :شكرا �أخ �أحمد ،وجزاك اهلل خري ًا على �إتاحة
الفر�صة يل و�أنا من الذين ي�شتاقون لربناجمك بال حدود.
�أحمد من�صور� :أ�شكرك �شكر ًا جزيال.
الفرق اجلوهري بني امل�صرف التقليدي وامل�صرف الإ�سالمي
�أحمد من�صور :ما الذي تتميز به البنوك الإ�سالمية يف نظامها و�أدائها
عن البنوك التقليدية �أو التجارية �أو الربوية؟
عمر زهري حافظ :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،البنوك الإ�سالمية تتميز
ب�أنها �أ�س�ست لكي تتبع وتتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،هذا �أهم
ما مييزها ف�إذا فقدت هذه امليزة ال قيمة لها ولذلك يف الآونة الأخرية
عندما ات�سعت هذه اخلدمات التي تقدمها البنوك الإ�سالمية ودخلت
�إىل ال�ساحة البنوك التجارية التي ي�سميها بع�ضهم التقليدية �أ�صبحت
ال�ساحة خمتلطة مبعنى �أن امل�صارف �أو اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
�أ�صبحت ال تقدم من م�ؤ�س�سات �أن�شئت لكي تتبع ال�شريعة الإ�سالمية،
ومما دخلت هناك كثري من البنوك فقدمت فروع كما تف�ضلت ح�ضرتك
يف املقدمة �أو حمافظ �إ�سالمية �أو نوافذ �إ�سالمية..
�أحمد من�صور� :أو �أقول لك فرع البنك الفالين للمعامالت الإ�سالمية..
عمر زهري حافظ :هذا بالطبع �شو�ش يف ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية
لأن هذه البنوك التجارية دخلت بخربتها الطويلة وب�إمكاناتها املالية
وكوادرها الب�شرية دخلت يف معمعة املنتجات املالية الإ�سالمية دون �أن
تن�شئ نظام ًا يف داخلها م�ستقيما بذلك..
�أحمد من�صور :يعني �أموال خمتلطة؟
عمر زهري حافظ :ف�أ�صبحت اجلهود التي نقوم فيها متيل �إىل �أن
تقرتب ملنتجاتها املالية التجارية ،فهذا �أدى �إىل �أن الكثري من املتعاملني
مع البنوك الإ�سالمية ي�شكون يف �صحة املعامالت ،ويتهمون البنوك
الإ�سالمية ب�أنها حتتال عليهم.
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�أحمد من�صور :هذا ما يقوله كثري من النا�س يقول� :أنا الآن حينما
اذهب ال�شرتي �سيارة مثال �أو بيت �أو غري ذلك �أجد ما يقدمه يل البنك
التجاري �أو البنك الربوي �أو التقليدي رمبا �أف�ضل مما يقدمه يل البنك
الإ�سالمي ،البنك الإ�سالمي ي�شرتط �شروط ًا معقدة وكثرية ال تتوافق ،ال
ي�شرتطها البنك الآخر.
عمر زهري حافظ :لأن النظام البنكي الذي انطبع يف �أذهان النا�س هو
بطريقة معينة هو متاجرة بالنقود مبعنى �أن يعطي البنك املتعامل معه
قر�ض ًا ،ويح�صل على ت�سديد هذا القر�ض بزيادة ،امل�صرفية الإ�سالمية
�أدخلت البعد التجاري يف العمل ،وهذا جعل ال�صورة خمتلفة يجب �أن
تتغري كثري من الت�شريعات والأنظمة التي جتعل القبول عند النا�س وفهم
طبيعة العقود ال�شرعية جتعلها من امل�سلمات لديهم.
�أحمد من�صور :ماذا تقول للإن�سان الب�سيط العامل الذي ي�شاهدنا؟
ماذا تقول له؟ ما هي مميزات البنك الإ�سالمي عن البنك الآخر وهو
يرى �أن رمبا البنك التقليدي �أو الربوي يعطيه فوائد �إذا �أودع فيه �أمواله
�أكرث من البنك الإ�سالمي؟
عمر زهري حافظ� :أنا ال �ألومه يف ذلك لأن النتيجة فع ًال و�أنا كنت
�أمار�س هذا العمل ممث ًال لبنك �إ�سالمي و�أذهب لبع�ض �أ�صدقائي من
�أجل �أن �أ�سوق لهم امل�صرفية الإ�سالمية فيواجهوين بهذا ال�س�ؤال لأن
لديهم عرو�ضا �أخرى من بنوك جتارية يف نهاية الأمر يجدون �أن التكلفة
هي الأقل عند البنك التجاري وهذه حتتاج لعملية تثقيفية وعملية �إىل
حد بعيد معقدة الأنظمة التي ت�ساعد امل�صرفية الإ�سالمية �أنظمة غري
نا�ضجة �أو �أنها غري موجودة..
�أحمد من�صور� :إذا البنك الإ�سالمي يخ�ضع لنظام البنك املركزي يف
�أي دولة ،البنوك املركزية تخ�ضع كل البنوك التي تعمل يف الدولة �إىل
نظامها فبالتايل البنك الإ�سالمي لن ي�ستطيع �أن يتعامل ب�شفافية مع
النا�س لأن البنك املركزي هو الذي يحدد له ما الذي ينبغي �أن يفعله
�ألي�س كذلك؟
عمر زهري حافظ :هو هذه �إحدى التحديات التي يواجهها العمل
امل�صريف الإ�سالمي� ،أن البنوك املركزية يف عمومها وال �أخ�ص بنك ًا
معين ًا يف عمومها مل تهيئ البيئة الت�شريعية والرقابية والقانونية
والإ�شرافية مبا يهيئ لنجاح هذه البنوك الإ�سالمية ،ال زالت تعي�ش يف
�إطار الفكر امل�صريف التجاري وهناك مطالبات كثرية..
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�أحمد من�صور� :أنا من �أجل النا�س تفهم املو�ضوع �أنت قلت �أنها تتعامل
بالنقود ،النا�س ممكن تفهم الفرق بني النقود والعملة ك�أن يعني تتعامل
بالنقود هل معنى ذلك �أن تغيري العملة �أو التجارة يف العملة حمرمة
يعني؟
عمر زهري حافظ :ال التجارة يف العملة غري هذه ((�إذا اختلفت
الأجنا�س فبيعوا كيف �شئتم)) كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم.
�أحمد من�صور :الأجنا�س تعني العمالت؟
عمر زهري حافظ :هي لي�ست العمالت هو الق�صد انه املتاجرة يف النقود
هو الق�صد منها الإقرا�ض واالقرتا�ض بالفائدة بنف�س العملة يعطي
مبلغ ًا بالريال �أو بالدوالر �أو بالدينار ويح�صل عليه..
�أحمد من�صور :ال �أرجوك و�ضح يل من �أجل الإن�سان الب�سيط يفهم
�أي�ضا..
عمر زهري حافظ :نعم.
�أحمد من�صور :لو �أنا ذهبت �إىل بنك جتاري ،و�أريد �شراء �سيارة
فا�شرتي هذه ال�سيارة والبنك ي�ضع عليها الن�سبة ،ويبيعها يل ويحدد يل
�أق�ساطها ،البنك الإ�سالمي بعمل نف�س ال�شيء؟
عمر زهري حافظ :البنك التجاري ال يعطيك �سيارة ،البنك التجاري
يعطيك مبلغ ًا من املال كقر�ض ي�سرتده وال يهمه �أن ت�شرتي �سيارة �أو
ال ت�شرتي ،لكن البنك الإ�سالمي يربط هذا التمويل ب�سلعة معينة وهي
ال�سيارة..
�أحمد من�صور� :أو املنزل �أو �أي �شيء �آخر.
عمر زهري حافظ :ف�أنت �إذا جمعت هذه القرارات الفردية لكي تكون
قرار ًا جمتمعي ًا مبعنى �أن النقد ال يتحرك �إال بوجود �سلعة فهذا له ت�أثري
كبري جد ًا على..
�أحمد من�صور :نعم �أنا �أريد هذا املفهوم ،عالقة النقد بال�سلعة هل معنى
ذلك �أن الأزمات املالية حتدث من خالل عدم ارتباط النقد بال�سلعة
وبالتايل ال حتدث تنمية وال يحدث بيع و�شراء حقيقي؟
عمر زهري حافظ :ما هو هذا الذي يحدث حتى الغربيون اكت�شفوا �أن
القيمة التي يتم تداولها يف العامل بني الدول والقارات  %3منها فقط
متثل القيمة احلقيقية لل�سلع ،وكله عبارة عن ت�ضخيم للأموال لأن
البنوك وامل�صارف العاملية تتاجر يف النقود وبالتايل ال تعك�س ال�صورة
احلقيقية لالقت�صاد..
�أحمد من�صور :كله ورق.
عمر زهري حافظ :ورق ومعامالت وم�شتقات كلها بت�ضخم الكتلة النقدية
التي تخدم االقت�صاد احلقيقي.
�أحمد من�صور :الآن يوجد �أي�ضا �شيء مهم نريد �أن نفهمه نحن ك�أنا�س
ن�شاهد حركة املال العاملية جند �أن بور�صة من البور�صات يف دولة ما
البور�صة هذا النهار مثال يف قطر �أو يف ال�سعودية �أو يف م�صر حتركت
بع�شرة بليون مبيعات فقط ،و�ضع البلد االقت�صادي على حاله ماذا يعني
هذا؟ معناه �أنه يف حركة بهذه ال�ضخامة ،ومع ذلك الو�ضع االقت�صادي
كما هو �أو �أنه ح�صل انهيار يف البور�صة خم�سة مليار �أو �أكرث �أو اقل،
فهم ّنا هذا املو�ضوع لو �سمحت.

عمر زهري حافظ :يعني هذه كلها جمازفات ،ال�شيء احلقيقي منها
الذي يعك�س حتقيق قيمة اقت�صادية يف قيمة ال�سهم قليل جد ًا ال يكاد
يذكر ،وهذه من �أهم امل�شكالت التي تهدد النظام امل�صريف العاملي بغ�ض
النظر عن النظام امل�صريف الإ�سالمي ،وهناك احلائز على جائزة نوبل
الأ�ستاذ موري�س �آليه قال يف عام  1989معلق ًا على و�ضع النظام امل�صريف
العاملي �أن النظام امل�صريف الغربي وهو النظام املبني على املتاجرة يف
النقود باملعنى انه الإقرا�ض واالقرتا�ض �سبب �أ�ضرار ًا فادحة باالقت�صاد
العاملي .هناك ثالثة �أ�ضرار ي�سببها النظام امل�صريف الغربي ن�سميه الآن
التجاري ون�سميه يف بع�ض الأحيان التقليدي.
�أحمد من�صور :الذي منت�شر يف بالدنا �أي�ض ًا؟
عمر زهري حافظ :الذي منت�شر يف بالدنا ويعتمد على �سعر الفائدة
امل�صرفية كثمن للإقرا�ض �أو االقرتا�ض ،هذا النظام العاملي �أوجد
مر�ض ًا خطري ًا يتجذر يف االقت�صاد العاملي ويهدد باالنهيار �أو مبواجهة
�أزمات حادة هذا هو الذي يقوله احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد،
�إذ �أ�صبح االقت�صاد العاملي بف�ضل نظام البنك احلايل عبارة عن
بع�ض على �أ�سا�س �ضعيف.
�أهرامات من الديون يتمركز بع�ضها على ٍ
�أحمد من�صور :حتى و�صل االنهيار يف .2008
ً
عمر زهري حافظ :حتى و�صل االنهيار يف � 2008أيا كانت الأ�سباب
�أ�ستعمل املال يف غري وظيفته الطبيعية �إذ ي�سر النظام البنكي عمليات
املجازفة ف�أ�صبح العامل �أ�شبه مبائدة قما ٍر وا�سعة.
موجودات البنوك الإ�سالمية
�أحمد من�صور :يعني هنا حتى ندرك ونفهم املنظومة التي يقوم عليها
النظام املايل العاملي هي منظومة قائمة على موجودات غري حقيقية
و�إمنا على ت�ضخيم املال عرب الفائدة وعرب الإقرا�ض.
عمر زهري حافظ :هذا هو بال�ضبط الذي يحدث يعني دعني �أعط
معلومات �سريعة جد ًا للم�شاهد وامل�شاهدة الكرمي ،ترى �أكرب ثالث
وخم�سني بنك ًا يف العامل موجوداته ،املوجودات متثل �أ�صول هذا البنك
منها القرو�ض التي مينحها للنا�س وخالفه ،املوجودات �أكرب ثالث
وخم�سني بنك يف العامل.
�أحمد من�صور :هل من بينها البنوك العربية؟
عمر زهري حافظ :لي�س من بينها بنك عربي كلها بنوك..
�أحمد ن�صور :كلها بنوك عاملية.
عمر زهري حافظ :كلها بنوك عاملية ،يف دول العامل املتقدم هذا ثالث
وخم�سني بنك ًا موجوداتها يعني قيمة �أ�صولها من �ضمنها القرو�ض التي
متنحها للآخرين ،اثنني و�سبعني تريليون دوالر �أمريكي� ،أكرب بنك يف
العامل هو بنك �أملانيا دوت�ش بنك وموجوداته يف عام  2011ت�ساوي 2.8
تريليون مليون دوالر �أمريكي.
�أحمد من�صور :بنك واحد فقط!
عمر زهري حافظ :بنك واحد فقط ،والبنوك التي تلي كلها �أدنى يف
الرقم من هذا البنك.
�أحمد من�صور :يعني �أكرب بنك يف العامل له موجودات هو البنك الأملاين
دوت�ش بنك!
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عمر زهري حافظ :نعم هذه ح�سب البيانات املن�شورة يف التقارير العاملية.
�أحمد من�صور :يعني �أنا لو �أخذت �أعلى معدل ملوجودات البنوك
الإ�سالمية وهو واحد ون�صف تريليون دوالر هذا البنك لوحده يفوق كل
البنوك..
عمر زهري حافظ :كل النظام امل�صريف الإ�سالمي احلايل لأن هذا
الرقم الذي تف�ضلت به ح�ضرتك تريليون ون�صف هذا هو الآن يف نهاية
 2012لكن متوقع يف عام � 2020إن �شاء اهلل �أن يزداد هذا �إىل �ستة
ون�صف تريليون دوالر.
�أحمد من�صور :معنى ذلك �أن النظام املايل وامل�صريف الإ�سالمي
يتنامى.
عمر زهري حافظ :بالت�أكيد يتنامى كان يف منت�صف الت�سعينات مئة
وخم�سون مليون دوالر فقط ،الآن يف نهاية  2012تريليون و 600بليون
و�إن �شاء اهلل يتوقعون �أن يتزايد هذا �إىل �ستة ون�صف تريليون يف عام
.2020
�أحمد من�صور :ما هو حجم هذا املبلغ لو قلنا تريليون ون�صف تريليون
دوالر هل حجمه مقارن ًة ،لي�س الآن مقارن ًة مبوجودات البنوك العاملية
التي هي اثنان و�سبعون تريليون؟
عمر زهري حافظ :هذا فقط ثالثة وخم�سني منها.
�أحمد من�صور :لي�س كله؟
عمر زهري حافظ :لي�س كله �إنه لو ح�سبت ميكن �أي�ضا �أن ت�ضيف على
ثالثني� ،أربعني باملئة التي هي موجودات البنوك الأخرى.
�أحمد من�صور :معنى ذلك �أن كل ما ي�سمى بالنظام املايل امل�صريف
الإ�سالمي ال يزيد عن واحد يف املئة ورمبا �أقل من موجودات البنوك
الأخرى.
عمر زهري حافظ :هذا بتفا�ؤل كبري يكون واحد ًا يف املئة..
�أحمد من�صور :واحد يف املئة فقط.
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عمر زهري حافظ :لكن هو �أقل بالت�أكيد.
�أحمد من�صور :ما ت�أثري واحد باملئة يف االقت�صاد العاملي؟
عمر زهري حافظ :هو نحن امل�شكلة �أن الت�أثري لكل العامل الإ�سالمي على
االقت�صاد العاملي هو ت�أثري حمدود جد ًا �إذا قارنت..
�أحمد من�صور :بكل ثرواته وما ميلك ،كل العامل الإ�سالمي حتى ببنوكه
التقليدية والتجارية؟
عمر زهري حافظ :البنوك التقليدية يف العامل الإ�سالمي بنوك كبرية
و�ضخمة هناك دول �ضخمة مثل اندوني�سيا ،ماليزيا ،تركيا ،م�صر،
الدول ذات الكثافة ال�سكانية الكبرية ،و�إيران فيها ثروات �ضخمة جد ًا
�أنا لي�س لدي الرقم الذي ميثل موجودات امل�صارف يف العامل الإ�سالمي،
لكنه بالت�أكيد رقم جيد بالرتيليونات بالت�أكيد �إذا كان فقط البنوك
الإ�سالمية  1.6تريليون فبالت�أكيد �أن امل�صارف يف البالد الإ�سالمية
�سواء �إن كانت جتارية �أو �إ�سالمية �ستكون �أ�ضعافها.
�أحمد من�صور :ما مقارنة هذا املبلغ بحجم اال�ستثمارات العربية
املوجودة يف الدول الغربية؟
عمر زهري حافظ :رئي�س رجال الأعمال العرب قبل فرتة �صرح قال �أن
جمموعة..
�أحمد من�صور :منتدى ،منتدى رجال الأعمال العرب؟
عمر زهري حافظ :نعم �صرح قبل فرتة قال �أن جمموع اال�ستثمارات
العربية يف اخلارج بلغت  14تريليون ،هذا ي�شمل حتى املوجودات
اخلا�صة يف ال�صناديق ال�سيادية..
�أحمد من�صور :نحن نتكلم عن تريليونات ولي�س بليونات.
عمر زهري حافظ :ن�صل الآن للنا�س البليون.
�أحمد من�صور :م�صر تالحق البنك الدويل من �أجل  4بليون و ن�صف
نحن نتكلم عن  14تريليون دوالر موجودات العرب املوجودة يف اخلارج.
عمر زهري حافظ :اهلل يعني م�صر �إذا كانت ال�صناديق ال�سيادية بح�سب

لقاء

ما ن�شرت التقارير املالية خ�سرت يف الأزمة املالية العاملية يف عام ،2008
 600مليار دوالر.
حجم �صناديق الرثوة ال�سيادية العربية
�أحمد من�صور :ال�صناديق ال�سيادية للدول ب�شكل عام؟
عمر زهري حافظ :للدول كلها ب�شكل عام..
�أحمد من�صور :للدول العربية عندك �إح�صاءات؟
عمر زهري حافظ :ال�صناديق ال�سيادية للدول العربية عندي �إح�صائية
يف جريدة ال�شرق الأو�سط اليوم ،فقط اليوم ن�شروا �إن ال�صناديق
ال�سيادية العربية بلغ حجمها يف نهاية  1.8 2012تريليون دوالر وهي
متثل  %35فقط من حجم �إيراد ال�صناديق الرثوة ال�سيادية العاملية
ويتوقعون �أن هذه ال�صناديق ال�سيادية العربية تنمو بن�سبة �ستة �إىل %8
�سنوي ًا باعتبار �إيرادات النفط التي متثل..
�أحمد من�صور :ال�صناديق ال�سيادية هنا هي للدول النفطية الغنية ولي�س
للدول العربية الفقرية �أو املدينة.
عمر زهري حافظ :هذا طبع ًا يف الغالب ميكن  %90هي للدول..
�أحمد من�صور :و لكن هذه الدول �أي�ض ًا خ�سرت حققت خ�سائر كبرية يف
الأزمة املالية العاملية.
عمر زهري حافظ� :أغلب هذه اال�ستثمارات يف �أ�سواق املال� ،أ�سواق املال
العاملية هي �أكرب م�ستوعب لهذه اال�ستثمارات وال�صناديق ال�سيادية
وهذه يف �صعود وهبوط بح�سب ما تتعر�ض له من �أزمات و�أنا اليوم فقط
حاولت �أن �أتتبع �سعر �سهم ا�شرتته دولة م�سلمة لبنك غربي يف عام
2007
�أحمد من�صور :ا�شرتته �سهم.
عمر زهري حافظ :ا�شرتت ال�سهم ،يف مثل تلك ال�صفقة �سبعة ون�صف،
�سبعة ون�صف بليون دوالر..
�أحمد من�صور :بليون رجعنا.
عمر زهري حافظ :بليون نعم �سبعة ون�صف.
�أحمد من�صور� :سبعة ون�صف بليون دوالر �سوف يحلون �أزمة م�صر لغاية
ما تنتهي الأمور مث ًال.
عمر زهري حافظ� :أنا اليوم رجعت �إىل موقع يو�ضح �سعر �سهم هذه
ال�شركة �أو البنك العاملي وجدت �أنه خ�سر خالل خم�س ال�سنوات املا�ضية
من ثمانية ابريل � 2007إىل ثمانية ابريل  2013خ�سر اثنني وثمانني يف
املئة من �سعره وهذه اخل�سارة هي دفرتية.
�أحمد من�صور :يعني الآن ال�سبعة ون�صف بليون بقوا بليون تقريب ًا.
عمر زهري حافظ :ممكن �إذا بقي ال�سهم حتى الآن مل يت�صرف فيه
�صاحبه لكن ميكن �أن يكون هو عندما حدثت الأزمة العاملية خرج من
هذا فال يعطيني احت�ساب..
�أحمد من�صور :خرج �أي�ضا بخ�سارة يعني..
عمر زهري حافظ :ال تعرف ميكن هو اختار فرتة حقق فيها �أقل اخل�سائر
يف الغالب �أن هذه اال�ستثمارات ال�سيادية تتعر�ض ملخاطر كبرية جد ًا يف
الأ�سواق العاملية.
ال�صكوك الإ�سالمية ودورها يف التنمية االقت�صادية

�أحمد من�صور :طيب �أنا الآن يف مو�ضوع مثار يف م�صر على �سبيل املثال
ب�شكل كبري جد ًا وهو مو�ضوع ال�صكوك التي تنوي احلكومة امل�صرية
�إ�صدارها ،وبع�ض النا�س يقولون �أن ال�صكوك هي املخرج بالن�سبة مل�صر
من �أزمتها ،كثري من النا�س ال يفهمون ما معنى ال�صكوك؟ ومفهوم
ال�صكوك مرتبط باملعامالت املالية الإ�سالمية ،وبع�ض النا�س ال يفهمون
الفرق بني ال�صكوك وال�سندات وغريها من الأمور الأخرى ،نريد �أن
نفهم مفهوم ال�صكوك ال�سيما و�أنه مفهوم �إ�سالمي و�أن دول �إ�سالمية
مثل ماليزيا واندوني�سيا هي التي بد�أت وا�ستطاعت �أن حتقق من خالله
جناحات كبرية ،الأول ما ال�صكوك؟ وكيف ميكن لدولة مثل م�صر على
�سبيل املثال �أن يكون مو�ضوع ال�صكوك خمرج ًا لها؟
عمر زهري حافظ :ال�صكوك الإ�سالمية هي �أداة من �أدوات املنتجات
املالية الإ�سالمية ومعنى ال�صك هو وثيقة تثبت ملكية حامل هذا ال�صك
ملكية م�شاعة يف �أ�صل من الأ�صول العينية.
�أحمد من�صور :يعني؟
عمر زهري حافظ :يعني �أنت تقول..
�أحمد من�صور :قناة اجلزيرة مث ًال �ست�صدر �صكوك.
عمر زهري حافظ :معنى يكون هناك درا�سة تق ّيم قناة اجلزيرة كم
تكون قيمتها �أي ًا كانت هذه القيمة بالبليون �أو..
�أحمد من�صور :تريليون طبع ًا اجلزيرة برتيليون..
عمر زهري حافظ :فتكون هناك درا�سة وت�صدر �صكوك على هذه
الدرا�سة.
�أحمد من�صور :لكن �صكوك �شائعة؟
عمر زهري حافظ :يعني امللكية �شائعة
�أحمد من�صور� :أ�سهم يعني بن�سب �أو بنقود �أو مباذا؟
عمر زهري حافظ :ال بن�سب �أنت تقول مث ًال متلك واحد بالألف من قيمة
اجلزيرة.
�أحمد من�صور :املقرر قيمته كذا؟
عمر زهري حافظ :مقرر قيمته كذاّ ،ثم ت�س ًّوق على النا�س �شراء هذه
ال�صكوك ف�أنت جتمع هذه الأموال فهي �أ�سلوب من �أ�ساليب توفري
ال�سيولة..
�أحمد من�صور :ال�صكوك هذه هي لأ�شياء موجودة عينية.
عمر زهري حافظ� :أ�شياء يجب �أن تكون موجودة وعينية وهذا اخلالف
عن ال�صك غري الإ�سالمي وهو ال�صك الذي عبارة عن وثيقة.
�أحمد من�صور :ال�سندات يعني..
عمر زهري حافظ :هي عبارة عن وثيقة يف حق مديونية عند امل�صدر
لهذا ال�سند.
ً
�أحمد من�صور :يعني �إذا مثال البنك املركزي لدولة ما �أ�صدر �سندات
فهو يثبت مديونية على البنك املركزي؟
عمر زهري حافظ :فقط.
�أحمد من�صور :لكن ال يثبت حق ًا عيني ًا يف �شيء ما.
عمر زهري حافظ� :أبد ًا.
�أحمد من�صور :ال م�ؤ�س�سة وال بنك وال �أر�ض وال �شيء..
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عمر زهري حافظ :ولذلك الدول الآن.
�أحمد من�صور :لكن ال�صك الآن يثبت حق ًا يف �أر�ض �أو مبنى �أو م�ؤ�س�سة
عينية.
ً
عمر زهري حافظ :نعم يثبت حقا يف �شيء عيني هذا ال�شيء العيني
ميكن �أن يكون هو عدد �آالت ميكن �أن يكون �أي�ض ًا �سمعة �أنت عندما
تقيم اجلزيرة.
�أحمد من�صور :طبع ًا.
عمر زهري حافظ :تقيمها بكل موجوداتها املعنوية وغري املعنوية وبالتايل
هذا ال�صك يثبت امللكية امل�شاعة يف هذا الأ�صل.
�أحمد من�صور :يعني هل معنى ذلك �أنّ دولة مثل م�صر ممكن �أن ت�أتي
على �أ�شياء عينية موجودة وتقدر قيمتها ،ممكن الدولة بتملكها هي
طبع ًا الدولة بتملكها املفرو�ض..
عمر زهري حافظ :نعم ،نعم.
ً
�أحمد من�صور :وتقول �أنّ قيمة هذا ال�شيء هو تريليون دوالر مثال..
عمر زهري حافظ :نعم.
�أحمد من�صور :وتعمل �سندات و�صكوك يف هذا املو�ضوع والنا�س تقرت�ض
فيه وجتمع �أموال.
عمر زهري حافظ :نعم هو هذا الذي يتم بال�ضبط.
�أحمد من�صور :يف دول طبقت هذا؟
عمر زهري حافظ :كثري �أنا كنت ع�ضو ًا يف جلنة ذهبت مع �صندوق
النقد الدويل لل�سودان قبل عدة �سنوات وقيمنا قيمة ال�سكك احلديدية
ال�سودانية التي هي مملوكة للدولة..
�أحمد من�صور :نعم.
عمر زهري حافظ :و�أ�صدرت �سندات �إ�سالمية �أو �صكوك �إ�سالمية بنا ًء
على القيمة التي متثلها هذه ال�سكك احلديدية..
�أحمد من�صور :وفق الواقع.
عمر زهري حافظ :طبعا وفق الواقع تكون هناك درا�سات تقوم بها
�شركات متخ�ص�صة يف التقييم.
�أحمد من�صور :نعم.
عمر زهري حافظ :وبنا ًء على ذلك ا�ستطاعت الدولة يف ال�سودان �أن هي
تبيع هذه ال�صكوك لل�شعب وي�شرتي هذا ال�شعب.
�أحمد من�صور :ملا تبيعها لل�شعب ت�صبح �أي�ضا هي تديرها �أو ال�شعب هو
يديرها..
عمر زهري حافظ :هناك تف�صيالت عديدة يف كيفية �إدارة الأ�صول
املتمثلة من قبل حاملي ال�صكوك يتم اتفاقيات على جهة ما تديرها
الدولة �أو تن�ش�أ �شركة لإدارة هذه..
�أحمد من�صور :لكن خال�ص الدولة ال متلك هذه.
لكنهم عملوا �إجراءات لأنّ يف بع�ض
عمر زهري حافظ :الدولة ال متلكها
ّ
املوجودات من املوجودات ال�سيادية التي ال ترتك للنا�س..
�أحمد من�صور :نعم.
عمر زهري حافظ :وبالتايل.
�أحمد من�صور :مثل �سكك احلديد تعترب �سيادية..
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عمر زهري حافظ :يدخلوا يف عقد ت�أجري هو ميلكها ّثم ي�ست�أجرها لفرتة
ما يعني يف بع�ض الإجراءات التي ت�ضمن �أن يكون ال�صك هذا �صك ًا
حقيقي ًا.
�أحمد من�صور :يعني الآن الفرق بني ال�صك الإ�سالمي وبني ال�سند
البنكي هو �أنّ ال�صك الإ�سالمي يكون على �شيء عيني ويتملك الإن�سان
ن�سبة منه ال�سند هو دين يعني دين..
عمر زهري حافظ :دين.
ً
ً
�أحمد من�صور� :شخ�ص واحد قدم قر�ضا و�أخذ �شيكا باملبلغ من �أجل �أن
ي�سرتده بعد مدة معينة.
عمر زهري حافظ :يعني ال�شيك هو �أداة وفاء ولي�س هناك �شيء �آخر
ال�سند غري.
ً
�أحمد من�صور :هل ال�صكوك تلعب دورا يف التنمية؟
عمر زهري حافظ :الهدف الأول من ال�صكوك هو توفري ال�سيولة
للم�صدر ،للم�صدر لل�صك ،لكن التنمية عندها بع�ض الو�سائل التمويلية
الأخرى ،الدولة ت�ستفيد من هذه ال�سيولة يف تنفيذ برامج تنموية وهي
من هذا الباب ميكن �أنها تفيد لأنّ الدولة حتى تنفذ الربامج وتريد
�أن ت�ستوعب بع�ض ال�سيولة املوجودة وتوجهها لربامج تنموية بنا ًء على
درا�سات حتقق تنمية م�ستدامة للدولة امل�صدرة لهذه ال�سندات فبالتايل
بطريقة غري مبا�شرة يكون هذا هو متويل التنمية.
�أحمد من�صور :ما هو الفرق بني ال�صكوك واملحافظ املالية؟
عمر زهري حافظ :املحافظ املالية هي عبارة عن وعاء جتمع فيه الأموال
ّثم يكون هناك مدير لهذه املحفظة ي�ستثمر هذه املوجودات يف نواحي
و�أ�شياء متعددة..
�أحمد من�صور� :آه لكن لي�س �صك ًا تتملك منه �شيئ ًا يف �شيء عيني �إمنا
تودع لكي توظف املال..
عمر زهري حافظ :يعني هو املحفظة عبارة عن وعاء يجمع فيه الأموال
التي ي�ضعها امل�ستثمرون ويرتك ملدير هذه املحفظة �أن يديرها ،يديرها
يف �شكل �أي �شكل من �أ�شكال امل�سموح بها �شرع ًا.
�أحمد من�صور :يف اخلم�س �سنوات املا�ضية من � 2008إىل الآن يعني �أنا
قر�أت مقاالت كثرية و�أنا �أح�ضر للحلقة وراجعت لأ�شياء �أنتم �أ�صدرمت
كتاب ًا عن الأزمة املالية العاملية فيه معلومات مهمة ،كثري من خرباء
االقت�صاد الغربيني الآن يرون يف النظام املايل والبنك الإ�سالمي هو
املنقذ للب�شرية على اعتبار �أنه يتعامل مع �أمور عينية ويعمل على ت�أمني
املال بالتنمية ولي�س وهم ًا يف بيع الأ�شياء الوهمية..
عمر زهري حافظ :نعم.
م�ستقبل البنوك الإ�سالمية
ً
�أحمد من�صور :وكثري من ه�ؤالء �أي�ضا يقولون �أنّ النظام الر�أ�سمايل
الغربي �سينهار حتم ًا وينتظرون والدة نظام جديد يقولون ميكن �أن
يزاوج بني املال الإ�سالمي وبني املال الغربي ،كيف تر�صدون يف البنوك
الإ�سالمية ويعني هذا الأمر؟
عمر زهري حافظ :النظام املايل العاملي نظام معقد جدا يتكون من بنك
الت�سهيالت الدولية هذا البنك هو عبارة عن بنك ي�سمى بنك البنوك
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ومقره يف مدينة بازل يف �سوي�سرا ،هو ين�سق ال�سيا�سات بني البنوك
املركزية ،البنوك املركزية يف العامل هي كلها �أع�ضاء يف بنك الت�سويات
الدولية ،فكل البنوك املركزية تن�سق مع هذا البنك والبنك فيه جلنه
م�شهورة ا�سمها جلنة بازل هي التي ت�ضع املعايري للرقابة والإ�شراف
على النظام امل�صريف العاملي هناك منظومة من البنوك التنموية منها
البنك الإ�سالمي للتنمية �أي�ضا تكون يف حميط هذه املنظومة ،تغيري
النظام املايل العاملي ق�ضية لي�ست ق�صرية الأجل.
�أحمد من�صور :طبعا.
عمر زهري حافظ :لكن الآن هذه فر�صة تاريخيه للم�سلمني مبا �إن العامل
�أ�صبح على دراية ب�أن هناك نظام �آخر..
�أحمد من�صور :يعني دوله مثل بريطانيا بد�أت تنفتح للنظام املايل
الإ�سالمي وبد�أت تدخل يف �شراكات مع بنوك �إ�سالمية ،بع�ض البنوك
العاملية يف �سيتي بنك وغريه بد�أ يفتح جما ًال ،هل الهدف هو ا�ستيعاب
�أموال امل�سلمني الذين يرغبون يف �أن يكون ر�أ�سمالهم حالل مث ًال ب�شكل
ما و�إال فع ًال هم على قناعة الآن ب�أن النظام املايل الإ�سالمي كما جاء
يف كتابات كثرية هو امللج أ� واملخرج للب�شرية؟
عمر زهري حافظ :هو �أي ًا كان الهدف نحن ما يهم ما هو الهدف؟ نحن
يهمنا الأ�سلوب والطريقة التي يتم تقدمي هذه اخلدمات امل�صرفية
الإ�سالمية ،هل هي م�ؤ�س�سة ت�أ�سي�سا �شرعيا �صحيحا �أم ال؟ الآن كما
تعلم وامل�شاهدون الكرام االقت�صاد العاملي �أ�صبح اقت�صاد ًا متداخ ًال
ال ميكن �أن تعزل دولة عن بقية العامل وبالتايل يجب �أن تر�ضى ب�أن
هذا الواقع هو الذي يجب �أن تهيئ نف�سك لتقدمي مثال يحقق مزيد ًا
من العدل والإح�سان والرحمة بني النا�س لأنه يف النهاية الهدف هو
الإن�سان ،ف�إذا مل يكن الإن�سان مرتاح ًا ويعي�ش عي�شة را�ضية يف فرتة
ما �سيتم عدم ر�ضا دائما كما هو حال الفقر الآن الدول �أعلنت عاملي ًا
عجزها عن حتقيق �أهدافها الدول الأجنبية..
�أحمد من�صور :الدول الفقرية الدول النامية كما �أخربتني قبل احللقة
حجم ديونها �أكرث من خم�سة تريليون دوالر ،من �سي�سدد هذا؟ وكيف
ميكن لهذه الدول �أن ت�سدد هذه املبالغ ال�ضخمة واخلرافية التي يعني
هي نهب من الدول الكربى ،تف�ضل.
عمر زهري حافظ :هو طبعا يف كل فرتة �أنتم ت�سمعون يف الأخبار �أن
هناك اجتماع ًا ملجموعة الدول للنظر يف التقليل من �أعباء املديونية لأن
هذه املديونية ترتاكم بزيادة وتكرار الفائدة..
�أحمد من�صور :نعم.
عمر زهري حافظ :وبالتايل يزيد العبء �أكرث ف�أكرث وال تنمو مقدرات
هذه الدول النامية التي ال تنمو بنف�س القدر الذي ت�ستدين به من
اخلارج.
ً
�أحمد من�صور :هل البنوك الإ�سالمية الآن التي حتقق �أرباحا كبري ًة
حمظور عليها �أن تتربع من مدخوالتها �إىل املنكوبني و�إىل..
عمر زهري حافظ :بالت�أكيد لي�س حمظور ًا عليها ولكن هذا �أي�ضا ق�ضية
�أخرى ق�ضية نظام الزكاة ،كيف تقوم البنوك الإ�سالمية بتطبيق نظام
الزكاة؟ هذا يرد معي �إىل ال�س�ؤال الذي قاله الأخ �إبراهيم عن الق�ضية

ال�شرعية ،وملاذا يلجئون على االجتهاد؟ االجتهاد الفقهي �شيء مطلوب
القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة و�ضعت مبادئ و�أ�س�س بني عليها الفقه
الإ�سالمي خالل..
�أحمد من�صور :وما فيها ال ي�سع ما حدث يف العامل من تو�سعات..
عمر زهري حافظ :ال بد االجتهاد اجلماعي الذي ميثله الآن جممع الفقه
الإ�سالمي الدويل..
�أحمد من�صور� :صحيح �أن املجمع طاملا �أنك ذكرت ا�سمه الآن يعد نظاماً
للبنوك الإ�سالمية معناه �أن جممع الفقه يعد ت�شريع ًا �شام ًال ل�ضبط
املعامالت املالية الإ�سالمية ويخاطب البنوك املركزية يف الدول العربية
الإ�سالمية �أن تتعاون معه حتى تنه�ض البنوك الإ�سالمية..
عمر زهري حافظ :فعال هذا يف اللقاء الأخري لدورة املجمع كان يف
اجلزائر يف العام املا�ضي �صدر..
�أحمد من�صور� :صح.
عمر زهري حافظ� :صدر قرار بتكليف جممع ب�إعداد قانون �شامل
للمعامالت املالية الإ�سالمية و�أنا كتبت لف�ضيلة الأمني العام خطاب ًا قبل
�أ�سبوع �أبدي ا�ستعداد املجل�س العام للتعاون مع جممع الفقه الإ�سالمي
لإعداد هذا الت�شريع املتكامل للمعامالت املالية هناك يف جهود لكثري
من العلماء والباحثني ،البنك الإ�سالمي التنموي عنده جهود كبرية جدا
يف هذا املجال ولكنها مل ت�أت �إىل مرحلة �أن تعر�ض على �أحد اجتماعات
جممع الفقه الإ�سالمي فت�صدر منه ب�إجماع للأمة الإ�سالمية ،هذه
املرحلة مل يتو�صل..
�أحمد من�صور� :س�ؤايل الأخري ما التحديات التي تواجه النظام امل�صريف
املايل الإ�سالمي يف الفرتة القادمة؟
عمر زهري حافظ� :أنا �أعتقد �أن �أهم التحديات هي البناء الت�شريعي
والقانوين ،كثري من البنوك الإ�سالمية يف كثري من الدول ال تعمل حتت
�إطار قانوين ت�شريعي ،وهذا �سبب عدم ثقة وخلل وعدم توجيه �صحيح،
الإطار الرقابي والإ�شرايف من قبل البنوك املركزية يعترب رقم اثنني
يف التحديات ،التحدي الثالث والأخري من �أجل الوقت هو التحدي يف
الكوادر الب�شرية ،كثري من العاملني يف البنوك التجارية حتولوا �إىل
البنوك الإ�سالمية باعتبارها فر�صة عمل ولذلك ال جتد منهم االلتزام
واحلما�س املطلوب لتقدمي مثال بعيد عن كل ما ي�شوبه من الف�ساد
الإداري واملايل وعدم احلر�ص على تقدمي النموذج ال�صحيح الأمثل.
�أحمد من�صور :الدكتور عمر زهري حافظ الأمني العام للمجل�س العام
للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �أ�شكرك �شكرا جزيال.
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بالتعاون مع جامعة  UUMاملاليزية
املركز الدويل للتدريب املايل اال�سالمي يقدم برنامج
الدكتوراه يف �إدارة االعمال تخ�ص�ص مالية �إ�سالمية.
وقع الأمني العام للمجل�س د.عمر حافظ مع رئي�س جامعة �أوتارا املاليزية الربوفي�سور
رو�سنا ها�شم اتفاقية لتقدمي برنامج الدكتوراه يف �إدارة الأعمال تخ�ص�ص مالية �إ�سالمية
من خالل املركز الدويل للتدريب املايل اال�سالمي التابع للمجل�س العام من مقره يف مملكة
البحرين.
ميتد الربنامج على فرتة ترتاوح بني � 3إىل � 4سنوات  ،وتعتمد الأطروحة ك�أ�سا�س لنيل
الدرجة .وتتطلب امل�شاركة يف برنامج الدكتوراه �أن يكون املتقدم حا�صل على درجة
ماج�ستري �أكادميي �أو بكالوريو�س مبعدل يتجاوز  3.5مع �أ�شرتاط اللغة الإجنليزية.
واجلذير بالذكر �أن ( )UUMجامعة ماليزية �أن�شئت ر�سميا يف  16فرباير  ،1984هي
�ساد�س اجلامعات احلكومية املاليزية .و اجلامعة الوحيدة التي �أن�شئت لتتخ�ص�ص يف
�إدارة الرتبية والتعليم من بداية ت�أ�سي�سها.
ويعترب املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �إحدى م�ؤ�س�س�سات البنية
التحتية لل�صناعة املالية الإ�سالمية وتنتمي ملنظمة التعاون الإ�سالمي ،ويتخذ البحرين
مقرا له ،وقد �أن� أش� مبوجب املر�سوم امللكي رقم ( )23ال�صادر يف  16مايو .2001
و ميثل املجل�س العام املظلة الر�سمية جلميع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية التي
تتوافق خدماتها ومنتجاتها مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،ويهدف �إىل تطوير ال�صناعة
املالية الإ�سالمية وحمايتها من خالل تبني ر�ؤية لرعاية �صناعة التمويل الإ�سالمي والو�صول
بها �إىل العامل .ويجري تنفيذ ذلك من خالل و�سائل خمتلفة مثل تنمية املوارد الب�شرية
والتدريب واملعلومات والتحليل املايل ،والتوعية من خالل امل�ؤمترات والفعاليات الأخرى.
وميكن للراغبني بااللتحاق يف الربنامج االت�صال على الأرقام التالية:
املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي
هاتف )00973( 17357306
فاك�س)00973( 17357307 :
training@cibafi.org

املجل�س العام يبحث جماالت التعاون مع الأكادميية العاملية للبحوث ال�شرعية
زار الأمني العام للمجل�س العام د.عمر حافظ و املدير التنفيذي للمركز الدويل
للتدريب املايل اال�سالمي الأ�ستاذ حممد بن يو�سف الأكادميية العاملية للبحوث
ال�شرعية "�إ�سرا " مباليزيا وذلك بح�ضور عميد الأكادميية د�.أكرم الل الدين.
ومت يف اللقاء مناق�شة التطورات يف جماالت التعاون و الوقوف على �آلية التعاون يف
جمموعة من امل�شاريع بني اجلانبني �شملت التعاون يف جمال التدريب ،التعاون يف
م�شروع توثيق التجربة املاليزية يف املالية الإ�سالمية والتعاون يف جمال البحوث و
الدرا�سات.
جدير بالذكر �أن الأكادميية العاملية للبحوث ال�شرعية تقع حتت �إ�شراف بنك نيغارا ماليزيا ( البنك املركزي ) وهي احدى املراكز ال�شرعية والفقهية
و�أحد الروافد املهمة لتطوير البحوث املتخ�ص�صة يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية بطرق متقدمة .وتتخ�ص�ص ” �إ�سرا ” يف جمال البحوث يف تطوير جهود
البحث العلمي من خالل توفري الو�سائل البحثية املنا�سبة املتمثلة يف الكتب والن�شرات والبحوث املتخ�ص�صة والتعاون مع علماء ال�شريعة والفقه حول العامل
وخا�صة يف املنطقة العربية وذلك من �أجل توفري قواعد �أ�سا�سية متينة تعمل على تطوير علوم وتطبيقات املالية الإ�سالمية.
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املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي يقدم �شهادة امل�صريف
اال�سالمي املعتمد اونالين بالتعاون مع املعايل
�إلتقى الأمني العام د.عمر حافظ ب�صحبة املدير التنفيذي للمركز الدويل للتدريب املايل
اال�سالمي التابع للمجل�س العام الأ�ستاذ حممد بن يو�سف بالدكتور عبدالقادر عمور،
الرئي�س التنفيذي م�ؤ�س�سة املعايل للتدريب واال�ست�شارات يف دبي وذلك ملتابعة تطورات
تقدمي اخلدمة االلكرتونية ل�شهادة امل�صريف اال�سالمي املعتمد والتي �سيطلقها املركز
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة خالل الفرتة القادمة.
وا�ستعر�ض اجلانبني التعاون امل�شرتك وتعزيز اجلهود يف جمال التدريب يف ال�صناعة
املالية الإ�سالمية باعتبارها جهة معتمده لتقدمي ال�شهادات والربامج التدريبية ال�صادرة
عن املجل�س العام.
من اجلدير بالذكر �أن املركز الدويل وقع يف وقت �سابق �إتفاقية لتقدمي ال�شهادات
والربامج املهنية مع م�ؤ�س�سة املعايل وتن�ص االتفاقية على �أن تعمل امل�ؤ�س�سة كوكيل لتقدمي
جميع ال�شهادات اخلا�ص باملركز.

 91م�شارك ًا يدخلون اختبار "�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد"  CIBيف رحاب "الزيتونة"
بح�ضور �شخ�صيات تون�سية عامة و�أكادميية وم�صرفية
"رقابة" تفعل اتفاقية ال�شراكة العلمية مع "جامعة الزيتونة" يف تون�س
يف اجلامعة الإ�سالمية الأقدم والأعرق يف العامل اختتمت فعاليات
الدورة الت�أهيلية ل�شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد  ،CIBوقد
�شارك يف الدورة  105من طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الزيتونة،
و�شخ�صيات تون�سية من احلكومة وجمتمع الأعمال التون�سي ،وبدعم
ومباركة من رئي�س جامعة الزيتونة الدكتور عبداجلليل �سامل ،ومب�شاركة
من ال�سكرتري العام للجامعة الأ�ستاذة وئام الزاهي والدكتور ه�شام
قري�سة نائب رئي�س جامعة الزيتونة  ،و�أ�ساتذة جامعة الزيتونة املوقرين
الدكتور منري التليلي والدكتور برهان النفاتي و ال�شيخ الدكتور حممد
بو زغيبة والدكتور احمد احلايف والدكتور ه�شام حمزة ،وعدد من
الأ�ساتذة الأفا�ضل الذي �شرفوا الدورة بح�ضورهم وم�ساهمتهم الفاعلة
يف �إجناحها.
وقد ت�شرف الدكتور عبدالباري م�شعل املدير العام ل�شركة رقابة ب�إدارة
الدورة التاهيلية والإ�شراف العام على اختبار ال�شهادة.
اجلدير بالذكر �أن الدورة انعقدت يف الفرتة من  28مار�س – � 3أبريل،
يف القاعة الرئي�سية للمحا�ضرات "ابن خلدون" يف جامعة الزيتونة ،كما
انعقد االختبار يف ثالث قاعات درا�سية توزع عليها  91م�شارك ًا .و�شارك
يف الإ�شراف على االختبار ثلة من �أ�ساتذة الزيتونة الأفا�ضل على مدى
�ساعتني ون�صف يف الرابع من �أبريل اجلاري.
ويف هذا ال�سياق قال املدير العام لرقابة لال�ست�شارات الدكتور عبدالباري
م�شعل �أن هذه الدورة واالختبار املنعقد تعد الن�شاط االفتتاحي الأول
لتفعيل اتفاقية ال�شراكة العلمية بني جامعة الزيتونة و�شركة رقابة،
والتي وقعت بني الطرفني يف مار�س املا�ضي يف �إطار تعزيز امل�س�ؤولية
االجتماعية ل�شركة رقابة.

وا�شار يف بيان �صحايف �إىل �أن ال�شركة تهدف �إىل التوعية ب�صناعة
التمويل واخلدمات املالية الإ�سالمية من خالل املحا�ضرات والندوات
والدورات التدريبية واملن�شورات امل�شرتكة .وذلك لكل من جمتمع الطلبة
واخلريجني وقطاع الأعمال يف اجلمهورية التون�سية .وقد حظيت رقابة
بال�شراكة العلمية مع جامعة الزيتونة للعمل مع ًا يف هذا ال�سبيل وتعزيز
دور الزيتونة التاريخي يف الإ�شعاع العلمي واحل�ضاري على املجتمع
التون�سي واملغاربي والعربي ب�صفة عامة ،وخا�صة يف هذه الظروف التي
ت�شهد ت�سارع ًا ملحوظ ًا يف تطبيق مبادئ وقواعد ال�صريفة الإ�سالمية.
وبهذه املنا�سبة تتقدم �شركة رقابة بال�شكر اجلزيل لطلبة وطالبات
الدرا�سات العليا الذي �شكلوا فيما يبنهم خلية عمل تطوعية ن�شطة
عملت بتفان كبري ومنقطع النظري يف �سبيل توفري الدعم اللوج�ستي
والتقني والإداري الكامل لإجناح الدورة واالختبار يف املواعيد املقررة.
كما تتقدم بال�شكر اجلزيل للحفاوة والتكرمي الذي لقيه مديرها العام
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الدكتور عبدالباري م�شعل من قبل �أ�ساتذة وطلبة جامعة الزيتونة
املوقرين.
و�أو�ضح الدكتور منري التليلي (الأ�ستاذ بجامعة الزيتونة وع�ضو الهيئة
ال�شرعية مب�صرف الزيتونة) �أن هذه الدورة �ستليها �أن�شطة �أخرى
ويف مقدمتها �إتاحة الفر�صة لطلبة الدرا�سات العليا – ال�سنة الثانية
من احل�صول على �شهادة االخت�صا�صي الإ�سالمي املعتمد يف التدقيق
ال�شرعي  CIS-SAال�صادرة عن املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالميةوذلك بعد ح�صولهم على دورة امل�صريف اال�سالمي املعتمد،
مل�ساعدتهم على امل�ساهمة الفاعلة يف التحول امل�صريف �إىل امل�صرفية
الإ�سالمية الذي ت�شهده تون�س يف عدد من التطبيقات .ف�ض ًال عن
�إتاحة الفر�صة لطلبة الدرا�سات العليا يف اجلامعات التون�سية الأخرى،
و�شرائح خمتلفة من ال�سلطات املالية الإ�شرافية وجمتمع الأعمال
التون�سي لال�ستفادة من الأن�شطة التي تعقد يف �إطار اتفاقية التعاون
بني الزيتونة ورقابة .و�سيتم الإعالن عن الأن�شطة امل�شرتكة يف رحاب
جامعة الزيتونة واجلامعات الأخرى ،وموقع �شركة رقابة لال�ست�شارات
 .www.raqaba.co.ukوقنوات التوا�صل االجتماعي للجامعة ورقابة.
ولإجناح الأن�شطة الالربحية يف جماالت املالية الإ�سالمية مت افتتاح
نادي طالبي يعنى بتوفري الدعم اللوج�ستي الكامل لإقامة تلك الأن�شطة
يف رحاب اجلامعة وحتت رعايتها.
اجلدير بالذكر �أن اتفاقية تعاون علمي كانت قد وقعت بني �شركة رقابة
لال�ست�شارات املالية الإ�سالمية -بريطانيا وبني جامعة الزيتونة اجلامعة
الأعرق عربي ًا و�إ�سالمي ًا .يف مار�س املا�ضي .وذلك يف �سياق امل�س�ؤولية
االجتماعية ل�شركة رقابة جتاه ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وتعزيز ًا
للجهود امل�شرتكة التي تبذلها مع املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ا ٍلإ�سالمية وغريه من امل�ؤ�س�سات الدولية يف �سبيل ن�شر الوعي املهني
واملعريف بامل�صرفية الإ�سالمية واالقت�صاد الإ�سالمي ب�صفة عامة .ويف
�إطار التعاون بني الطرفني ت�شرف �شركة رقابة بتقدمي خدمات التوجيه

والت�أطري العلمي لطلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الزيتونة املوقرة وتتاح
من خالل هذا التعاون العلمي الفر�صة للطلبة للح�صول على ا�ست�شارات
علمية يف اختيار مو�ضوعات الأبحاث ب�شكل يواكب امل�ستجدات على
�صعيد املالية الإ�سالمية ويالم�س تطبيقاتها حول العامل ،ف�ض ًال عن
توفري م�صادر معلومات حديثة يف جماالت البحث.
كما ت�شرف �شركة رقابة باحت�ضان اجلامعة العريقة لعدد من الدورات
التدريبية التوعوية التي ت�سعد رقابة بتقدميها لطلبة اجلامعة يف جماالت
املالية الإ�سالمية املتعددة على مدار العام الدرا�سي .وذلك بغية تدعيم
قدرات الطالب يف جمال املالية الإ�سالمية وتنمية اطالعهم على
امل�ستجدات الراهنة يف هذا القطاع ،وبغية التفاعل مع احلركة املغاربية
املت�سارعة يف جمال املالية الإ�سالمية.
وتعزيز ًا لفر�ص العمل املهنية لطلبة الزيتونة ت�سعى رقابة مع �شركائها
الدوليني ويف مقدمتهم املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية لتقدمي ال�شهادات املهنية الدولية يف املالية الإ�سالمية بر�سوم
خمف�ضة �أو مدعومة عند احلاجة �ضمن خطة زمنية ق�صرية.الأجل.
يذكر �أن جامعة الزيتونة تعد �أعرق جامعة عربي ًا و�إ�سالمي ًا ،حيث
كانت والزالت م�صدر الإ�شعاع الديني بالثقافة الإ�سالمية الأ�صيلة
املتينة ،انتظمت درو�سها منذ 737م120 ،هـ  ،بجامع الزيتونة مبدينة
تون�س ولعبت هذه اجلامعة دورا يف ن�شر الثقافة العربية الإ�سالمية.
وت�ضم نخبة من خرية علماء تون�س وطلبة العلم الذي تعلق عليهم �آمال
كبرية يف امل�ساهمة الفاعلة يف النه�ضة العلمية يف تون�س والعامل العربي
والإ�سالمي ب�إذن اهلل تعاىل .ورغم التهمي�ش الذي واجهته اجلامعة يف
فرتة العهود ال�سابقة ف�إنها ما زالت �صامدة وتعمل بدعم الدولة التون�سية
بعد الثورة لتعزيز مكانتها العلمية املرموقة على م�ستوى العامل .ومنها
تخرج �سالطني العلماء �أمثال الطاهر بن عا�شور وعبدالرحمن بن
خلدون وحممد اخل�ضر ح�سني وغريهم.

www.raqaba.co.uk

املجل�س العام ي�ستقبل الدكتور القره داغي من مقره مبملكة البحرين

زار الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
علي حميي الدين القره داغي ،املجل�س العام يف مقره مبملكة البحرين
ملتقي ًا الأمني العام الدكتور عمر حافظ
يوم الثالثاء املوافق /08مايو.2013/
ومت �إ�ستعرا�ض فر�ص التعاون امل�ستقبلية بني اجلانبني مبا يخدم
ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
املجل�س العام – املنامة (/08مايو)2013/
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املركز الدويل للتدريب املايل اال�سالمي يعتمد جامعة االمام عبداهلل بن يا�سني وكي ًال
وقع الأمني العام للمجل�س الدكتور عمر حافظ ،يوم الإثنني املوافق /06
مايو� 2013/إتفاقية �إعتماد وكيل مع الدكتور حممد �سامل ولد اخلو
نائب رئي�س جامعة عبداهلل بن يا�سني املوريتانية وذلك لتقدمي برنامج
املاج�ستري املهني التنفيذي يف املالية الإ�سالمية الذي يقدمه املركز
الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام.
ٌيذكر �أن املركز الدويل يعتمد وكالء له لتقدمي ال�شهادات التي يقدمها
لت�سهيل التوا�صل مع املهتمني باالطالع على ال�صريفة الإ�سالمية يف تلك
املناطق ولتحقيق �أهدافه بن�شر الوعي واملعرفة وحلماية ال�صناعة املالية
الإ�سالمية حول العامل.
ومن اجلدير بالذكر �أن املجل�س العام قد وقع م�ؤخر ًا �إتفاقية تعاون مع
جامعة �أوتارا املاليزية .وتن�ص بنود االتفاقية على �إعتبار املركز الدويل
للتدريب املايل اال�سالمي التابع للمجل�س العام مركز تعليم لربنامج
الدكتوراة يف املالية الإ�سالمية يف ال�شرق الأو�سط .وي�ضاف بذلك
برنامج الدكتوراة يف املالية اال�سالمية �إىل ر�صيد ال�شهادات التي يقدمها
املركز والتي تتمثل يف� :شهادة امل�صريف الإ�سالمي املعتمد� ،شهادة
الإخت�صا�صي الإ�سالمي املعتمد يف الأ�سواق املالية� ،شهادة الإخت�صا�صي
الإ�سالمي املعتمد يف التجارة الدولية� ،شهادة االخت�صا�صي اال�سالمي
املعتمد يف الت�أمني التكايف� ،شهادة االخت�صا�صي اال�سالمي املعتمد يف
التدقيق ال�شرعي� ،شهادة االخت�صا�صي اال�سالمي املعتمد يف املحا�سبة امل�صرفية� ،شهادة االخت�صا�صي اال�سالمي املعتمد يف احلوكمة واالمتثال،
�شهادة االخت�صا�صي اال�سالمي املعتمد يف �إدارة املخاطر.
واجلدير بالذكر ان جامعة الإمام عبد اهلل بن يا�سني هي م�ؤ�س�سة �أهلية تعمل يف جمال التعليم العايل يف موريتانيا ،وتهدف اجلامعة �إىل ت�أهيل
الكوادر العلمية واملهنية والفكرية وفق �أف�ضل املوا�صفات والنظم العاملية ،وعن طريق تطوير البحث العلمي والإنتاج والن�شر املعريف ،مبا ي�سهم يف
دفع حركة التطور انطالقا من تنمية قيم وممار�سات احلوار وامل�شاركة والتفاعل الواعي وامللتزم.

املجل�س العام – املنامة (/08مايو)2013/

املركز الدويل للتدريب املايل اال�سالمي يعتمد مركز �شنقيط وكي ًال له
وقع الأمني العام للمجل�س الدكتور عمر حافظ� ،إتفاقية �إعتماد وكيل مع الدكتور
�أحمد ولد حامدون لإعتماد مركز �شنقيط للمالية الإ�سالمية مبوريتانيا وكي ًال
لتقدمي الربامج والدورات التي يقدمها املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي
التابع للمجل�س العام يوم الإثنني املوافق (/06مايو.)2013/
ويهدف مركز �شنقيط �إىل ن�شر فكر املالية الإ�سالمية يف �أو�ساط الأكادمييني
واملهنيني امل�صرفيني ،وتطوير البدائل ال�شرعية للمعامالت الربوية يف املجال
املايل ،وت�شجيع وم�ساعدة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية على التحول الآمن مل�ؤ�س�سات مالية
�إ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل الكادر الالزم لهذا الفرع من االقت�صاد الإ�سالمي،
و�إحياء م�ؤ�س�ستي الوقف والزكاة وتفعيل دوريهما التكافلي والتنموي.
املجل�س العام – املنامة (/08مايو)2013/
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�إنتهاء الن�سخة اخلام�سة من ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اال�سالمية
مب�شاركة كبار اخلرباء و�صناع القرار يف املالية اال�سالمية

�إ�ست�ضاف مركز بيان للهند�سة املالية الإ�سالمية باخلرطوم يوم اخلمي�س
 2013/04/25الن�سخة اخلام�سة من ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية
اال�سالمية حتت �شعار" :دور امل�ؤ�س�سات م�ؤ�س�سات التمويل اال�سالمي يف
متيل م�شاريع التنميةاالقت�صادية" وذلك بالتعاون مع املجل�س العام
للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية.

وقد �شارك الأمني العام للمجل�س د.عمر حافظ يف �أعمال امللتقى من
خالل رئا�سة جل�سة بعنوان" :مفهوم التنمية يف النظام االقت�صادي
اال�سالمي" ،كما ح�ضر الأ�ستاذ حممد بن يو�سف ممث ًال للمركز الدويل
للتدريب املايل الإ�سالمي التابع للمجل�س العام يف فعاليات امللتقى وذلك
مب�شاركة عدد كبري من اخلرباء و�صناع القرار يف ال�صناعة املالية
اال�سالمية.
وقد ن ّوه املتحدثون يف امللتقى بتجربة ال�سودان يف جمال ال�صريفة املالية
وركزوا �أن اعتماد الدول على املعامالت الإ�سالمية قد رفع احلرج
عنها مو�ضحني �أن تلك املعامالت ميكنها �أن تقدم بدائل فاعلة للبنوك
التقليدية.
كما تدار�س امللتقى عدد من �أوراق العمل التي تناولت مفهوم التنمية
يف النظام االقت�صادي وتو�ضيح �آليات جذب املوارد ومتويل التنمية يف
امل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية وورقة عمل حول �إدارات و�آليات ح�شد املوارد
املحلية والدولية لتحقيق التنمية و�آليات جذب املوارد يف امل�صارف
اال�سالمية �إ�ضافة �إىل ورقة حول ال�صكوك احلكومية ك�أداة حل�شد
املوارد ومتويل التنمية �إىل جانب عر�ض مناذج وجتارب للم�ؤ�س�سات
الدولية يف متويل م�شاريع التنمية والتحديات التي تواجهها.
املجل�س العام – املنامة ()2013/04/29

املركز الدويل للتدريب املايل اال�سالمي ي�ستعر�ض ال�شراكة مع ماكنلي على هام�ش ملتقى اخلرطوم

قدم املدير التنفيذي للمركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي الأ�ستاذ
حممد بن يو�سف عر�ض ًا ل�شهاداته املهنية على هام�ش ملتقى اخلرطوم
الذي نظمه املجل�س العام بالتعاون مع مركز بيان للهند�سة املالية
الإ�سالمية.
وقد �شمل العر�ض التعريف باالتفاقية املوقعة بني املركز الدويل و�شركة
ماكنلي لال�ست�شارات والتي تن�ص على التعاون يف التدقيق على نظم
املعلومات اخلا�صة بال�صناعة املالية الإ�سالمية لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
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املالية الإ�سالمية ،وامل�ؤ�س�سات املنتجة لهذه النظم والتي ترغب يف
اعتماد براجمها من قبل املجل�س العام ،عن طريق الهيئة العلمية
للإعتماد التي ت�شارك فيها �سبع جهات علمية و�شرعية وتدريبية.
وتقوم �شركة ماكنلي بالتدقيق على هذه النظم (مدى توافق هذه النظم
مع معايري ال�صناعة املالية الإ�سالمية) ،ومن ثم يتم عر�ض تقرير
التدقيق على اللجنة املخت�صة التي �شكلها املجل�س العام من �أجل �إ�صدار
قرار االعتماد لهذه النظم.

املجل�س العام – املنامة ()2013/04/29

�أخبار املجل�س العام

املجل�س العام ي�شارك بفعالية يف ندوة �آفاق املالية اال�سالمية

�شارك الأمني العام للمجل�س العام د.عمر حافظ يف الندوة الدولية التي
نظمها املجل�س العام بالتعاون مع مركز بيان للهند�سة املالية اال�سالمية
يوم الأربعاء  2013/04/24حتت عنوان�" :آفاق املالية اال�سالمية يف
دول الربيع العربي  ..مع فر�صة اال�ستفادة من التجربة ال�سودانية".
وقد عقدت الندوة اال�ستباقية مللتقى اخلرطوم للمنتجات املالية
اال�سالمية وذلك مب�شاركة نخبة من العلماء واخلرباء يف تلك الدول
وبتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الدولية الداعمة للمالية اال�سالمية .وا�ستعر�ض
امل�شاركني يف الندوة �أهم التطورات الديناميكية والفكرية التي حدثت
خالل فرتة ما بعد الربيع العربي �إىل جانب التعرف على اجلهود املبذولة
يف دول الربيع العربي (م�صر – ليبيا – تون�س) يف تطبيق النظام املايل
اال�سالمي وبحث �سبل وفر�ص التعاون بني اخلرباء وامل�صرفيني وتوحيد

جهودهم مع الوقوف على التحديات والعقبات ال�شرعية والقانونية
والفنية ،والعمل على تطوير منتجات وخدمات مالية �إ�سالمية جديدة
تتوافق مع ال�شريعة اال�سالمية واالحتياجات التي يطلبها عمالء و�شعوب
املنطقة وعر�ض التجربة ال�سودانية و�إمكانية الإ�ستفادة منها يف بلدان
الربيع العربي.
وقد �شارك يف الندوة اجلمعية التون�سية للمالية اال�سالمية واجلمعية
الليبية للمالية اال�سالمية متحدثني عن خطوات تطبيق املالية اال�سالمية
يف تلك الدول.
وو�صف املتحدثون يف الندوة التجربة ال�سودانية ب�أنها جتربة رائدة
يف املالية اال�سالمية و�أنها قد ا�ستطاعت جتاوز العديد من احلواجز
والعوائق خا�صة القانونية والت�شريعية.
املجل�س العام – املنامة (� 29أبريل )2013

املجل�س العام يقوم بزيارة ميدانية لبنك في�صل اال�سالمي ومركز في�صل الثقايف

قام وفد من املجل�س العام ير�أ�سه الأمني العام د.عمر حافظ واملدير التنفيذي للمركز الدويل للتدريب املايل اال�سالمي
الأ�ستاذ حممد بن يو�سف بزيارة ميدانية لبنك في�صل الإ�سالمي باخلرطوم وذلك بح�ضور نائب املدير العام بالبنك
الأ�ستاذ �أحمد عثمان تاج الدين يوم الأربعاء � 24أبريل .2013
كما زار الوفد مركز الفي�صل الثقايف التابع للبنك ويعد املركز �إحدى مبادرات بنك في�صل الإ�سالمى فى �إطار امل�س�ؤولية
الإجتماعية للبنك و يقدم خدمات معلوماتية ومعرفية وتعليمية �شاملة ومتنوعة لكافة فئات املجتمع عرب املكتبة العامة
واملكتبة الإلكرتونية و�صالة املعار�ض وقاعة املحا�ضرات والندوات ونادى امل�شاهدة والدورات التدريبية وغريها من
الأن�شطة املتنوعة بغر�ض ترقية و�إثرا ء حياة �أفراد املجتمع ال�سودانى.
يذكر�أن بنك في�صل اال�سالمي بال�سودان قد ت�أ�س�س يف العام  1977وهو من �أول امل�صارف الإ�سالمية اخلا�صة يف العامل.
املجل�س العام – املنامة (� 29أبريل )2013
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“م�صرف الإمارات الإ�سالمي” يعلن عن منو بن�سبة 101
يف �صايف الأرباح خالل الربع الأول من 2013
�أعلن “م�صرف الإمارات الإ�سالمي”� ،أحد امل�صارف الإ�سالمية الرائدة
يف املنطقة ،اليوم عن حتقيقه لنمو بن�سبة  101باملئة يف �صايف الأرباح خالل
الربع الأول من  .2013وو�صلت الأرباح ال�صافية خالل الأ�شهر الثالثة
الأوىل من العام احلايل �إىل  33.2مليون درهم ،مقارنة بـ 16.5مليون
درهم يف الفرتة ذاتها من عام .2012
وارتفع �إجمايل دخل امل�صرف خالل الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31مار�س
� 2013إىل  443مليون درهم ،بنمو قدره  42باملئة مقارنة بالربع الأول
من  .2012كما بلغت قيمة الأرباح الت�شغيلية ال�صافية ،قبل احت�ساب
خم�ص�صات انخفا�ض القيمة ،حوايل  195مليون درهم خالل الربع الأول
من  ،2013بنمو قدره  %41مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
كما و�صل حجم ودائع املتعاملني �إىل  26.3مليار درهم بنهاية الربع الأول
من  ،2013يف حني ارتفعت قيمة خدمات التمويل املقدمة �إىل املتعاملني
بن�سبة  5باملئة مقارنة بالربع املا�ضي ،لت�صل �إىل  20.7مليار درهم.
وخالل الربع الأول من  ،2013حافظ “م�صرف الإمارات الإ�سالمي” على
ن�سبة التمويل �إىل الودائع قوية بلغت  93باملئة ،وقيمة جيدة لن�سبة كفاية
ر�أ�س املال بلغت  16.3باملئة .وحت�سن معدل الديون املتعرثة بتاريخ 31
مار�س  2013ليبلغ  19.2باملئة مقابل  20.4باملئة بنهاية دي�سمرب .2012
وباملثل ،حت�سن معدل التغطية بنهاية الربع الأول من  2013لي�صل �إىل
 65.7باملئة مقابل  61باملئة يف نهاية العام .2012
وبهذه املنا�سبة ،قال جمال بن غليطة ،الرئي�س التنفيذي لـ “م�صرف
الإمارات الإ�سالمي”“ :ال �شك ب�أن التغيريات الإيجابية املتتالية التي
�شهدها ’م�صرف الإمارات الإ�سالمي‘ منذ �أواخر عام  2011ت�ساهم بدور
هام يف تعزيز م�سرية النمو والإجنازات التي يحققها ،والتي ت�شمل تعزيز
�أداء اخلدمات امل�صرفية للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وتنويع حمفظة املنتجات،
بالتزامن مع تو�سعة �شبكة الفروع يف �أنحاء الدولة”.
ولدى “م�صرف الإمارات الإ�سالمي” اليوم  171من �أجهزة ال�صراف
الآيل ،بالإ�ضافة �إىل �ساد�س �أكرب �شبكة فروع يف الإمارات ،ومي�ضي قدم ًا يف
ا�ستثماراته لتو�سعة نطاق ح�ضوره يف خمتلف �أنحاء الدولة.
و�أ�ضاف بن غليطة“ :قام ’م�صرف الإمارات الإ�سالمي‘ خالل الربع
الأول من  2013بتقدمي خدمات ومنتجات ت�ضمن قيمة م�ضافة مبا يف
ذلك تلك املوجهة لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة واخلدمات امل�صرفية
املميزة .كما �سي�ستمر امل�صرف يف تطوير �أعماله �ضمن قطاع اخلدمات
امل�صرفية التجارية ،بالتزامن مع النمو امللفت يف حمفظة منتجاته خالل
هذه الفرتة”.
وتقدير ًا للنجاحات التي يحققها ،حاز “م�صرف الإمارات الإ�سالمي” على
جائزة �أف�ضل م�صرف �إ�سالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة” �ضمن
�إطار جوائز التمويل الإ�سالمي ملجلة “وورلد فاينان�س” عام  ،2013وجائزة
مماثلة من جملة “كابيتال فاينان�س �إنرتنا�شيونال”.
بال �إف �أك�س  8 -مايو 2013
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م�صرف اجلمهورية فى ليبيا يقرر التحول �إىل بنك
�إ�سالمى بالكامل

�أقرت اجلمعية العمومية مل�صرف اجلمهورية ،ثانى �أكرب امل�صارف
التجارية فى ليبيا حتويل البنك �إىل م�صرف �إ�سالمى بالكامل.
وبد�أت �إدارة امل�صرف فى �إعداد خطة التحول �إىل هذا الن�شاط اجلديد
الذى �سبق للم�صرف املركزى الليبى املوافقة عليه.
وبح�سب م�سئولني فى امل�صرف ،من املتوقع �أن يتم حتويله خالل عامني
لي�صبح بكامل �إدارته وفروعه ووكاالته م�صرفا �إ�سالميا.
ويعترب البنك ثانى �أكرب البنوك الليبية بعد امل�صرف الليبى اخلارجى،
�أثر اندماجه مع م�صرف الأمة فى عام  ،2008يبلغ عدد فروعه 146
فرعا وعدد موظفيه �أكرث من  5500موظف.
اليوم ال�سابع –  8مايو 2013

م�صرف البحرين املركزي يعلن تغطية الإ�صدار الثالث
والت�سعون ل�صكوك الت�أجري الإ�سالمية احلكومية ق�صرية الأجل

�أعلن م�صرف البحرين املركزي ب�أنه مت تغطية الإ�صدار رقم  93من
�صكوك الت�أجري الإ�سالمية احلكومية ق�صرية الأجل التي ي�صدرها
م�صرف البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وقال امل�صرف يف بيان �صحفي اليوم ان قيمة الإ�صدار تبلغ  20مليون
دينار بحريني لفرتة ا�ستحقاق  182يوم ًا تبد�أ يف يف  16مايـو 2013
�إىل  14نوفمرب .2013
ويبلغ العائد املتوقع لهذه ال�صكوك  %0,85مقارنة بالإ�صدار ال�سابق
و الذي كان بعائد  %0,85علما ب�أنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة
.%220

وكالة �أنباء البحرين –  15مايو 2013

الأخبار

 7بنوك م�صرية تعتزم االكتتاب يف ال�صكوك الإ�سالمية
تدر�س عدد من البنوك العاملة بال�سوق امل�صرية االجتاه �إىل �إن�شاء �صناديق
ا�ستثمار لالكتتاب يف ال�صكوك الإ�سالمية التي تعتزم احلكومة امل�صرية
�إطالقها خالل الربع الأول من العام املايل اجلديد  ،2014/2013و�أبرز
هذه بنوك القاهرة والأهلي وم�صر ،وهي بنوك مملوكة للحكومة ،و 4بنوك
�إ�سالمية �أخرى هي في�صل والوطني للتنمية والربكة وامل�صرف املتحد،
�إ�ضافة �إىل البنك الأهلي �سو�ستيه جرنال.
م�شروعا جديدً ا للتمويل
وقالت وزارة املالية �إن احلكومة تعتزم طرح 13
ً
والتنفيذ عرب نظام ال�صكوك خالل الن�صف الأول من العام املايل القادم
 ،2014-2013وهي م�شروعات تركز ب�صفة �أ�سا�سية يف جماالت البنية
التحتية ،ومنها م�شروعات لإقامة حمطة كهرباء جديدة بتكلفة  3مليارات
جنيه يف �إطار اخلطة الإ�سعافية العاجلة التي اعتمدها جمل�س الوزراء،
ملواجهة �أزمة نق�ص الكهرباء خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
ويرى خرباء م�صرفيون �أن �إقدام بنوك كربى على �إطالق �صناديق ا�ستثمار
متخ�ص�صة يف جمال ال�صكوك احلكومية ،يعترب رغبة قوية من البنوك
امل�صرية العامة واخلا�صة القتحام ال�صرفة الإ�سالمية ،وت�شجي ًعا للأفراد
على �شراء هذه ال�صكوك.
و�أكد عدد من قيادات البنوك العاملة بال�سوق �أن اجتاه البنوك لالكتتاب
يف ال�صكوك الإ�سالمية يعد ر�ؤية ا�ستثمارية القتحام جمال جديد تعتزم
م�صر دخوله خالل هذه الفرتة ،كما ميثل ذلك قوة مالية �سوف ت�سهل على
احلكومة عمليات الطرح الأوىل اخلا�صة بامل�شروعات اجلديدة التي تعتزم
تنفيذها خالل العام املايل القادم عرب �آلية ال�صكوك.
وقال حممد البلتاجى ،رئي�س اجلمعية امل�صرية للتمويل الإ�سالمي� ،إنه يحق
جلميع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التقليدية �أن تكتتب يف ال�صكوك ال�شرعية
دون وجود اي خمالفات ،م�ؤكدً ا �أنها تكون ملتزمة بطبيعة الن�شاط دون �أي
ا�ستثناءات.
�أ�ضاف �أن تلك الآلية مبختلف �أنواعها �ستعمل على منو ن�شاط ال�صريفة
الإ�سالمية ب�شكل عام وتوفري �أنواع جديدة من اال�ستثمار �أكرث مرونة ي�سمح
جلميع امل�ؤ�س�سات االكتتاب به.
وقال حازم حجازي ،املدير العام للفروع بالبنك الأهلي امل�صري� ،إن البنوك
التقليدية التي لديها فروع �إ�سالمية �أو ال يوجد لديها رخ�صة ملزاولة الن�شاط
يحق لها االكتتاب يف �إ�صدارات ال�صكوك املختلفة ،طاملا �أن طريقة احت�ساب
الأرباح واخل�سائر �ستكون متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
و�أ�شار �إىل �أن تلك الآلية ت�ساهم يف توفري �أداة �شرعية جديدة ت�سمح مبزيد
من االختيارات �أمام البنوك وخمتلف العمالء ،الفتًا �إىل �أنه من ال�ضروري
�أن ي�شمل قانون �إ�صدار ال�صكوك على ما ي�سمح لل�شركات والقطاع اخلا�ص
ب�إ�صدار �صكوك ،تكون الآلية متاحة للجميع ويتحقق منها الهدف املطلوب
والقيمة امل�ضافة للم�صرفية الإ�سالمية ب�شكل عام.
و�أ�ضاف �أن م�سودة القانون النهائية ال ت�شتمل على �إتاحة ال�صكوك لعمالء
بعينهم فقط �أو ق�صر عمليات االكتتاب على جهات بعينها ،ولكنها تتيحها
جلميع العمالء طاملا يتم التعامل عليها ب�آليات موحدة ومتوافقة مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.

ويرى حمفوظ حممد ،م�سئول ببنك في�صل الإ�سالمي� ،أن �إ�صدار ال�صكوك
الإ�سالمية يعد �أداة جيدة من �أجل منو عمليات امل�صرفية الإ�سالمية ،كما �أنه
يذلل العديد من العقبات �أمام البنوك التقليدية �أو التي لديها فروع �إ�سالمية
يف توظيف حمافظها يف �آليات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
�أ�ضاف �أنه ال يوجد ما مينع �أن ت�ستثمر بنوك �أموالها لدى بنوك �أخرى ،كما
�أن تلك الآلية �ستكون بدي ًال �شرعي ًا لعمليات التمويل غري ال�شرعية التي تلج�أ
�إليها بع�ض البنوك لتوظيف فوائ�ض �سيولتها ،متوقعا �أن يكون هناك �إقبال
كبري من جانب جميع امل�ؤ�س�سات املالية و�صناديق اال�ستثمار.
وقال د .عبد املجيد ال�سيد ،خبري املخاطر واملرقبة امل�صرفية ببنك
الإ�سكندرية� ،إن طرح ال�صكوك يف م�صر �سوف ي�ساهم يف جذب جانب كبري
من اال�ستمارات الأجنبية خالل املرحلة القادمة ،م�ش ًريا �إىل �أن الدرا�سات
الأولية مل�شروع القانون ت�ؤكد �أن تطرحه �سيجذ مل�صر �أكرث من  15مليار دوالر
ا�ستثمارات �أجنبية وهو ما يوفر متويل العديد من امل�شروعات احليوية.
و�أ�شار �أن طرح ال�صكوك� ،سيمكن الدولة من متويل �إقامة الطرق العامة
يف ظل عدم قدرتها احلالية وارتفاع عجز املوازنة العامة للدولة ،وكذلك
توفري ال�سيولة للدولة لإقامة املدار�س بتو�سع �أكرب وهو ما يتيح تقليل الكثافة
الطالبية داخل املدار�س ،كما �أن طرح هذه ال�صكوك �سيتيح �إقامة العديد
من امل�شروعات اال�ستثمارية وال�صناعية وهو ما يوفر جانب كبري من فر�ص
العمل لل�شباب وحديثي التخرج ف�ض ًال عن رفع الكفاءة للم�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية وهو ما �سيعود على الدخل ال�شهري للعاملني بهذه امل�ؤ�س�سات.
وقال �إن الكثري من دول العامل ا�ستفادة من ال�صكوك الإ�سالمية ،ت�أتي
ماليزيا يف املقدمة من خالل �إ�صدارة لنحو  %65من ال�صكوك يف العامل،
حيث مت �إقامة  40-30من الطرق العامة مباليزيا من خالل ال�صكوك
بجانب متويل �إقامة املطارات واملدار�س والهيئات احلكومية ،وت�أتي الإمارات
يف املرتبة الثانية وخا�صة من خالل �إمارة دبي والتي تقوم ب�شكل كبري على
�إقامة البنية التحتية لهذه املدينة العاملية من خالل ال�صكوك الإ�سالمية.
وقال ح�سن �شريف ،املدير العام ببنك ال�شركة امل�صرفية العربية الدولية�،إن
طرح م�شروع ال�صكوك الإ�سالمية هو حل غري مبا�شر لإنهاء �أزمة عجز
املوازنة العامة للدولة من خالل توفري التمويالت الأزمة لإقامة م�شروعات
البنية التحتية بالدولة عرب هذه امل�شروعات ،وهو ما يعني تخفيف عبء هذا
البند عن عجز املوازنة العامة للدولة.
و�أ�ضاف �شريف �أن طرح هذه ال�صكوك �سوف يدعم قدوم اال�ستثمارات
الأجنبية �إىل م�صر من خالل توفري البيئة ال�صحية لهذه اال�ستثمارات،
و�إنهاء حالة الركود من خالل توفري التمويل للم�شروعات الرئي�سية وخا�صة
م�شروعات البنية التحية.
و�أو�ضح �أن �ضعف االقت�صاد امل�صري و�ضعف معدالت اال�ستثمار ،والقدرة
املنخف�ضة على تكوين املدخرات ،هو ما ي�ستدعي البحث عن م�صادر
خارجية وطرق و�أدوات جديدة ت�ستطيع تعبئة املدخرات املحلية ،ال�ستثمارها
يف �إقامة م�شروعات التنمية االقت�صادية.

املوجز –  14مايو 2013
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 14.67مليون دوالر �أرباح البنك الإ�سالمي الأردين
بعد ال�ضريبة للربع الأول من عام 2013
 14مايو 2013
�صادق جمل�س �إدارة البنك الإ�سالمي الأردين برئا�سة ال�سيد  /عدنان احمد يو�سف رئي�س جمل�س الإدارة /
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�صرفية ومقرها يف مملكة البحرين على البيانات املالية للربع الأول من
العام احلايل خالل اجتماعه الذي عقد يف عمان بتاريخ .2013/4/23
و�أعرب ال�سيد  /عدنان �أحمد يو�سف عن اعتزازه بالنتائج التي حققها البنك خالل الربع الأول من العام احلايل
رغم ما متر به املنطقة من تقلبات �سيا�سية واقت�صادية ،م�ؤكد ًا على �سالمة تطبيق البنك للخطة الإ�سرتاتيجية
املدرو�سة خلم�سة �سنوات قادمة والنتائج التي حتققت بتظافر جهود الإدارة والعاملني يف البنك بكفاءة وا�ضحة
يف توظيف الأموال و�إيجاد قنوات ا�ستثمارية �آمنة واال�ستمرار باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لعمالئه وذلك
لرت�سيخ العمل امل�صريف الإ�سالمي يف الأردن الذي يالقي الدعم امل�ستمر من كافة امل�ؤ�س�سات الر�سمية واجلهات
الرقابية ويف مقدمتها البنك املركزي الأردين.
من جهته قال ال�سيد مو�سى عبد العزيز �شحادة نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للبنك الإ�سالمي الأردين
ان جميع م�ؤ�شرات البنك للربع الأول من العام احلايل  2013حافظت على اجتاهها ال�صعودي لت�ؤكد على متتع
البنك بو�ضع مايل وائتماين قوي و�سليم فقد حقق م�صرفنا واحلمد هلل ارباح ًا �صافية بعد ال�ضريبة بلغت 14.67
مليون دوالر مقابل  10.16مليون دوالر عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي .
وارتفعت حقوق امللكية يف نهاية الربع الأول من العام احلايل لت�صل اىل حوايل  336.95مليون دوالر مقابل
 322.28مليون دوالر يف نهاية عام  2012بن�سبة منو بلغت .%4.6
و بلغت موجودات البنك م�ضاف ًا �إليها احل�سابات املدارة ( ح�سابات اال�ستثمار املخ�ص�ص و�سندات املقار�ضة)
حوايل  4.67مليار دوالر مقابل  4.61مليار دوالر يف نهاية عام .2012
وو�صلت ودائع العمالء (مبا فيها احل�سابات املدارة) يف نهاية الربع الأول من العام احلايل اىل حوايل 4.200
مليار دوالر مقابل 4.164مليار دوالر كما يف .2012/12/31
وبلغت الت�سهيالت املمنوحة للعمالء خالل الربع الأول من العام احلايل حوايل  3.202مليار دوالر مقابل 3.173
مليار دوالر يف نهاية عام  2012حيث ي�شكل متويل الأفراد ربع حجم التمويل الكلي للبنك .
وبني �شحادة �أن هذه النتائج تعود ل�سيا�سة م�صرفنا التي ت�سعى اىل جتنب املخاطر وتوزيع اال�ستثمارات وتنويعها
وتوظيفها �ضمن ال�ضوابط ال�شرعية �إ�ضافة �إىل زيادة ن�شاط البنك يف منح الت�سهيالت االئتمانية للأفراد
وم�شاركته يف متويل االحتياجات احلكومية والعائد اجليد من التمويالت التي منحت يف �سنوات �سابقة وت�ستحق
هذا العام .
و�أ�ضاف نحن م�ستمرون ب�أذن اهلل يف تعزيز موقع م�صرفنا يف القطاع امل�صريف الأردين وحتقيق �إ�سرتاتيجيتنا
التي �أثبتت جناحها والتي تقوم على املحافظة على ن�سب النمو يف جميع �أعمالنا مع ال�سعي امل�ستمر لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات امل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
واجلدير بالذكر ان جمموعة الربكة امل�صرفية هي �شركة م�ساهمة بحرينية مرخ�صة كم�صرف جملة ا�سالمي
من م�صرف البحرين املركزي ،ومدرجة يف بور�صتي البحرين و نا�سداك دبي .وتعترب الربكة من رواد العمل
امل�صريف الإ�سالمي على م�ستوى العامل حيث تقدم خدماتها امل�صرفية املميزة �إيل حوايل مليار �شخ�ص يف الدول
التي تعمل فيها ،وقد ح�صلت املجموعة على ت�صنيف �إئتماين بدرجة –( BBBلاللتزامات طويلة الأجل) و 3
–( Aلاللتزامات ق�صرية الأجل) من قبل م�ؤ�س�سة �ستاندرد �أند بورز العاملية .وتقدم بنوك الربكة منتجاتها
وخدماتها امل�صرفية واملالية وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء يف جماالت م�صرفية التجزئة ،
والتجارة ،واال�ستثمار بالإ�ضافة �إىل خدمات اخلزينة .،هذا ويبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به للمجموعة  1.5مليار
دوالر �أمريكي ،كما يبلغ جمموع احلقوق نحو  2مليار دوالر �أمريكي.
وللمجموعة انت�شار جغرايف وا�سع ممث ًال يف وحدات م�صرفية تابعة ومكاتب متثيل يف خم�سة ع�شر دولة تدير �أكرث
من  450فرع يف كل من :الأردن  ،تون�س  ،ال�سودان  ،تركيا  ،مملكة البحرين  ،م�صر  ،اجلزائر  ،باك�ستان  ،جنوب
�أفريقيا  ،لبنان � ،سوريــة  ،اندوني�سيا  ،ليبيا  ،العراق واململكة العربية ال�سعودية.
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بنك الإثمار يعود لتحقيق الربحية
�أعلن بنك الإثمار ،بنك التجزئة الإ�سالمي الذي يتخذ من البحرين مقر ًا له،
�أم�س الثلثاء ( 14مايو� /أيار  )2013العودة �إىل حتقيق الربحية؛ �إذ �سجل
�أرباح ًا تقدر بـ � 540ألف دينار بحريني خالل الربع الأول من العام ،2013
باملقارنة مع خ�سائر بلغت � 170ألف دينار مت ت�سجيلها يف الفرتة نف�سها من
العام .2012
جاء هذا الت�صريح على ل�سان رئي�س جمل�س الإدارة� ،سمو الأمري عمرو
الفي�صل ،يف �أعقاب مراجعة وموافقة جمل�س الإدارة على النتائج املالية
املوحدة للبنك لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س� /آذار .2013
وقال �سموه« :ي�سرين �أن �أعلن �أن البنك يعود �إىل حتقيق الربحية ،بالإ�ضافة
�إىل ت�سجيله �أرباح ًا يف الربع الأول .كما ي�سعدين �أي�ض ًا �أن �أعلن �أن الدخل
الت�شغيلي يوا�صل ا�ستقراره عند  19,4مليون دينار بحريني ،على رغم تدين
ربحية بع�ض ال�شركات التابعة �إىل البنك يف اخلارج نتيجة انخفا�ض معدالت
هام�ش الربح».
و�أ�ضاف �أن «مراقبة التكاليف �أ�صبحت �أمر ًا يتم الرتكيز عليه ب�شكل رئي�سي.
ففي الربع الأول من العام  ،2013انخف�ض �إجمايل النفقات مبا ن�سبته  6يف
املئة من خالل مقايي�س مراقبة التكاليف؛ �إذ �إن ذلك يعد مبثابة �إجناز مثري
للإعجاب مت حتقيقه على رغم عملية التو�سع امل�ستمرة ل�شبكتنا للتجزئة
امل�صرفية ،كما ا�ستمر البنك يف اتخاذ خم�ص�صات احليطة واحلذر».
وا�ستطرد قائ ًال« :نتيج ًة لذلك ،فقد زاد الدخل الت�شغيلي قبل خ�صم
خم�ص�صات احليطة وال�ضرائب بن�سبة  31يف املئة لت�صل �إىل  2,2مليون
دينار يف الربع الأول من العام  2013وذلك باملقارنة مع مثيلتها التي بلغت
 1,6مليون دينار يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي .وقد زادت املوازنة
العمومية ب�شكل طفيف ولكن الأعمال الأ�سا�سية للبنك توا�صل النمو يف
املرابحة وغريها من اخلدمات التمويلية؛ �إذ ارتفعت بن�سبة  5,5يف املئة
لت�صبح  1,186مليار دينار يف الربع الأول من العام  2013باملقارنة بـ 1,124
مليون دينار كما يف  31مار�س .2012
كما زادت حقوق �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية غري املقيدة بن�سبة 10,4
يف املئة لت�صل �إىل  662,6مليون دينار يف الربع الأول من العام ،2013
باملقارنة بـ  600,1مليون دينار كما يف  31مار�س  .»2012و�أ�ضاف �سموه «بعد
حتوله �إىل بنك �إ�سالمي للتجزئة ،يوا�صل بنك الإثمار العمل على اخلروج
من حمفظته امل�صرفية اال�ستثمارية والتي انخف�ضت بن�سبة  12,6يف املئة
لت�صبح  393,5مليون دينار يف الربع الأول من العام  2013باملقارنة بـ 450,5
مليون دينار كما يف  31مار�س  .»2012وقال« :خالل الربع الأول ،قام بنك
الإثمار با�ستكمال عملية حتول الأعمال التجارية واتفاقية تبادل الأ�سهم مع
بنك الإجارة الأول وقد �أدى ذلك �إىل زيادة �أ�سهم ر�أ�س مال بنك الإثمار مبا
مقداره  21,4مليون دينار».
�إىل ذلك ،قال الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س �إدارة بنك الإثمار حممد
بوجريي�« :إن عودة البنك �إىل حتقيق الربحية خري دليل على جناح جهوده
يف الرتكيز على الأعمال الأ�سا�سية للتجزئة والأعمال امل�صرفية التجارية».
�صحيفة الو�سط البحرينية –  15مايو 2013

ا�ستطاع بناء مرتكزات اقت�صادية ناجحة يف الداخل واخلارج
«بيتك» يفوز بجائزتي �أف�ضل بنك �إ�سالمي بالكويت وال�شرق
الأو�سط من «�إمييا فاينن�س»
منحت جمموعة امييا فاينن�س التي ت�صدر
جملة «»EmeaFinanace Magazine
وا�سعة االنت�شار يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا بيت التمويل الكويتي «بيتك»
امل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية الرائدة عامليا
جائزتي �أف�ضل بنك ا�سالمي يف الكويت
ويف ال�شرق الأو�سط ،تقديرا لنجاحاته
و�أدائه املتميز وما يحققه من قيمة م�ضافة
للعمل املايل اال�سالمي ،ومبا يقدمه من
منتجات وخدمات ترتقي باجلانب املهني لل�صناعة ،ومن خالل تعزيز قيم
العمل ب�إ�ضفاء الطابع التنموي واالجتماعي على م�ساهماته و�أن�شطته املتعلقة
بالعمل االقت�صادي �أو م�س�ؤوليته نحو املجتمعات التي يعمل فيها .و�أ�شارت
جمموعة «امييا فاينن�س» يف حفل توزيع اجلوائز الذي جرى يف دبي م�ؤخرا
اىل �أن «بيتك» جنح يف تعزيز دوره وتو�سيع �أعماله يف نطاقه املحلى ممثال
بال�سوق الكويتي ،حيث كان له ال�سبق يف العمل ك�أول بنك �إ�سالمي يف الكويت
وظل رائدا وقائدا بعد دخول بنوك �إ�سالمية جديدة ،وانطلق «بيتك» �إىل
جناح �آخر يف حميطه الإقليمي ليحقق مزيدا من التو�سع على م�ستوى منطقة
ال�شرق الأو�سط ،وا�ستطاع �أن يبنى قواعد ومرتكزات اقت�صادية را�سخة من
خالل ا�ستثمارات مبا�شرة وغري مبا�شرة ،حيث يعترب «بيتك ـ تركيا» على
�سبيل املثال احد �أف�ضل مناذج اال�ستثمار اخلارجي على م�ستوى البنوك يف
املنطقة على مدى العقدين املا�ضيني.
من جانبه ،قال مدير عام البنوك الدولية �شاهني الغامن خالل ت�سلمه اجلائزة
ان «بيتك» حري�ص على نقل خرباته �إىل الأ�سواق التي يعمل فيها وبناء �أ�س�س
را�سخة وقواعد متينة للعمل املايل اال�سالمي تعتمد على تطوير كوادر ب�شرية
من �أبناء الدول التي يعمل فيها ،وطرح منتجات وخدمات تنا�سب متطلبات
واحتياجات ال�سوق وتطلعات الأفراد وطبيعة عمل ال�شركات ،بالإ�ضافة �إىل
تر�سيخ مفهوم «�إعمار الأر�ض» وامل�س�ؤولية االجتماعية بحيث تكون دوما من
مكونات و�أهداف الأن�شطة وامل�شاريع املختلفة.
و�أ�ضاف الغامن« :بيتك» مرحب به على ال�صعيد الدويل و�أدا�ؤه والتزامه املهني
وال�شرعي يعززان �سمعته القائمة �أي�ضا على متانة و�ضعه املايل وحجم �أعماله
وخدماته ،وما �أر�ساه من �أ�س�س ل�صناعة التمويل الإ�سالمي ،التي �أ�صبحت
الآن قطاعا مناف�سا وحموريا يف االقت�صاد العاملي.
و�شدد على ا�ستمرار �سيا�سة التو�سع على امل�ستوى املحلي او الإقليمي او العاملي
ك�أحد التوجهات الرئي�سية يف �إ�سرتاتيجية «بيتك» لال�ستفادة من تطورات
الأ�سواق والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة لتحقيق �أف�ضل العوائد للمودعني
وامل�ساهمني ،حيث يدر�س«بيتك» عدة فر�ص يف بع�ض الأ�سواق ،التي حتظى
مبعدالت منو جيدة وت�شريعات حمفزة وبيئة ت�شغيلية منا�سبة ،م�شريا �إىل �أن
البحث عن الفر�ص اال�ستثمارية عمل دائم يتطور وفق امل�ستجدات والتغريات
التي تطر�أ على االقت�صاد العاملي وحركة الأ�سواق.
الثالثاء  14مايو  2013الأنباء
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توقع عوائد تبلغ � % 6سنوي ًا
بنك الربكة الإ�سالمي يطرح �صكوك «الوكالة» بقيمة  200مليون دوالر

طرح بنك الربكة الإ�سالمي ،اململوك �إىل جمموعة الربكة امل�صرفية� ،صكوك «الوكالة» قيمتها  200مليون دوالر تهدف �إىل متويل التجارة
البينية بني الدول العربية .وتوقع الرئي�س التنفيذي للبنك ،حممد املطاوعة ،طرح ًا �آخر يف امل�ستقبل القريب.
و�أفاد املطاوعة ،الذي كان يتحدث �إىل ال�صحافيني على هام�ش احتفال مت بفندق الريتز كارلتون لإعالن التد�شني الأول لهذا النوع من ال�صكوك،
�أن مدة �صكوك الوكالة تبلغ � 18شهر ًا ،بعوائد م�ستهدفة تبلغ نحو  6يف املئة �سنويا ،و�سيتم �إقفالها يف � 5أغ�سط�س�/آب العام .2013
وذكر املطاوعة �أن «�إ�صدار �صكوك الوكالة يتمتع بنوعية مبتكرة مغايرة عن ال�صكوك التي تطرحها امل�صارف الإ�سالمية يف ال�سنوات الأخرية؛
�إذ �إن امل�صارف الإ�سالمية التزال مهتمة ب�إ�صدار �صكوك لها عالقة بالإجارة واملرابحة ،ولكن اليوم نحن نتحدث عن �صكوك الغر�ض منها
متويل التجار».
وبينّ �أن «هذه العمليات مرتبطة ب�سلع رئي�سية ولها طلب عال مثل اال�سترياد والت�صدير لل�س ّكر ،والقمح ،والأ�سمدة ،والنفط والغاز ،والأدوات
واملنتجات الطبية ،وهي �سلع خماطرها منخف�ضة ب�سبب �أن الأطراف التي تطلب متوي ًال وت�سهيالت هي �أطراف حكومية و�شبه حكومية».
و�أ�ضاف «الإ�صدار �سيدعم ب�ضمانات من ال�شركات العاملية التي تغطي املخاطر االئتمانية واال�ستثمارية يف بع�ض الدول العربية� .ستكون
ال�صكوك مببلغ  200مليون دوالر ونحن متفائلون بتغطيتها ،وبعد النجاح املتوقع� ،سيكون هناك طرح �آخر يف امل�ستقبل».
و�أفاد ب�أن «امليزة الرئي�سية التي تتمتع بها �صكوك الوكالة هي �أنها ق�صرية الأجل؛ �إذ نحن نتحدث عن � 18شهر ًا ،وعوائد م�ستهدفة تفوق  6يف
املئة .اليوم رغبة امل�ستثمرين من امل�صارف و�أ�صحاب الأموال احل�صول على عوائد جمزية ّ
بغ�ض النظر عن و�ضعها يف امل�صارف كودائع ق�صرية
الأجل بعوائد � 2أو  3يف املئة».
و�شرح املطاوعة ب�أن �صكوك الوكالة التي مت طرحها هي «منتج مف�صل بح�سب رغبة امل�ستثمرين و�أ�صحاب الأموال .الطرح ي�ستهدف �شريحة
امل�صارف � -سواء جتارية �أو ا�سىتثمارية  -وكذلك كبار امل�ستثمرين من ال�شركات ،و�سيكون الإغالق � 5أغ�سط�س ،وهذه الفرتة �ستكون فرتة
اكتتاب وت�سويق يف الوقت نف�سه».
و�أو�ضح املطاوعة� ،أن البنك قام بدرا�سة م�سبقة «ووقع كذلك اتفاقيات ا�سرتاتيجية مع م�صارف يف الدول العربية لكي يكون لها دور يف
امل�شاركة .كما مت االتفاق مع �شركات تن�شط يف اال�سترياد والت�صدير ،ولدينا ات�صال جيد مع هذه ال�شركات يف ال�سابق».
و�أ�ضاف «�ستكون ال�صكوك ك�سلة ال�ستخدامها يف عدة عمليات متويل بهدف تنويع املخاطر .بعد االنتهاء من االكتتاب �سيتم االت�صال بالأطراف
التي بد�أنا التفاهم معها لأن هذه الأطراف  -يف بع�ض الدول العربية ذات كثافة �سكانية عالية  -يف عجل ال�سترياد مواد و�سلع رئي�سية.
ويعد بنك الربكة الإ�سالمي من امل�صارف العربية القليلة التي تهتم بتمويل التجارة البينية لهذه الدول التي ت�ستورد معظم حاجاتها من الغذاء
من الأ�سواق العاملية ،يف حني ت�صدر النفط والغاز �إليها.
وكان املطاوعة قد �أبلغ «الو�سط» يف العام  2011ب�أن م�صرفه �ستكون له ح�صة ال تقل عن  10يف املئة يف ال�صندوق ،و�سيتم طرح الباقي لالكتتاب
من قبل امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والتقليدية يف دول اخلليج العربية.
�صحيفة الو�سط –  16مايو 2013
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جمموعة الربكة امل�صرفية تعقد ندوتها الرابعة والثالثني لالقت�صاد اال�سالمي
مبدينة جده يف يومي االربعاء واخلمي�س  10-9رم�ضان 1434هـ
برعاية ال�شيخ �صالح عبداهلل كامل رئي�س جمل�س االدارة ،تعقد جمموعة
الربكة امل�صرفية ،املجموعة امل�صرفية اال�سالمية الرائدة يف ال�صناعة
املالية اال�سالمية ومقرها املنامة ،مملكة البحرين ،ندوتها الرابعة والثالثني
لالقت�صاد اال�سالمي بفندق هيلتون مبدينة جده يف يومي االربعاء واخلمي�س
 10-9رم�ضان 1434هـ ،حيث �سيجري بحث عدد من املعامالت والق�ضايا
امل�صرفية واملالية امل�ستجدة.
وبهذه املنا�سبة �صرح �سعادة اال�ستاذ  /عدنان �أحمد يو�سف الرئي�س التنفيذي
للمجموعة ب�أن الندوة �ستناق�ش هذا العام عددا من املو�ضوعات واملحاور هي:
1 .1الزكاة :حيث �سيتم يف هذا املحور تناول مو�ضوع التفرقة بني زكاة
ال�سهم املقتنى بغر�ض النماء واملقتنى بغر�ض املتاجرة او للغر�ضني
معا .وقيا�س زكاة اال�سهم على زكاة الزروع والثمار ،واحلكم يف حال مل
حتقق امل�ؤ�س�سة ربحا مع وجود اموال زكوية ،مع غريها من املو�ضوعات
املهمة يف هذا املحور.
2 .2حمور التعامل بالذهب والف�ضة :حيث يغطي هذا املحور عددا من
املو�ضوعات مثل :متلك ومتليك الذهب من خالل ت�سليم �شهادات متثل
مقادير معينة منه  ،املتاجرة يف �سوق الذهب العاملية بالقب�ض احلكمي،
احكام �شراء بيع ا�سهم �شركة تعمل يف جماالت ا�ستخراج الذهب
والف�ضه..الخ.
3 .3حمور امل�شاركات :ويتناول ق�ضايا مهمة يف عمليات امل�شاركة مثل
املفا�ضلة بني عقود املداينات وامل�شاركات ،والو�سائل ال�شرعية القابلة
للتطبيق وفق االنظمة ال�سائدة لتقليل خماطر امل�شاركات وغريها.
4 .4حمورالوكالة باال�ستثمار :ويغطي هذا املحور بع�ض الق�ضايا املهمة يف
الوكالة باال�ستثمار مثل :حتديد الربح املتوقع وف�شل الوكيل يف حتقيقه
وعقد الوكالة امل�شروط فيه حتقيق ربح اليقل عن ن�سبة معينة ..الخ.
و�أ�شار �سعادة اال�ستاذ عدنان يو�سف اىل ان الندوة وهي تكمل دورة انعقادها
الرابعة والثالثني وقد مر على اول انعقاد لها اكرث من ربع قرن من الزمان،
اذ انعقدت ندوة الربكة الأوىل لالقت�صاد اال�سالمي يف املدينة املنورة يف
الفرتة من  20-17رم�ضان 1403هـ املوافق  30-27يونيو 1981م ،قد حققت
جزء كبري من اهدافها املتمثلة يف :البحث عن حلول اقت�صادية للم�شكالت
التي تعاين منها املجتمعات اال�سالمية وا�ستنباطها من االقت�صاد اال�سالمي
نظرية ونظاما وت�شجيع البحث العلمي يف جمال االقت�صاد اال�سالمي ،وربط
االجتهاد الفقهي بق�ضايانا االقت�صادية املعا�صرة ،اثراء الفقه امل�صريف
مبناق�شات عميقة وفتاوى جديدة �صادرة من علماء ثقاة ،وامل�ساعدة يف تطوير
منتجات مالية ا�سالمية ا�ضافة اىل اهداف اخرى ،معربا عن بالغ �سعادته
ور�ضاه مبا حتقق حتى الآن.
و�أردف قائال" :يطيب يل يف هذه املنا�سبة الطيبة ان اتقدم بال�شكر اجلزيل
والثناء اعطره ل�سعادة رئي�س جمل�س االدارة ال�شيخ �صالح كامل بتبني وادارة
ومتويل واال�شراف املبا�شر على هذه الندوة طوال هذه الفرتة حتى ا�صابت
هذا النجاح ،كما اتقدم بجزيل ال�شكر ووافر الثناء اىل العلماء والباحثني
والتنفيذيني والعاملني يف امل�صرفية اال�سالمية الذين كان لهم الف�ضل الكبري
بعد اهلل �سبحانه وتعاىل يف بناء هذا ال�صرح الكبري �إذ كانت جلهودهم �أطيب
االثر يف اجناح هذا العمل ،كما اثني على جهود امل�ؤ�س�سات الداعمة للعمل

امل�صريف اال�سالمي ووحدات جمموعة الربكة امل�صرفية املختلفة التي مدتنا
بالتجارب واملو�ضوعات والق�ضايا املهمة ملناق�شتها يف هذه الندوة ،وال يفوتني
اي�ضا ان اتقدم بال�شكر اىل اللجنة املنظمة على جمهوداتهم التي ا�سفرت عن
هذا العمل الكبري".
وي�شار اىل ان جمموعة الربكة امل�صرفية قد درجت على تنظيم هذه الندوة
�سنويا مب�شاركة وا�سعة من ا�صحاب الف�ضيلة العلماء واخلرباء يف االقت�صاد
اال�سالمي وامل�صرفيني املعروفني على ال�صعيدين اال�سالمي والدويل بهدف
الو�صول اىل جمموعة من التو�صيات والفتاوى التي ت�سهم يف اثراء العمل
امل�صريف اال�سالمي وتر�شده وتطرح حلوال ناجحة للم�شكالت التي تواجه
التطبيق العملي لها .ويح�ضر مناق�شات هذه الندوة عدد يربو على االلف
�شخ�ص من امل�سئولني يف البنوك املركزية بالدول اال�سالمية ،والر�ؤ�ساء
التنفيذيني واملدراء العامني للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية اال�سالمية
واملهتمني والباحثني يف االقت�صاد اال�سالمي وامل�صرفية اال�سالمية يف خمتلف
انحاء العامل.
هذا و�سيخاطب اجلل�سة االفتتاحية للندوة كل من �سعادة ال�شيخ �صالح
كامل رئي�س جمل�س االدارة ،و�سعادة اال�ستاذ عدنان �أحمد يو�سف الرئي�س
التنفيذي وي�شارك فيها لأول مرة عدد من العلماء املعروفني يف جمال
ال�صريفة اال�سالمية باال�ضافة اىل عدد من كبار التنفيذيني يف امل�صارف
اال�سالمية وامل�ؤ�س�سات الداعمة لها الذين �سوف يعقبون على هذه املو�ضوعات
مثل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد خالد بابكر الأمني العام ملجمع الفقه اال�سالمي
و الأ�ستاذ عبدالبا�سط ال�شيبي الرئي�س التنفيذي مل�صرف قطر اال�سالمي
الدويل ،و الأ�ستاذ عبدالرزاق اخلريجي نائب الرئي�س التنفيذي ورئي�س
جمموعة تطوير العمل امل�صريف اال�سالمي بالبنك االهلي التجاري و الدكتور
�صالح مالئكة الرئي�س التنفيذي مل�صرف ر�صد.
ويذكر �أن جمموعة الربكة امل�صرفية هي �شركة م�ساهمة بحرينية مرخ�صة
كم�صرف جملة ا�سالمي من م�صرف البحرين املركزي ،ومدرجة يف
بور�صتي البحرين و نا�سداك دبي .وتعترب الربكة من رواد العمل امل�صريف
الإ�سالمي على م�ستوى العامل حيث تقدم خدماتها امل�صرفية املميزة �إيل
حوايل مليار �شخ�ص يف الدول التي تعمل فيها ،وقد ح�صلت املجموعة على
ت�صنيف �إئتماين بدرجة –( BBBلاللتزامات طويلة الأجل) و A– 3
(لاللتزامات ق�صرية الأجل) من قبل م�ؤ�س�سة �ستاندرد �أند بورز العاملية.
وتقدم بنوك الربكة منتجاتها وخدماتها امل�صرفية واملالية وفق ًا لأحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء يف جماالت م�صرفية التجزئة ،
والتجارة ،واال�ستثمار بالإ�ضافة �إىل خدمات اخلزينة .،هذا ويبلغ ر�أ�س املال
امل�صرح به للمجموعة  1.5مليار دوالر �أمريكي ،كما يبلغ جمموع احلقوق نحو
 2مليار دوالر �أمريكي.
ً
ّ
ً
وللمجموعة انت�شار ّا جغرافيا وا�سعا ممثال يف وحدات م�صرفية تابعة ومكاتب
متثيل يف خم�سة ع�شر دولة تدير �أكرث من  450فرع يف كل من :الأردن ،
تون�س  ،ال�سودان  ،تركيا  ،مملكة البحرين  ،م�صر  ،اجلزائر  ،باك�ستان ،
جنوب �أفريقيا  ،لبنان � ،سوريــة  ،اندوني�سيا  ،ليبيا  ،العراق واململكة العربية
ال�سعودية.
املنامة يف  19مايو 2013
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from the objective and substance of Murabaha, which is
a commodity financing instrument that helps clients own
their desired assets.
Negligence of the contract substance by misapplication
Contemporary collective fatwas have helped structure
many products that are essential for the operation of
Islamic financial institutions. However, the application of
some of these products may have deviated from what they
were originally designed for. A good example would be
using for speculation what was designed for hedging.
Islamic finance has developed certain tools to hedge against
some inevitable excessive market risks. These tools include
unilateral binding promises and tools whose underlying
contracts are Salam contract and Urbun sale. Now, a part
from the Sharia debate over the validity of these tools to
be used as hedging instruments in contemporary Islamic
finance or Islamic capital market; some of these tools have
been misapplied and used for speculation as well, although
speculation was considered an invalid domain in what is
known as “Islamic derivatives”.
Recently one Islamic financial institution has offered a
product whose structure is basically as follows: The client
opens a designated investment account with the bank.
The bank operates the designated account in its capacity
as investment manager. The Investment Manager then
uses the amount deposited in the said account to purchase
Sharia compliant assets at some prevailing market prices.
In most cases the assets will be shares selected from an
Islamic stock index.
The client gives a unilateral promise to the bank to sell the
shares at a predefined price called the “Settlement Price”.
The bank in return gives a unilateral promise to the client
to buy the shares at the Settlement Price.
The settlement price relates to the performance of some
specified underlying reference asset (the “Reference Asset”,
which could be an index) rather than the performance of
the Shares in the Islamic Account. Thus, two scenarios are
perceived:
Scenario I: The value of the relevant shares goes up more
than the performance of the Reference Asset. In this case,
the bank can purchase the relevant Shares from the client at
a price lower than the market value for such shares at that
time. Thus, the bank would hold the client to his promise,
while the client would not be interested in holding the bank
to its promise as selling the shares at a value which is lower
than the market value at that time would incur a loss.
Scenario II: The value of the relevant shares goes less than
the performance of the Reference Asset. In this case, the
bank can purchase the relevant shares from the client at
a price higher than the market value for such shares at
that time. Naturally, the bank in this case would not be
interested in holding the client to his promise while the
later would hold the bank to its promise as he can then sell
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the relevant shares at a value higher than the market value
for such shares at that time.
Therefore, in both scenarios noted above the client will
sell the relevant shares to the bank for the settlement price
as agreed on the basis of the performance of the reference
asset. This sale is certain as it will serve the interest of either
the bank or the client. The certainty of this sale makes the
mutual promise to execute the sale biding on both parties
and thus the promise will tantamount to a forward sale
contract, which is a breach of Sharia laws of sale contract.
Obviously the substance of this transaction is hardly
distinguishable from that of any conventional derivative
with the speculation element embedded therein; both
contractors are speculating on the movement of the value
of the reference asset, which is mostly an index. It is very
likely that such a structure may even develop to involve
financing the client to purchase the shares, then settling
the deal with the loser of the two parties paying the price
difference to the other.
In conclusion, this transaction involves a misapplication of
promise which can originally function as a hedging tool for
risk mitigation
References:
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Example: Ijarah Muntahia Bittamlik
Being a contract of lease, Ijarah Muntahia Bittamlik in
the Islamic banking application is supposed to fulfill the
following basic Sharia structural conditions:
• The leased asset requested for financing is valuable
from Sharia perspective and not declared by the client
to be used for Haram purposes. This would exclude
for example financing clients in acquiring machineries
that process tobacco products.
• The leased asset is clearly identified by the parties, and
the rent is specified in the contract. If there is gharar
(uncertainty) in the contract, then it must be minor
since the major gharar invalidates the contract.
• The leased property remains in the ownership of the
lessor for the duration of the Ijarah period, and then
it is transferred to the lessee by virtue of a completely
independent contract, like sale or gift.
• The bank, as lessor, bears all liabilities related to
ownership, like property taxes and major maintenance
required for keeping the asset valid for usage by the
client.
• The lease period commences from the date on which
the leased asset has been delivered to the lessee.
These are the basic rules of Ijarah Muntahia Bittamlik,
and a theoretical investigation of any of its contracts in
Islamic banks will prove consistency and full abidance.
However, some apparently-valid clauses are added to this
contract, leading to the deactivation of some of these basic
rules and thus to the negligence and distortion of the Ijarah
essence. One clause relates to the division of lease rental
into three elements: fixed, variable and complementary.
The problem, however, lies with the complementary and to
a certain extent with the variable rent. The complementary
rent represents any cost the bank as owner has incurred in
the past Ijarah period. The cost includes taxes, insurance
and major maintenance expenses. Although these are
supposedly the responsibility of the bank as an owner,
the bank after paying them claims the same back from the
client under this clause by adding it up to the next Ijarah
rental.
Obviously this paralyzes the in-contract Shariah rules
pertaining to the liability of the owner in Ijarah for the
property risks and renders it ineffective. In fact, this
practice of effectively shifting property risks to the lessee
is especially critical in the application of Ijarah Muntahia
Bittamlik since it brings this financing instrument closer
to conventional financing after removing the justification
for profiting which is based on the notion of “al-Kharaj bid
Daman” (liability justifies the gain). The core difference
between Riba and trade remains the risk taking which is
normally associated with trade. This risk taking is totally
eliminated when the bank indirectly shifts the leased
property liabilities to the client, and even in case of property
partial or total damage, it is the client who bears it as he is
the one who effectively pays the insurance premiums.
On the other hand, the problem with the variable element of
Ijarah rental relates to the uncertainty this practice involves.

Banks tie this element to an interest rate benchmark like
LIBOR. The problem starts when banks do set and cap
only one end of this excessively volatile benchmark, i.e. its
floor. However, a ceiling needs also to be set and capped
at a certain figure in order to minimize the gharar then
involved and thus maintain the validity of the contract.
Nevertheless, banks tend to only protect themselves from
the undesirable movements of the benchmark by capping
the minimum amounts payable by their clients and have
no desire to cap the maximum amounts payable by their
clients. This practice creates excessive gharar and opposes
the Shariah requirement to determine the lease rental in
any Ijarah contract.
Moreover, the above deviation from Ijarah Muntahia
Bittamlik rules manifests itself more blatantly when the
asset leased in Ijarah Muntahia Bittamlik is originated from
the same client. A client who needs cash or refinancing will
be instructed by the bank to sell to it an asset or a common
share thereof, then to lease it back from the bank through
Ijarah Muntahia Bittamlik. The bank frees itself from
all asset liability in the manner described above and the
client repays with a mark up the financed amount in form
of rentals. This transaction has been widely used recently
to enable banks to restructure non-performing debts in the
wake of the financial crisis.
Thus, we see how the same clause in one contract can be
neutralized by another, leading eventually to the distortion
of contract substance and thus to stripping the contract of
its Sharia spirit and objective. Although Islamic finance
has developed Ijarah contract into a new model and helped
maintain most Ijarah rules in this creative instrument, it has
however left a room for individual Islamic banks to twist
the substance of contract and deprive it of its nature as a
lease contract.
Negligence of the contract substance by attaching another
contract
Contracts of financial transactions in the Shariah are meant
to fulfill the various needs of contractors, like acquiring an
asset, acquiring an asset’s usufruct, investment of capital
and delegation of authority. However, it can be observed
that some of these contracts are driven totally out of their
objective when they are predetermined to be followed by
other reversing contracts.
Murabaha , which is a sale contract originally designed in
its banking application to finance clients in their acquisition
of assets, is used for a different objective altogether. It is
used to provide clients with cash money through colluding
to sell them assets on Murabaha basis then to sell the
same assets on their behalf in the market for cash price.
Clients get the desired cash and remain indebted to the
bank for the Murabaha deferred price. Here we have two
independent sale contracts each of them is lawful in itself
but the end result of executing them consecutively is a cash
financing technique which is effectively no different from
conventional cash financing. Obviously, the result of this
transaction is against the substance of the Murabaha sale
contract. Murabaha in this transaction does not lead to real
holding of asset ownership by the client. This is a deviation
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Abstract
It is commonly observed that the current methodology
of product development in Islamic finance has failed
to reflect the productive nature of Islamic economics.
This is evidenced by a number of current products
being substantially undistinguishable from their
conventional counterparts according to the commonlyheld views. Reform in this regard, if to be undertaken,
must not overlook the positive and sound aspects of the
current methodology of product developing, since this
methodology has undoubtedly yielded some good products
and helped fulfill basic Sharia requirements in transactions.
As such, the following methodology needs to be adopted.
First is to identify the necessary Sharia elements in any
product structuring in terms of both form and substance,
with a special emphasis on the ones that reflect the special
constructive nature of Islamic finance. Second is to group
these elements according to their observance in the current
structured products. Having identified the neglected
Sharia elements, the article will then examine the reasons
behind their negligence, whether it is for necessary and
unavoidable factors or just for ease pursuance. In light of
the findings, the article will either consolidate the current
methodology adopted for product development, or propose
and lay down the basics of a new one that upholds the
unjustifiably neglected Sharia requirements.
Introduction
The necessary Sharia elements in product structuring
Sharia dictates that in any structure, the underlying
contract must fulfill the Sharia requirements in contracts.
Some of these requirements relate to the contractors, like
being eligible to initiate agreements and possessors of the
necessary legal capacity. Others relate to the contract itself
being independent and unconditional on the occurrence of
something else. The subject matter of the contract needs
also to be in line with the Shariah, most importantly being
permissible in it self and meant for permissible use. Having
fulfilled all the structural requirements, the contract must
also harmonize itself to meet, or at least not to be in
conflict with, the objectives of Sharia since an apparently
valid contract may be misused to reach an evil end, or
its implementation may result in causing serious harms
and negative impacts. Therefore, it is indispensable to
distinguish in Sharia validation of contracts between two
elements, the form of the contract and the substance of the
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contract. The first relates to the structure of the contract, and
the second relates to the essence, spirit and implications of
the contract. Both are equally important and essential in
product development; however, this equation has not been
fully observed in many of the developed products. The
balance has been obviously tilted in favor of the form of
contracts at the expense of their substance.
The following discussion will posit the importance of not
compromising the contract substance when structuring
products, and will identify the forms through which
contract substance has been compromised and neglected in
some of the already developed products.
The relationship between form and substance in contracts
The maintenance of form and the negligence of substance
has been the major problem in structuring and developing
Islamic financing products. A careful study of the
literature of Islamic law leads to discovering the fact that
in contracts, the form is meant to protect the substance.
In many Fiqh applications, it is noticeable that schools of
Islamic law have somehow compromised some aspects of
the contract’s form but never compromised the contract’s
essence or spirit. This implies that jurists viewed form as
something not meant for itself but rather to help protect
the essence of contracts and agreements. Some modern
practices of Islamic financing product development have
implied the opposite; taking care of form and neglecting
the substance of contracts. This negligence of contract
substance is manifested in different forms as explained in
the following discussion.
- Negligence of the contract substance by the deactivation
of some contract rules
No doubt that any contracts’ rules and conditions are meant
to enable the contract to serve its purpose in fulfilling
the contractors’ needs in a just, positive and productive
manner. This explains why contractors in Shariah are
not allowed to make personal stipulation that may annul
the contract rules. Naturally, a contractor, when given
an absolute right in making stipulations, will try to turn
the scale to his favour even if it is at the expense of the
other. However, in some cases we find, especially in uqud
al-ez’an (contracts of subjection) where only one party of
the contract formulates the contract, that some contracts
rules are indirectly neutralized by adjusting some clauses
or incorporating new ones as in the following example.

املركز الدويل للتدريب املايل الإ�سالمي

ال�شهادت والدبلومات والربامج التدريبية التي يقدمها املركز :
•�سهادة امل�رصيف الإ�سالمي املعتمد
•�سهادة الخت�سا�سي الإ�سالمي املعتمد يف:
 الأ�سواق املالية التجارة الدولية التاأمني التكافلي التدقيق ال�سرعي املحا�سبة املالية احلوكمة والمتثال اإدارة املخاطر -التحكيم

•برنامج املاج�ستري:

•الدبلوم املهني يف:

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

 -املاج�سترياملهني التنفيذي يف املالية الإ�سالمية

•الربامج الأخرى:

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

التعاون العلمي

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

www.cibafi.org

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

