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توضيح

يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو ميكانيكية 
مبا يف ذلك التسجيل الفوتوغرايف والتسجيل على أشرطة أو أقراص مدجمة أو أي 

وسيلة نشر أخرى أو حفظ املعلومات واسرتجاعها دون إذن خطي من الناشر.

إن كل ما ورد يف الكتاب هو حقوق حبثية للمؤلفني، ويعترب ورقة حبثية من األوراق 
البحثية لـمركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية وجامعة أريس. 

ويسمح املؤلفون باستخدام هذ الكتاب كمنهج أكادميي جماناً دون احلصول على إذن 
خطي من املؤلف.

www.kantakji.com
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اإلهداء

إىل مــن وصفهــا اهلل تعــاىل بقولــه: }هُــنَّ لِبَــاسٌ لَُكــمْ وََأنُْتــمْ لِبَــاسٌ لَهُــنَّ{، وهــل للمــرء 
مــن شــيءٍ أكثــر التصاقــاً جبســده مــن لباســهِ؟

َّــذِي خََلَقُكــمْ مِــنْ نَْفــٍس  إىل مــن خُلِقــتُ وإياهــا مــن نفــٍس واحــدةٍ، قــال تعــاىل: }هُــوَ ال
وَاحِــدَةٍ{، أفيحــبُ املــرءُ مــن بعــدِ اهلِل ورســولهِ ووالِديه شــيئاً كنفســهِ؟

إىل مــن جعلهــا اهلُل أُنسْــاً وسَــكناً بقولــه: }وَجَعَــَل مِنْهَــا َزوْجَهَــا لِيَسْــُكنَ إِلَيْهَــا{ 
فكانــت خــريَ أُنــٍس وخــريَ سَــكٍن.

كانــت ومازلــت شــريكَة ِرحلــي، حتملــت غِيابــيْ وسَــَفريْ، سَــهَريْ وَتَعــيْ، ضِيــقَ 
يَــديْ، فكانــت خــرَي مُعــنيٍ مــن بعــدِ اهلِل ووالــديّ.

ــتين يف  ــي، وَاسَ ــين تَعَ َقدّمــت يل كلَّ راحــةٍ ممكنــةٍ رُغــمَ الصعوبــاتِ، رَوَّحــتِ عَ
ــي ُكلَّهــا.  مشــقتِي، وَطاملـَـا َقلقــتِ علــيَّ يف غياباتِ

ــمَواتِ واألرِض، وأَنْ يَرحَمَــكِ فيمَــن  أَســَألَهُ تعــاىل أَن يُثيبــكَ جنــًة عَرُضهــا السَ
ــهُ. عِنــدَهُ، وأَنْ يَجِْزيَــك اخلــريَ ُكلَّ

إِنَهُ نِعمَ املَوىل ونِعمَ املُِجيبْ

اللهم اجعل ثواب عملي هذا يف صحيفة زوجيت رغدى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وَالّلهُ َغالِبٌ عََلى َأمِْرهِ
وَلَكِنَّ

َأْكَثرَ النَّاِس اَل يَعَْلمُونَ
)سورة يوسف: 21(

اره لقد انتشر اإلسالم بحسن أخالق ُتجَّ

وسينتشر مجددًا

بُحسن أخالق ِمصرفييه الُمخِلصين

فطوبى لمن أخلص العمل
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يُقصــد باملؤسســات املاليــة اإلســالمية كالً مــن املصــارف وشــركات التأمــني التكافلي 
وشــركات الصرافــة واحلــواالت وشــركات االســتثمار وشــركات الوســاطة الــي تعتمــد 

الشــريعة اإلســالمية أســاس أنشــطتها وعملهــا، فــال ختالفهــا أبــداً.

وقــد أفردنــا املصــارف اإلســالمية عــن املؤسســات املاليــة اإلســالمية يف العنــوان 
نظــراً ألمهيتهــا يف الســوق العاملــي، وبســبب ضخامــة حجــم األصــول الــي تديرهــا، 

وألهنــا عــادة مــا تســيطر علــى باقــي املؤسســات املاليــة اإلســالمية.

غاية الشريعة اإلسالمية وهدفها:

لقــد ســبق اإلســالم العوملــَة بعامليتــه املتَّزنــة القائمــة علــى العَــدِل الــذي مشــل محايــَة 
ــاء األرض  ــب إحي ــوث، وطل ــع التل ــة، ومن ــات، فراعــى البيئ ــوان والنب اإلنســان واحلي
املــوات قبــل أكثــر مــن 1400 عــام، وســعى إىل حتســني أداء الوحــدة االقتصاديّــة مــن 
الناحيــةِ االقتصاديّــة )بوصفهــا وحــدةً ذات أهــداف اجتماعيــة( مــن خــالل حتســني 
جــودة املنتجــات، والتقليــل مــن الفاقــد، واالقتصــاد يف اســتخدام املــوارد الطبيعيــة 

املتجــددة وغــري املتجــددة واســتهالك الطاقــة)1(.

التمويــل  التمويــل وأطرافهــا، فالعدالــة يف  العــدل علــى عمليــة  وتنســحب غايــة 
اإلســالمي مُحَققــة بــني أطرافــه مــن مدينــني ودائنــني، مشــرتين وبائعــني، كفــالء 

وغريهــم. وضامنــني، 

فقد ُطلب من مجيع األطراف االلتزام:

بالصــدق فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »التاجــر الصــدوق األمــني مــع النبيــني 	 
والصديقــني والشــهداء«)2(. ومرتبــة النبيــني والصديقــني والشــهداء هــي أعلــى مراتب 
ــه ، وهــذا لعِظــم  ــة يف معامالت ــا التاجــر إذا اتصــف بالصــدق واألمان ــة، يبلغه اجلن

)1( للمزيد راجع كتاب فقه احملاسبة االجتماعية، للمؤلف.
)2( سنن الرتمذي: 1130

دمة
مق
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أمهية التاجر ودوره إن حافظ على هاتني الصفتني.

باألمانــة لقولــه تعــاىل: }إِنَّ الّلــهَ يَْأمُرُُكــمْ َأن ُتــؤدُّواْ اأَلمَانَــاتِ إِلَــى َأهْلِهَــا{ )النســاء: 	 
ــا  ــاىل: أن ــول اهلل تع ــث القدســي: »يق ــه وســلم يف احلدي ــى اهلل علي ــه صل 58(. وحث
ثالــث الشــريكني مــا مل خيــن أحدمهــا صاحبــه فــإذا خــان أحدمهــا صاحبــه خرجــت 
مــن بينهمــا«)1(. ويف هــذا دعــوة مباركــة وصرحيــة مــن اهلل عــزّ وجــّل لتشــكيل فِــرق 
ــة  عمــل Team أي التوجــه حنــو العمــل اجلماعــي. وإشــارة واضحــة إىل أن اخليان
بــني الشــركاء وبــني فِــرق العمــل هــي ســبب بقــاء تلــك األعمــال ضمــن نطــاق األعمــال 

الفرديــة البســيطة واملتواضعــة.

وُطلــب مــن الشــاري والبائــع الصــدق واإلفصــاح عمــا يتبايعانــه فقــال صلــى اهلل 
عليــه وســلم: »البيّعــان باخلِيــار مــا مل يتفرقــا فــإن صــدق البيّعــان وبيّنــا بــورك 
هلمــا يف بيعهمــا وإن كتمــا وكذبــا فعســى أن يرحبــا رحبــا وميحقــا بركــة بيعهمــا«)2(. 
والصــدق يكــون باإلفصــاح وهــو عكــس الكــذب، أمــا التبيــني فهــو الشــفافية، ألن يف 

البيــان شــرح وتفصيــل يتجــاوز قــول احلقيقــة الظاهــرة إىل مــا خفــي. 

وخاطــب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم البائــع قائــالً: »زن وأرجــح«)3(، فالــوزن 
هــو تســاوي الوزنــني، أمــا اإلرجــاح فإحســان وفيــه العــدل، أي أن املســاواة هــي حالــة 

مــن حــاالت العــدل وليســت العــدل كلــه.

وقسّــم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم التجــار إىل صنفــني إثنــني إمــا فاجــر 
وإمــا تقــيّ بــرّ، فقــال: »إن التجــار يبعثــون يــوم القيامــة فجــارا إال مــن اتقــى اهلل وبــرّ 
ــه يتجــول يف أســواق الكوفــة  ــب رضــي اهلل عن ــي طال ــن أب ــيّ ب وصــدق«)4(. وكان عل
قائــاًل: »معاشــر التجــار خــذوا احلــق تَســلموا، وال تــردّوا قليــل الربح فتحرمــوا كثريه«، 

)1( سنن أبو داوود: 6392
)2( صحيح البخاري: 8002

)3( سنن النسائي: 5154
)4( سنن ابن ماجة: 7312
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ــات،  ــدل دوران املبيع ــادة مع ــة احلــق، ولزي ــه دعــوة إلقام ــه رضــي اهلل عن ويف كالم
ففــي خفــض نســبة األربــاح خفــض لســعر البيــع ممــا ينجــم عنــه زيــادة يف املبيعــات.

وحــث اهلل عــز وجــل الدائــن علــى االنتظــار بقولــه:}وَإِن َكانَ ُذو عُسْــرَةٍ َفنَظِــرَةٌ إِلـَـى مَيْسَــرَةٍ 
َُّكــمْ إِن ُكنُتــمْ َتعَْلمُــونَ )280({ )ســورة البقــرة(. فــإن كان املديــن معســراً  وََأن َتصَدَُّقــواْ خَيْــرٌ ل

توجــب علــى الدائــن إنظــاره حتــى يتيســر حالــه.

وقــد مشــل ذلــك حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »رحــم اهلل عبــداً مسحــاً 
إذا بــاع مسحــاً إذا اشــرتى مسحــاً إذا اقتضــى«)1(.

وقــد أخــرب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عــن حســن ختــام الدائــن الــذي يُمهــل 
مدينيــه وال يشــق عليهــم، فــروى أبــو مســعود عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
أنــه قــال: »حوســب رجــل ممــا كان قبلكــم فلــم يوجــد لــه مــن اخلــري شــيء إال أنــه كان 
ــه أن يتجــاوزوا عــن املعســر  رجــال موســرا أو كان خيالــط النــاس وكان يأمــر غلمان

فقــال اهلل عــز وجــل حنــن أحــق بذلــك منــه جتــاوزوا عنــه«)2(. 

وهنــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم األغنيــاء عــن التأخــر يف ســداد مــا عليهــم 
مــن ذمــم لقولــه: »مُطــل الغــين ظلــم«)3( فــإن لذلــك املطــل أثــر علــى التبــادل وخاصــة 

علــى صغــار املــالك فهــو يضيــق عليهــم يف معامالهتــم. 

وطلــب صلــى اهلل عليــه وســلم ممــن يســتطيع إحالــة دينــه علــى غــينّ مقتــدر أن يفعــل 
خاصــة إذا كان املُحــال عليــه مليئــاً لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »إذا أتبــع أحدكــم 

علــى ملــيء فليتبــع«)4(. 

مــن جهــة أخــرى مت تغليــظ العقوبــة علــى املديــن حتــى ال يســتهرت حبقــوق اآلخريــن، 

)1( سنن ابن ماجة: 2194
)2( سنن الرتمذي: 1228

)3( صحيح البخاري: 2225
)4( سنن النسائي: 4609
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فطلــب صلــى اهلل عليــه وســلم منــه الســعي إىل وفــاء دينــه قائــاًل: »مــن أخــذ أمــوال 
النــاس يريــد أداءهــا أدى اهلل عنــه ومــن أخذهــا يريــد إتالفهــا أتلفــه اهلل«)1(. 

وأمــره رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم باإلحســان يف أدائــه فقــال خماطبــاً املديــن: 
»خريكــم أحســنكم قضــاء«)2(، كل ذلــك دون شــرط مســبق حتــى ال يتحــول اإلحســان 

إىل ربــا.

ــني  ــة للتعامــل ب ــة طيب ــى مــا ســبق فــإن التوجيهــات الســابقة تشــكل أرضي ــاء عل بن
النــاس فتحــد مــن املخاطــر وتقللهــا وخاصــة منهــا املخاطــر االئتمانيــة، ويــزداد أثــر 
ذلــك ومفعولــه إذا توافــر قضــاءٌ ســريعٌ وفعــاٌل. وهــذا مــا تنبهــت إليــه اتفاقيــة بــازل 

I وII بشــأن املخاطــر االئتمانيــة.

والعــدل مفهــوم شــامل يف االقتصــاد اإلســالمي يتنــاول عدالــة التوزيــع بــني طبقــات 
اجملتمــع وبــني أفــراد األســرة وبــني الشــركاء وبــني اجلميــع.

فشــريعة اإلســالم تأمــر بأخــذ الــزكاة مــن األغنيــاء وردهــا علــى مســتحقيها ممــن 
حددهــم رب العاملــني وهــم فئــة الفقــراء واملســاكني واحملتاجــني. 

ــاء إىل الفقــراء ممــا يُســهم  ــى مــدار الســنة مــن األغني ــم ضــخ أمــوال عل ــك يت وبذل
باحملافظــة علــى طلــب فعــال يف الســوق ليجعلــه يف حركــة دائمــة. كمــا يُســاعد 
بإخــراج بعــض أفــراد الطبقــة احملتاجــة ليصبحــوا مــن أفــراد الطبقــة املنتجــة. لذلــك 
تقــرّب الــزكاة بــني طبقــات اجملتمــع برفــع األدنــى إىل أعلــى وليــس العكــس ألن 
نســبتها املتدنيــة والثابتــة جيعلهــا خفيفــة األثــر علــى املزكــي، فهــي ال تــأكل مطرحهــا 

إال بعــد أربعــني ســنة إذا مل يتــم تشــغيله أبــداً.

)1( صحيح البخاري: 2212
)2( صحيــح البخــاري: 2215، جــاء رجــل إىل النــي صلــى اهلل عليــه وســلم يتقاضــاه فأغلــظ، فهــم بــه أصحابــه، فقــال رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم: ) دعــوه، فــإن لصاحــب احلــق مقــاال(. ثــم قــال: )أعطــوه ســنا مثــل ســنه(. قالــوا: يــا رســول اهلل ال جنــد إال أمثــل مــن ســنه، 

فقــال: )أعطــوه، فــإن مــن خريكــم أحســنكم قضــاء(.
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ــى الفقــر يف اجملتمــع بإعــادة توزيعهــا اهلــادئ  ولبيــان أمهيــة الــزكاة يف القضــاء عل
ــزكاة التــايل)1( )الشــكل 1(:  ــورد منــوذج ال للثــروات ن

لنفــرض أنَّ جمتمعــاً يتألــف مــن 100 شــخص منهــم 20 شــخصاً أغنيــاء )%20( 
متوســط ثــروة الشــخص )اخلاضعــة للــزكاة( 10000 دوالر، وأن 80 شــخصاً منهــم 
فقــراء متوســط دخــل الفــرد منهــم 1000 دوالر. وبفــرض أنَّ معــدَّل النمــوِّ يبلــغ %5، 
وأنَّ احلــدَّ األدنــى للغنــى يبلــغ 2500 دوالر. فــإذا احتســبنا مــا يدفعــه األغنيــاء مــن 
زكاةٍ ســنوية مــع اعتبــار منــوِّ الثــروات 5% ســنويًّا، واحتســبنا مــا يســتلمه الفقــراء مــن 
دخــوٍل ســنويةٍ مضافــاً إليهــا الــزكاة، فــإنَّ متوســط دخــل الفــرد مــن الفقــراء يــزداد. 
يالحــظ جتــاوز الفقــراء حلــدِّ الفقــر يف الســنة العاشــرة. ولــو بلــغ معــدَّل النمــوِّ %10 

لتجــاوز الفقــراءُ حــدَّ الفقــر يف الســنة الســابعة وهكــذا. 
فئة الفقراءفئة األغنياءالفئة100حجم العينة
%80%20نسبة من العينة%2.50معدل الزكاة

%5.00معدل النمو
الثروة/الدخل 

100001000السنوي

2500احلد األدنى للغين

الفرتة
إمجايل ثروة 

األغنياء

الفئة أ

الزكاة املدفوعة من

الفئة أ 	.%2

إمجايل دخول الفقراء

فئة ب بعد استالم 
الزكاة

متوسط دخل الفرد 
من فئة ب بعد 
استالم الزكاة

2000005000850001063السنة 1
2100005250945001181السنة 2
22050055131047381309السنة 3
23152557881157631447السنة 4
24310160781276281595السنة 5
25525663811403911755السنة 6
26801967001541111926السنة 7

)1( قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، www.kantakji.com ،2005، ص 98.
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28142070361688522111السنة 8
29549173871846822309السنة 9
31026677572016732521السنة 10

الشكل )	(

وإذا بلــغ متوســط ثــروة األغنيــاء 50.000 دوالر لتجــاوز الفقراء حدَّ الفقر يف الســنة 
الرابعــة. علمــاً بــأن زيــادة الدخــول تــؤدِّي إىل تشــكيل طلــٍب فعــاٍل يف االقتصــاد)1(، 

الشــكل )2(. 
فئة الفقراءفئة األغنياءالفئة..	حجم العينة
%80%20نسبة من العينة%2.50معدل الزكاة
500001000الثروة/الدخل السنوي%5.00معدل النمو

   2500احلد األدنى للغين

الفرتة
إمجايل ثروة 

األغنياء

الفئة أ

الزكاة املدفوعة من

الفئة أ 	.%2

إمجايل دخول 
الفقراء

فئة ب بعد 
استالم الزكاة

متوسط دخل 
الفرد من

فئة ب بعد 
استالم الزكاة

1000000250001050001313السنة 1
1050000262501365001706السنة 2
1102500275631708882136السنة 3
1157625289412083732605السنة 4
1215506303882491793115السنة 5
1276282319072935453669السنة 6
1340096335023417244272السنة 7
1407100351783939884925السنة 8
1477455369364506245633السنة 9
1551328387835119386399السنة 10

الشكل )2(
ــادة النمــو الســكاني،  ــة الفقــراء( إىل االدخــار، وإدخــال عامــل زي ــل املســتهلكني )فئ ــار: مي ــر النمــوذج ليأخــذ بعــني االعتب )1( ميكــن تطوي

ــادة الدخــول. وزي



23
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

وهــذا مــا حصــل فعــال يف زمــن اخلليفــة العــادل عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي دامــت 
خالفتــه ســنتان وأقــل مــن نصــف الســنة، وكان الفســاد مستشــرياً، وفاضــت األمــوال 

يف خزائــن اخلالفــة خــالل هــذه الفــرتة القصــرية وقــد شــهد التاريــخ بذلــك.

ويســتمر مفهــوم العــدل الشــامل يف االقتصــاد اإلســالمي ليتنــاول عدالــة التوزيــع بــني 
أفــراد األســرة، فالشــريعة حتقــق العــدل مبعنــاه احلقيقــي بــني اجلميــع. ففــي اإلرث 
اإلســالمي تتناســب حصــة الــوارث حبســب كونــه ذكــرا أو أنثــى وحبســب موقعــه يف 
ســلّم األســرة فاألنثــى قــد تكــون بنتــاً أو أختــاً أو أمــاً أو جــدة أو خالــة أو عمــة وحيــدة 
أو معهــا غريهــا. وكذلــك الذكــر قــد يكــون ابنــاً أو أخــاً أو عمــاً أو خــاالً أو جــداً وحيــداً 
أو معــه غــريه، ومبــا أن احتياجــات كل مــن ســبق ذكــره تتبــدل فــإن نظــام توزيــع اإلرث 
يراعــي كل ذلــك بطريقــة اجتماعيــة عادلــة فريــدة مــن نوعهــا،. لذلــك فــإن اإلرث 

هــو إعــادة توزيــع انقالبــي للثــروات)1(.

ــِن{   اأُلنَثيَيْ
ِّ
ــظ ــُل حَ ــِر مِْث َك ــمْ لِلذَّ ــي َأوْاَلدُِك ــهُ فِ ــمُ الّل وعليــه فمــن يذكــر قولــه تعــاىل: }يُوصِيُك

َّذِيــنَ آمَنُــواْ اَل َتْقرَبُــواْ الصَّــاَةَ{  )النســاء:11( ويســكت فهــو كمــن ذكــر قولــه تعــاىل }يَــا َأيُّهَــا ال
)النســاء: 43( وســكت دون أن يُكمــل النــص فيجتــزئ منــه مــا حيلــو لــه ويــرتك منــه 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ اَل  بغيــة اإلســاءة وعــدم ذكــر احلقيقــة كاملــة. فاآليــة كاملــة هــي: }يَــا َأيُّهَــا ال
َتْقرَبُــواْ الصَّــاَةَ وََأنُتــمْ سُــَكارَى حَتَّــىَ َتعَْلمُــواْ مَــا َتُقوُلــونَ وَاَل جُنُبــًا إاِلَّ عَابِِري سَــِبيٍل حَتَّىَ َتْغَتسِــُلواْ وَإِن 
ُكنُتــم مَّرَْضــى َأوْ عََلــى سَــَفٍر َأوْ جَــاء َأحَــدٌ مِّنُكــم مِّــن الَْغآئِــطِ َأوْ اَلمَسْــُتمُ النِّسَــاء َفَلــمْ َتِجــدُواْ مَــاء 
َفَتيَمَّمُــواْ صَعِيــدًا َطيِّبــًا َفامْسَــحُواْ بِوُجُوهُِكــمْ وََأيْدِيُكــمْ إِنَّ الّلــهَ َكانَ عَُفــوًّا َغُفــورًا{ )النســاء:43( 

والفــرق بــني احلالتــني كبــري.

ــمْ  ــي َأوْاَلدُِك ــهُ فِ ــمُ الّل ــه تعــاىل: }يُوصِيُك ــة فســنجد قول ــة األخــرى كامل ــا اآلي ــإذا ذكرن ف
ــا َتــرََك وَإِن َكانَــتْ وَاحِــدَةً َفَلهَــا  ــِن َفَلهُــنَّ ُثُلَثــا مَ ــِن َفــِإن ُكــنَّ نِسَــاء َفــوَْق اثْنََتيْ  اأُلنَثيَيْ

ِّ
َكــِر مِْثــُل حَــظ لِلذَّ

)1( د. منذر القحف
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َّهُ وَلَدٌ وَوَِرَثــهُ َأبَوَاهُ  َّــمْ يَُكــن ل  وَاحِــدٍ مِّنْهُمَــا السُّــدُسُ مِمَّــا َتــرََك إِن َكانَ لـَـهُ وَلـَـدٌ َفــِإن ل
ِّ
النِّصْــفُ وَأَلبَوَيْــهِ لِــُكل

ُلــثُ َفــِإن َكانَ لـَـهُ إِخْــوَةٌ َفأُلمِّــهِ السُّــدُسُ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِــي بِهَــا َأوْ دَيْــٍن آبَآؤُُكــمْ وََأبناؤُُكــمْ  َفأُلمِّــهِ الثُّ
اَل َتــدْرُونَ َأيُّهُــمْ َأْقــرَبُ لَُكــمْ نَْفعــًا َفِريَضــًة مِّــنَ الّلــهِ إِنَّ الّلــهَ َكانَ عَلِيمــا حَكِيمــًا{ )النســاء: 11(. 

لذلــك فمــن تعلّــم املواريــث ودرســها فســيجد حــاالت يزيــد فيهــا حصــة الذكــر عــن 
األنثــى، ويف حــاالت أخــرى يتســاويان، ويف حــاالت أخــرى تزيــد حصــة األنثــى عــن 

الذكــر)1(، وذلــك عــدٌل علــى مســتوى األســرة.

ويتنــاول مفهــوم العــدل الشــامل يف االقتصــاد اإلســالمي العــدل بــني الشــركاء، 
فللشــريعة اإلســالمية رأي خــاص يف حتقيــق عدالــة توزيــع األربــاح واخلســائر بــني 

ــا. ــذي هــو غايته ــدل ال ــه مشــفوع بالع الشــركاء ألن

لقــد ذكــر اهلل تعــاىل علــى لســان نبيــه داوود عليــه الســالم حتكيمــه بــني شــريكني 
طغــى أحدمهــا علــى اآلخــر، فبيّــن أن كثــرياً مــن اخللطــاء )أي الشــركاء( يبغــي 
بعضهــم علــى بعــض باســتثناء املؤمنــني بــاهلل الذيــن يعملــون الصاحلــات اللتزامهــم 
بنهــج العــدل الــذي ألــزم اهلل تعــاىل بــه نفســه وجعلــه بــني عبــاده واجبــاً، فقــال تعــاىل 
يف ســورة )ص(: }وَهَــْل َأَتــاَك نَبَــُأ الَْخصْــِم إِْذ َتسَــوَّرُوا الْمِحْــرَابَ )21( إِْذ دَخَُلــوا عََلــى دَاوُدَ َفَفــِزعَ 
ــطِْط وَاهْدِنَــا  ــقِّ واََل ُتشْ ــا بِالْحَ ــٍض َفاحُْكــمْ بَيْنَنَ ــا عََلــى بَعْ ــاِن بََغــى بَعُْضنَ ــوا اَل َتَخــفْ خَصْمَ ــمْ َقاُل مِنْهُ
إِلـَـى سَــوَاءِ الصِّــرَاطِ )22( إِنَّ هَــَذا َأخِــي لـَـهُ تِسْــعٌ وَتِسْــعُونَ نَعْجَــًة وَلِــيَ نَعْجَــٌة وَاحِــدَةٌ َفَقــاَل َأْكفِلْنِيهَــا 
ــنَ الُْخَلَطــاءِ  ــرًا مِ َــى نِعَاِجــهِ وَإِنَّ َكثِ ــؤَاِل نَعْجَتِــكَ إِل وَعَزَّنِــي فِــي الْخَِطــاِب )23( َقــاَل لََقــدْ َظَلمَــكَ بِسُ

.} َّذِيــنَ ءَامَنُــوا وَعَمُِلــوا الصَّالِحَــاتِ وََقلِيــٌل مَــا هُــمْ لَيَبْغِــي بَعُْضهُــمْ عََلــى بَعْــٍض إاِلَّ ال

لذلــك ففــي شــركات املضاربــة الــي تتألــف مــن نوعــني مــن الشــركاء )رب مــال( و 
)مضــارب بعملــه( يتقامســان الربــح علــى مــا اتفقــا عليــه، أمــا اخلســائر فيتحملهــا 
رب املــال فقــط ألن املضــارب بعملــه قــد خســر جهــده وخســر أيضــا تكلفــة الفرصــة 

)1( للمزيد عن الشواهد راجع امللحق )أ( حاالت املرياث.
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الضائعــة املتمثلــة بفرصــة عملــه يف مــكان آخــر. أمــا إذا ثبــت تقصــري املضــارب بعملــه 
ــك،  ــال ذل ــك أهــل اخلــربة. مث ــم بذل ــل كل اخلســائر لوحــده وحيك ــه فيتحم أو تعدي

الشــكل )3(:

الشريك
حالة خسارة ...،.	حالة ربح ...،.	

شركة قانونيةشركة إسالميةشركة قانونيةشركة إسالمية
20،00030،00020،000 20،000 رب مال 

10،000010،000 10،000 مضارب بعمله 

الشكل )	(

أمــا يف حالــة الشــركة القانونيــة فإنتحقــق آليــات التوزيــع يف حــاالت الربــح واخلســارة 
تكــون باملســاواة الظاهريــة، بينمــا يســعى االقتصــاد اإلســالمي إىل حقيقــة العدل. 

ويف الشــركات )اإلســالمية( الــي يُقــدّم هبــا الشــركاء أمــواالً وأعمــاالً معــاً أو أمــواالً 
فقــط، فتــوزع األربــاح حســب االتفــاق، بينمــا تــوزع اخلســائر بنســب رؤوس األمــوال 
اســتبعاداً لعنصــر العمــل مــن اخلســارة إال إذا ثبــت تقصــري أو تعــدي املســؤول عــن 

حتقــق اخلســارة فيتــم حتميلــه هلــا بنســبة مســؤوليته، الشــكل )4(.

الشريك
حالة خسارة ...،.	حالة ربح ...،.	

شركة قانونيةشركة إسالميةشركة قانونيةشركة إسالمية
مالــه  رأس  مــال  رب 

	.. ،... 20،000 20،000 15،000 20،000
مالــه  رأس  مــال  رب 

	.. ،... 10،000 10،000 15،000 10،000

الشكل )	(

لقــد جتــاوز اجملتمــع اإلســالمي مبــدأ املســاواة بتحقيقــه العــدل، بــل حقــق يف حــاالت 
أخــرى مبــدأ اإليثــار الــذي يتجــاوز مبــدأ املســاواة الــذي ســعت كل النظــم الوضعيــة 
للوصــول إليــه ومــا وحققتــه، فباإليثــار يتخلــى اإلنســان للغــري عمــا اُشــتهاه طواعيــة 
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وحبــا يف اهلل عــز وجــل بوصفــه الرابــط الوحيــد للمتخلــى لــه.

إذن العــدل هــو غايــة الشــريعة اإلســالمية ومبتغاهــا ليــس بــني املســلمني فقــط بــل 
ــا ســرّ مــن  ــى وجــه البســيطة، واالســتمرار عليه ــات عل ــراد والكائن ــع األف ــني مجي ب
ــذي  ــر رســول كســرى ملــا جــاء إىل اخلليفــة ال ــاة وهبــذا عبّ أســرار الســعادة يف احلي
ــه حــني مل يســتطع  ــه عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عن لُّقــب بالفــاروق لشــدة عدل
متييــزه بــني النــاس لــوال أن نــاداه أحــد املســلمني بيــا أمــري املؤمنــني، وكان نائمــا يف 

طــرف املســجد فقــال لــه رســول كســرى: »عدلــت فأمنــت فنمــت«.
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الفصل األول

الضوابط الشرعية للتمويل اإلسالمي

يتميــز املنهــج اإلســالمي عــن غــريه مــن املناهــج بانتمــاء كل 
إىل  أم مؤسســات  أفــراداً  كانــوا  املســلمني ســواء  ممارســات 
ضوابــط شــريعته احلاكمــة، الــي تعتــرب مبثابــة املدخــل املعيــاري 

ــع.  ــم املدخــل الســلوكي للجمي ــذي حيك ال
لذلــك فــإن الضوابــط الشــرعية عمومــاً تعتــرب مدخــل الصناعــة 
املاليــة اإلســالمية ألهنــا اخلطــوط العريضــة الــي تبنــى عليهــا 
هــذه الصناعــة. فاملمارســة ال تقــود الفكــر لوحدهــا وال الفكــر 
يقــود املمارســة بــل كالمهــا منضبــط باملدخــل املعيــاري وملتــزم 
بــه ألن فيــه ثوابــت الشــريعة اإلســالمية احلاكمــة علــى املــكان 

والزمان.
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المبحث األول
ضوابط االقتصاد اإلسالمي

يُطلــق مصطلــح االقتصــاد اإلســالمي علــى علــوم االقتصــاد عندمــا يتــم تناوهلــا مــن 
وجهــة نظــر إســالمية، وقــد تبلــورت مفاهيــم هــذا االقتصــاد مــن الناحيتــني النظريــة 
والتطبيقيــة. بــل بــدأت أعــرق اجلامعــات باالهتمــام بــه كجامعــة هارفــارد األمريكيــة 
الــي عقــدت يف شــباط 2008 مؤمترهــا الثامــن حــول التمويــل اإلســالمي، وكذلــك 

تفعــل جامعــات اســرتالية وأوربيــة وماليزيــة واندونيســية وغريهــا. 

إن اهتمــام مصــارف ومؤسســات ماليــة عامليــة بنمــاذج الصريفــة اإلســالمية وتبــين 
هنجهــا ميثــل تطــوراً عمليــاً هلــذا االقتصــاد الواعــد، يدعمــه يف ذلك نشــوء مؤسســات 
عامليــة تصــدر معايــري احملاســبة واملراجعــة ملؤسســاته املاليــة لتمــارس أنشــطتها 

بصيــغ شــرعية وإســالمية مضبوطــة ضمــن ســوق املــال العاملــي.

هلذا كله البد من توضيح معامل االقتصاد اإلسالمي ومتيّزه عن غريه.
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	. الثوابت واملتغريات يف الشريعة اإلسالمية:

إن اإلســالم خــامت األديــان وناســخ مــا كان قبلــه منهــا لقولــه تعــاىل يف ســورة آل 
عمــران: }إِنَّ الدِّيــنَ عِنــدَ الّلــهِ اإلِسـْـاَمُ )19({ وقولــه: }وَمَــن يَبَْتــِغ َغيْــرَ اإلِسـْـاَِم دِينًــا َفَلــن يُْقبَــَل 
ــِرينَ)85({. لذلــك هــو ديــن كامــل غــري منقــوص يف أي  ــنَ الَْخاسِ ــرَةِ مِ ــي اآلخِ ــوَ فِ ــهُ وَهُ مِنْ
اجتــاه مــن االجتاهــات لقولــه تعــاىل يف ســورة املائــدة: }الْيَــوْمَ َأْكمَلـْـتُ لَُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْتُ 
ــِإنَّ  ْــٍم َف ِث

ِّ
ــرَ مَُتجَانِــفٍ إل ــةٍ َغيْ ــي مَْخمَصَ ــِن اْضُطــرَّ فِ ــا َفمَ ــاَمَ دِينً ــي وَرَضِيــتُ لَُكــمُ اإلِسْ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ

الّلــهَ َغُفــورٌ رَّحِيــمٌ )3({، لذلــك فــأي قصــور إمنــا ســببه تقصــري املســلمني وتقاعســهم 
عــن دراســة كتــاب اهلل وســنة نبيــه عليــه الصــالة والســالم، ألن اهلل تعــاىل قــد شــرع 

لعبــاده وســنّ هلــم ســنن حياهتــم ضمــن أحــكام هــذا الديــن. 

ومبــا أن الكــون احملســوس الــذي نعيــش فيــه ينقســم إىل ثوابــت كــدوران األرض حــول 
ــالف الفصــول،  ــار واخت ــل والنه ــب اللي ــر حــول األرض وتعاق الشــمس ودوران القم
وإىل متغــريات كتحــول اجلــزر إىل بــراري باحنســار املــاء عنهــا أو بــراري تغمرهــا 
امليــاه، واصفــرار األوراق اخلضــراء ومــوت أشــخاص ووالدة آخريــن وتبــدل اخلاليــا 
واألنســجة. وكذلــك اإلنســان ال خيــرج عــن ســنة الكــون فلــه ثوابت فهو يأكل ويشــرب 
ولــه غرائــز فطــر عليهــا ال تفارقــه، ومتغــريات فمزاجه يف تقلب مســتمر وكذا ســلوكه 

ولباســه زحاجاتــه وأعمالــه.

وحيــث أن الشــريعة اإلســالمية هتــدف إىل حتقيــق مصــاحل النــاس وتســتطيع أن 
حتكمهــم يف كل زمــان فهــي الطريــق الــذي يوصلهــم إىل النجــاة، فكانــت كمــا أرادهــا 
اهلل منســجمة مــع ســنن اخللــق ومتطلباهتــم وحاجاهتــم ومصاحلهــم قــال تعــاىل: }َأاَل 
يَعَْلــمُ مَــنْ خََلــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الَْخِبــرُ{ )امللــك:14(. فتجد من األحــكام الثابت منها الثابت 
ومنها املتغري لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »إن اهلل حد حدودا فال تعتدوها، وفرض 
فرائــض فــال تضيعوهــا، وتــرك أشــياء رمحــة بكم فال تبحثوا عنهــا«. فالثوابت هو ما 
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نــصّ عليــه الشــرع يف كتــاب اهلل وســنة رســوله ومــا أمجــع عليــه املســلمون، واملتغــريات 
تكمــن فيمــا ســكت عنــه الشــرع لالجتهــاد يف أحــوال البشــر. ويتغــري االجتهــاد بتغــري 
األحــوال ضمــن نطــاق الثابــت دون خمالفتــه فــال يتجــاوزه وال يغــريه وال يعطلــه وال 
يســتبدله. يــدّل علــى ذلــك حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »احلــالل مــا 
 أحل اهلل يف كتابه واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه وما ســكت عنه فهو مما عفا عنه«

. ولــو أراد اهلل أن يُلغــي دور اإلنســان ألنــزل آيــات حمكمــات تبــني كل شــيء وانتهــى، 
َّــذِيَ َأنــزََل عََليْــكَ الْكَِتــابَ مِنْــهُ آيَــاتٌ مُّحَْكمَــاتٌ  لكــن اهلل قــال يف ســورة آل عمــران: }هُــوَ ال
ــابَهَ مِنْــهُ ابْتَِغــاء الْفِْتنَــةِ  ــٌغ َفيَتَِّبعُــونَ مَــا َتشَ َّذِيــنَ يف ُقُلوبِِهــمْ َزيْ هُــنَّ ُأمُّ الْكَِتــاِب وَُأخَــرُ مَُتشَــابِهَاتٌ َفَأمَّــا ال
وَابْتَِغــاء َتْأِويلِــهِ وَمَــا يَعَْلــمُ َتْأِويَلــهُ إاِلَّ الّلــهُ وَالرَّاسِــُخونَ فِــي الْعِلـْـِم يَُقوُلــونَ آمَنَّــا بـِـهِ ُكلٌّ مِّــنْ عِنــدِ رَبِّنَــا وَمَــا 
ــاِب)7({، وذكــر الطــربي يف تفســري هــذه اآليــة أن »احملكمــات: هــن  ــواْ األلْبَ ــرُ إاِلَّ ُأوُْل كَّ يَذَّ
اللواتــي قــد أُحكمــن بالبيــان والتفصيــل، وأُثبتــت حججهــن وأدلتهــن علــى مــا جُعلــن 
أدلــة عليــه مــن حــالل وحــرام، ووعــد ووعيــد، وثــواب وعقــاب، وأمــر وزجــر، وخــرب 
ومثــل، وعظــة وعــرب ومــا أشــبه ذلــك. ثــم وصــف جــلَّ ثنــاؤه هــذه اآليــات بأهنــن أم 
الكتــاب يعــين بذلــك أهنــن أصــل الكتــاب الــذي فيــه عِمــاد الديــن والفرائــض واحلــدود 
وســائر مــا حيتــاج إليــه اخللــق مــن أمــر دينهــم ومــا ُكلّفــوا مــن الفرائــض يف عاجلهــم 
وآجلهــم...، وقــال آخــرون احملكمــات مــن آيِّ الكتــاب مــا مل حيتمــل مــن التأويــل غــري 
وجــه واحــد، واملتشــابه منــه مــا احتمــل التأويــل أوجهــاً«. والقــول األخــري يــدل علــى 

الثوابــت واملتغــريات يف األحــكام الشــرعية.

 فاآلية توضح جمال الثابت واملتغري. 

النصــوص  فيهــا  لالجتهــاد،  فيهــا  جمــال  ال  حمــددة  منطقــة  هــو  فالثابــت 
وهــي  لالجتهــاد  جمــال  وال  الداللــة  وقطعيــة  الثبــوت  قطعيــة  حمكمــة 
والشــعورية  الفكريــة  الثوابــت  متثــل  جــداً  مهمــة  لكنهــا  صغــرية  منطقــة 
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والفكــرة والغايــة  االجتــاه  يف  واحــدة  أمــة  منهــا  وجتعــل  لألمــة   والعمليــة 
 وهبــا تتوحــد األمــة وتتبلــور شــخصيتها. وهبــا حيافــظ املســلم علــى أصولــه وال 

يســمح لــه بتخطيهــا، فلــكل أمــة ثوابــت ال تســمح ألحــد باخرتاقهــا.

ومثــال الثوابــت يف االقتصــاد اإلســالمي حتريــم االحتــكار، لكــن هــذا الثابــت يف 
االقتصــاد اإلســالمي جنــده باملقارنــة مــع االقتصــاد الرأمســايل مبــدأ مصلحيــاً يبــاح 
يف أوقــات ومينــع يف غريهــا كمــا حصــل بدعــوى تقســيم شــركة مايكروســوفت مــن 
قبــل احلكومــة األمريكيــة حبجــة قانــون االحتــكار، فلــوال أن األمــر قــد طــال رقبتهــا 
ملــا شــهرت هــذا القانــون، وهــذا ســببه الربغماتيــة )أي املصــاحل( الــي يعيشــون هبــا. 

أمــا اجلــزء املتغــري فهــو منطقــة مفتوحــة فيهــا الظنيــات الــي جتعــل بــاب االجتهــاد 
ــاً فتحــه اهلل ورســوله. فالشــريعة دون  ــق باب ــال يســتطيع أحــد أن يغل ــق ف غــري مغل
اجتهــاد جامــدة ال تســتطيع أن تصمــد أمــام جتــدد وتنــوع مســائل احليــاة وهبــا يبقــى 

املســلم متطــورا مبعارفــه وأســاليب حياتــه. 

وكمثــال علــى التأقلــم مــع املتغــريات، وبســبب التطــور الكبــري الــذي حصــل يف وســائل 
االتصــال والعمــل هبــا يف إبــرام العقــود لســرعة إجنــاز املعامــالت املاليــة والتصرفــات، 
ــآالت االتصــال  فقــد أصــدر جممــع الفقــه اإلســالمي قــراراً حــول إجــراء العقــود ب
احلديثــة قائــالً: »باســتحضار مــا تعــرض لــه الفقهــاء بشــأن إبــرام العقــود باخلطــاب 
وبالكتابــة وباإلشــارة وبالرســول، ومــا تقــرر مــن أن التعاقــد بــني احلاضريــن يشــرتط 
لــه احتــاد اجمللــس )عــدا الوصيــة واإليصــاء والوكالــة( وتطابــق اإلجيــاب والقبــول، 
ــني  ــواالة ب ــن عــن التعاقــد، وامل ــى إعــراض أحــد العاقدي ــدل عل ــا ي وعــدم صــدور م

اإلجيــاب والقبــول حبســب العــرف. تقــرر مــا يلــي:

أواًل: إذا مت التعاقــد بــني غائبــني ال جيمعهمــا مــكان واحــد وال يــرى أحدمهــا اآلخــر 
معاينــة، وال يســمع كالمــه وكانــت وســيلة االتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة 
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أو الســفارة )الرســول(، وينطبــق ذلــك علــى الــربق والتلكــس والفاكــس وشاشــات 
احلاســب اآليل )احلاســوب(، ففــي هــذه احلالــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول 

اإلجيــاب إىل املوجــه إليــه وقبولــه.

ثانيــاً: إذا مت التعاقــد بــني طرفــني يف وقــت واحــد ومهــا يف مكانــني متباعديــن، 
ينطبــق هــذا علــى اهلاتــف والالســلكي، فــإن التعاقــد بينهمــا يعتــرب تعاقــداً بــني 
حاضريــن، وتطبــق علــى هــذه احلالــة األحــكام األصليــة املقــررة لــدى الفقهــاء 

املشــار إليهــا يف الديباجــة.

ثالثــاً: إذا أصــدر العــارض، هبــذه الوســائل، إجيابــاً حمــدد املــدة يكــون ملزمــاً بالبقــاء 
علــى إجيابــه خــالل تلــك املــدة، وليــس لــه الرجــوع عنــه.

رابعــاً: إن القواعــد الســابقة ال تشــمل النــكاح الشــرتاط اإلشــهاد فيــه، وال الصــرف 
الشــرتاط التقابــض، وال الســلم الشــرتاط تعجيــل رأس املــال.

خامســاً: مــا يتعلــق باحتمــال التزييــف أو التزويــر أو الغلــط يرجــع فيــه إىل القواعــد 
العامــة لإلثبــات«.

َّذِيــنَ آمَنُــواْ َأوُْفــواْ بِالْعُُقــود{  كمــا مل تذكــر النصــوص الكليــة يف القــرآن كاآليتــني: }يَــا َأيُّهَــا ال
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إَِذا َتدَايَنُتــم بِدَيْــٍن إِلـَـى َأجَــٍل مُّسَــمًّى َفاْكُتبُــوهُ{ )ســورة  )ســورة املائــدة:1( و}يَــا َأيُّهَــا ال
البقــرة: 282( زمانــاً أو مكانــاً حمدديــن وال أي نــوع مــن العقــود، هــل هــي عقــود 

شــراء أم بيــع أم إجــارة أم مزارعــة أم زواج أم طــالق أم شــراكة أم معاهــدة؟ 

وقــد أُخــذت القواعــد الكليــة مــن النصــوص الكليــة كاألمــور مبقاصدهــا والضــرورات 
ــهِ{ )ســورة  ْــمَ عََليْ ــادٍ َفــا إِث ــاٍغ وَاَل عَ ــرَ بَ ــِن اْضُطــرَّ َغيْ تبيــح احملظــورات لقولــه تعــاىل: }َفمَ
 البقــرة: 173(، ومــن قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم »إمنــا األعمــال بالنيــات«

ــد شــروطهم«، »كل تصــرف جــرّ فســاداً أو  و »ال ضــرر وال ضــرار« و »املســلمون عن
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دفــع صالحــاً فهــو منهــي عنــه«، و«درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــاحل«. 

وتنقســم القواعــد الكليــة إىل أخــر فرعيــة جزئيــة مثــال ذلــك ماتفــرع عــن القاعــدة 
الكليــة »ال ضــرر وال ضــرار«:

الضرر يزال أوال. ▪

الضرر ال يزال بضرر. ▪

الضرر ال يزال بضرر أكرب منه. ▪

يتحمل الضرر األدنى لدفع الضرر األعلى. ▪

يفضل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام. ▪

وأمجــع الفقهــاء علــى قاعــدة تغــري الفتــوى االجتهاديــة بتغــري الزمــان واملــكان والعــرف 
ــعَة ومرونــة للشــريعة  واحلــال وعملــوا بذلــك. لــذا فــإن منطقــة املتغــريات أعطــت سَ
اإلســالمية للتكيــف مــع الوقائــع والعصــور والبيئــات املختلفــة، ولــن تضيــق الشــريعة 
بــأي حــال مــن األحــوال، وهــي )كانــت وال زالــت وســتظل( حاكمــة علــى األزمــان ال 
حمكومــة هبــا. فالشــريعة اإلســالمية »مل حتجــر دائــرة االبتــكار، وإمنــا علــى العكــس 
حجــرت دائــرة املمنــوع وأبقــت دائــرة املشــروع متاحــة للجهــد البشــري يف االبتــكار 

والتجديــد«.

األفــق   )5 العلــق:  )ســورة   } يَعَْلــمْ لَــمْ  مَــا  اإْلِنسَــانَ  }عَلَّــمَ  الكرميــة:  اآليــة  وتفتــح 
املقصــود  بــأن  القرطــي:  ويذكــر  والتطــور،  للتعلــم  النــاس  أمــام  واســعاً 
»إن  وســلم:  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه  ويقــرر  املســتقبل،  هــو  عَلَّــم  كلمــة  مــن 
دينهــا« هلــا  جيــدد  مــن  ســنة  مائــة  كل  رأس  علــى  األمــة  هلــذه  يبعــث   اهلل 

 مشــرعية التجديــد ســواء علــى يــد فــرد أو جمموعــة أفــراد. وممــا يــدل علــى املرونــة 
أيضــا العجــوز الــي اســتوقفت اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب يف إحــدى خطبــه ومنعتــه 
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مــن حتديــد املهــور فقــال أصابــت امــرأة وأخطــأ عمــر فــرتك ذلــك حســب ظــروف كل 
زمــان ومــكان. كمــا اســتند اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب يف عــدم تطبيــق حــد الســرقة 
يف عــام اجملاعــة إىل حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »ادرؤوا احلــدود 
عــن املســلمني مــا اســتطعتم فــإن كان لــه خمــرج فخلــوا ســبيله فــإن اإلمــام خيطــئ 
يف العفــو خــري مــن أن خيطــئ يف العقوبــة«، ويف روايــة أخــرى: »ادرؤوا احلــدود 
بالشــبهات« فاعتــرب مــا حــل بالنــاس مــن اجملاعــة واحلاجــة شــبهة أجلــأت البعــض 

للســرقة لســد جوعتهــم وبقــاء أنفســهم وأوالدهــم أحيــاء.

ولعــل احلكمــة مــن الثوابــت: »أن ال تعــوّد النفــس مــا متيــل بــه إىل الشــره ثــم يصعــب 
ــى  ــدرّب عل ــداد فــإن ذلــك أهــون مــن أن ُت ــى السَ تداركهــا فتعــوّد مــن أول األمــر عل
الفســاد ثــم جيتهــد يف إعادهتــا إىل اإلصــالح«. فــال ينبغــي أن نــرتك املمارســة تقــود 
الفكــر فالضوابــط واجبــة مــن البداية.ومــن الثوابــت االقتصاديــة واحملاســبية يف 

الفقــه اإلســالمي: 

حتريم الربا، والغرر، والقمار، وأكل أموال الناس بالباطل.	. 

أحكام الزكاة.2. 

أحكام اإلرث.	. 

ال إسراف و ال تقتري.	. 

أما املتغريات فهي كثرية يصعب حصرها، منها على سبيل املثال:

ــني 	.  ــل املتطــورة كاملصــارف وشــركات التأم ــة وأشــكال التعام ــود التجاري العق
وشــركات االســتثمار اإلســالمية.

سياسة حتديد أو عدم حتديد األسعار.2. 
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2. مبادئ االستثمار اإلسالمي:

لقــد ذكــر القــرآن والســنة النبويــة أصــول االســتثمار الناجــح وضوابطــه وقــد فصــل 
الفقــه اإلســالمي هــذه األصــول والضوابــط وأفــرد هلــا أبوابــا خاصــة ومتفرقــة يف 
ــق باإلجــارة  ــق بالبيــع والشــراء ومنهــا مــا يتعل ــواب فقــه املعامــالت منهــا مــا يتعل أب

والشــراكة.

فالفقــه اإلســالمي حيــوي أســاليب وبدائــل اســتثمارية غنيــة بأدواهتــا، فيهــا اخلــري 
للفــرد واجملتمــع، وال يعقــل أن نــرتك هــذه الكنــوز الثمينــة ونتبــع طريقــاً رديئــاً مُعطِــالً 
للقــدرات مميتــاً لالقتصــاد، ابتدعــه وهيمــن عليــه أنــاس يبغــون امتصــاص خــريات 

الــدول والشــعوب وحتويلهــا ملــا فيــه مصلحتهــم.

آليات تشجيع االستثمار يف الفقه اإلسالمي:

ميكــن تتبــع آليــات تشــجيع االســتثمار يف االقتصــاد اإلســالمي، الشــكل )5(، يف 
معادلــة الدخــل التاليــة: 

الدخل = االدخار + االستهالك

فاالســتهالك إمــا أن يكــون تبذيريــاً أو إســرافياً أو مقــرتاً، ومجيعهــا هنــى اهلل تعــاىل 
عنهــا يف قرآنــه الكريــم، فــذمّ املبذريــن ملــا لــه دور يف يف فســاد مصــاحل النــاس املاليــة 
ــهِ  ــيَْطانُ لِرَبِّ ــيَاطِنيِ وََكانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــواْ إِخْ ِريــنَ َكاُن

ِّ
كوجــود التضخــم، فقــال تعــاىل: }إِنَّ الْمُبَذ

َكُفــورًا{ )اإلســراء:27(، وذمّ املســرفني لدورهــم أيضــاً يف التضخــم قائــالً: }وَلََقــدْ 
ــمْ لَــن  ــى إَِذا هََلــكَ ُقلُْت ــا جَاءُكــم بـِـهِ حَتَّ  مِّمَّ

ٍّ
ــمْ فِــي شَــك ــا ِزلُْت ــاتِ َفمَ ــُل بِالْبَيِّنَ ــن َقبْ جَاءُكــمْ يُوسُــفُ مِ

ــوَ مُسْــِرفٌ مُّرَْتــابٌ{ )غافــر:34(. ــهُ مَــنْ هُ ــهُ مِــن بَعْــدِهِ رَسُــواًل َكَذلِــكَ يُضِــلُّ اللَّ يَبْعَــثَ اللَّ

وذمّ املقرتيــن البخــالء لدورهــم يف االنكمــاش قائــاًل يف ســورة الليــل: }وََأمَّــا مَــن بَخِــَل 
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ــرَى )10({. ودعــا لالعتــدال بينهمــا  ــرُهُ لِلْعُسْ ــنَى )9( َفسَنُيَسِّ بَ بِالْحُسْ ــَتْغنَى )8( وََكــذَّ وَاسْ
َّذِيــنَ إَِذا َأنَفُقــوا لـَـمْ يُسْــِرُفوا وَلـَـمْ  وترشــيد االســتهالك بقولــه تعــاىل يف ســورة الفرقــان: }وَال

يَْقُتــرُوا وََكانَ بَيْــنَ َذلِــكَ َقوَامــًا )67({.

ــه لســعد وهــو يتوضــأ: »مــا  ــه وســلم قول ــى اهلل علي وقــد روي عــن رســول اهلل صل
هــذا اإلســراف؟ فقــال أيف الوضــوء ســرف يــا رســول اهلل! فقــال لــه: نعــم وإن كنــت 
علــى هنــر جــار«، وكأنــه صلــى اهلل عليــه وســلم يعلمنــا قائــالً: حتــى لــو كانــت املــوارد 
متاحــة ووفــرية فاالقتصــاد هــو حــال املســلم، وروي عنــه أيضــاً صلــى اهلل عليــه وســلم 
أنــه قــال: »مــا عــال مــن اقتصــد«. وذكــر اجلاحــظ يف كتابــه البخــالء »عليــك بالســداد 

واالقتصــاد ال وكــس وال شــطط«. 

هبــذه التوجيهــات فــإن االســتهالك يكــون قــد مت ترشــيده، والبــد للفائــض مــن الدخــل 
مــن أن يذهــب إىل الشــق األول مــن املعادلــة، أي لالدخــار.

الدخل =         االدخار                       +                          االستهالك

تبذيري أو لالكتناز
إسرايف

تقترييمعتدل لالستثمار
حمدود

جمال مفتوححمدود

حمدود

حسنربوي

االستثمار يف سوق السلع واخلدماتإقراض
احلث على إبقاء األصول الثابتة يف اإلنتاج

 
 

 
 

 
 

ممنوع

ممنوعممنوع

العبء الوحيد املرتتب هو نسبة 2.5 %، وهي تذهب أصالً إىل مصارف اجتماعية.

الشكل )	( آليات تشجيع االستثمار
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واالدخــار إمــا أن يذهــب لالكتنــاز أو لالســتثمار، لذلــك يُمكننــا إعــادة كتابــة معادلــة 
الدخــل بالشــكل التــايل: 

الدخل = االدخار االكتنازي + )اإلنفاق االستثماري + اإلنفاق االستهالكي(

أمــا االدخــار االكتنــازي املســموح بــه فيعــادل احلــد األدنــى املعفــى مــن الــزكاة والــذي 
ــة للنــاس  ــة احلاجــات الطارئ ــه هــو مقابل ــاً. ولعــل احلكمــة مــن إعفائ يســمى نصاب
يف حياهتــم مــن مــرض أو غــريه أو لســد احتياجاهتــم لشــراء جتهيــزات حتتــاج ملبالــغ 

كبــرية نوعــا مــا. 

وال جيــوز اكتنــاز املــال وتعطيلــه بــل البــد مــن تشــغيله لقولــه تعــاىل يف ســورة التوبــة: 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إِنَّ َكثِــرًا مِّــنَ اأَلحْبَــاِر وَالرُّهْبَــاِن لَيَْأُكُلــونَ َأمْــوَاَل النَّــاِس بِالْبَاطِــِل وَيَصُــدُّونَ عَــن  }يَــا َأيُّهَــا ال
ــَذاٍب َألِيــٍم  ــرْهُم بِعَ ــهِ َفبَشِّ ــِبيِل الّل ــي سَ ــا فِ ــَة وَاَل يُنفُِقونَهَ ــبَ وَالْفِضَّ هَ ــزُونَ الذَّ ــنَ يَْكنِ َّذِي ــهِ وَال ــِبيِل الّل سَ

.})34(

أمــا املــال املوجــه لالســتثمار فإمــا أن يذهــب لإلقــراض أو لالســتثمار يف األســواق، 
وأمــا القــرض يف االقتصــاد اإلســالمي فهــو قــرض حســن القــرض يف االقتصــاد 
اإلســالمي هــو قــرضٌ حســنٌ وهــو مــن أبــواب اإلحســان االجتماعــي وال جيــوز أخــذ 
ــا  ــونَ الرِّبَ ــنَ يَْأُكُل َّذِي أي عائــد عليــه، ألنــه ربــا حمــرم لقولــه تعــاىل يف ســورة البقــرة: }ال
ــا  ــعُ مِْثــُل الرِّبَ ــا الْبَيْ َّمَ ــمْ َقاُلــواْ إِن َّهُ ــنَ الْمَــسِّ َذلِــكَ بَِأن ــيَْطانُ مِ َّــذِي يََتَخبَُّطــهُ الشَّ ــا يَُقــومُ ال اَل يَُقومُــونَ إاِلَّ َكمَ
َــى الّلــهِ  ــرُهُ إِل ــَلفَ وََأمْ ــا سَ ــىَ َفَلــهُ مَ ــهِ َفانَتهَ ــن رَّبِّ ــاءهُ مَوْعَِظــٌة مِّ ــن جَ ــا َفمَ ــرَّمَ الرِّبَ ــعَ وَحَ ــلَّ الّلــهُ الْبَيْ وََأحَ

ــا خَالِــدُونَ )275({. ــمْ فِيهَ ــاِر هُ ــابُ النَّ ــادَ َفُأوْلَـــئِكَ َأصْحَ ــنْ عَ وَمَ

أمــا اإلنفــاق االســتهالكي قــد مت ضبطــه إذا وصــل ملرحلــة اإلســراف أو التبذيــر كمــا 
أســلفنا. فــإن مصــارف الدخــل ثالثــة: اثنــان منهــا هلمــا عوامــل حمــددة والثالــث 
غــري حمــدود وهــو االســتثمار يف ســوق الســلع واخلدمــات بشــكل إنتاجــي بــدون ربــا 
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ــم امتصــاص الفائــض مــن النقــود  ــط »النقــود بســوق الســلع فيت ــؤدي إىل رب ممــا ي
وتوجيهــه حنــو االســتثمارات ســواء بشــكل مباشــر أو عــن طريــق املضاربــة واملشــاركة 

يف األربــاح واخلســائر أو عــن طريــق البنــوك اإلســالمية«)1(. 

وقــد أوجــب اإلســالم علــى املــال زكاة ســنوية مقدارهــا 2،5 % مــن املــال النامــي تدفــع 
مــن مالكــه إىل الفقــراء كمســامهة اجتماعيــة. فمــن أحــد مصــارف الــزكاة اهلامــة 
جــداً هــي إغنــاء الفقــراء واملســاكني خاصــة إذا كانــوا قادريــن علــى العمــل، ويف 
هــذا حماربــة للبطالــة وتشــجيع لالســتثمار)2( بــل هبــذا يدخــل مســتثمرون جــدد إىل 
الســوق مســددون للــزكاة ومســامهون يف العــام التــايل يف حــل مشــكلة البطالــة. وهــذا 
ــالً: )إذا  ــه قائ ــه ووالت ــث كان يوجــه عمال ــه حي ــر رضــي اهلل عن ــه عم االجتــاه طبق
أعطيتــم فأغنــوا()3(، وكان يوجــه عمالــه الذيــن يوزعــون الصدقــات بقولــه: )كــرروا 
ــووي يف  ــر الن ــل()4(. وقــد ذك ــة مــن اإلب ــى أحدهــم مائ ــة، وإن راح عل عليهــم الصدق
بيــان ذلــك قائــالً: »فــإن كان عادتــه االحــرتاف أعطــي مــا يشــرتي بــه حرفتــه، أو آالت 
حرفتــه، قلّــت قيمــة ذلــك أم كثــرت، ويكــون قــدره حبيــث حيصــل لــه مــن رحبــه مــا 
يفــي بكفايتــه غالبــاً تقريبــاً، وخيتلــف عــن ذلــك باختــالف احلِــرف والبــالد واألزمــان 

واألشــخاص«)5(.

ــى  ــه وحيثهــم عل ــه يطلــب مــن عمال لقــد كان عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي اهلل عن
االســتفادة مــن الطاقــة غــري املســتغلة اســتفادة كاملــة بتشــغيل األصــول علــى أحســن 
وجــه فيقــول خماطبــاً أحــد والتــه: )أنظــروا مــا قِبَلَكــم مــن أرض الصافيــة فأعطوهــا 
باملزارعــة بالنصــف، ومــا مل تــزرع فأعطوهــا بالثلــث، فــإن مل تــزرع فأعطوهــا حتــى 
ــزرع فأنفقــوا عليهــا مــن  ــغ العشــر، فــإن مل يزرعهــا أحــد فامنحوهــا، فــإن مل ت تبل

)1( جميد ، ضياء ، الفكر االقتصادي اإلسالمي يف وظائف النقد ، ص 61.
)2( قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعالجها يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، 2005، ص 131.

)3( أبو عبيد، األموال، ص 565.
)4( أبو عبيد، مرجع سابق، ص 565.

)5( النووي، اجملموع، ج 6، ص 193-195، طبعة املنريية.
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بيــت مــال املســلمني وال تبتــزُّن قِبَلَكــم أرضــاً(. وبذلــك روعيــت الطاقــة غــري املســتغلة 
علــى مســتوى األمــة وليــس فقــط علــى مســتوى املشــروع، وهــذا مــا مل تتعــرض لــه 

األدبيــات احلديثــة حتــى اآلن. 

ــى  ــى احملافظــة عل ــى اهلل عليــه وســلم عل ومــن ناحيــة أخــرى حــث رســول اهلل صل
األصــول الثابتــة اإلنتاجيــة ملــا هلــا مــن دور تنمــوي يف االقتصــاد فقــال: »مــن بــاع داراً 
أو عقــاراً فلــم جيعــل مثنهــا يف مثلــه كان قمنــا )أي جديــرا( أن ال يبــارك لــه فيــه«)1(

ويُفهــم مــن ذلــك ضــرورة إبقــاء األصــول الثابتــة قيــد االســتثمار وعــدم إخراجهــا مــن 
االســتخدام اإلمنائــي بتحويــل قيمتهــا إىل األصــول املتداولــة أو اجلاهــزة. 

وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم ملضيفــه األنصــاري الــذي أراد إكرامــه بذبــح شــاة: 
»إيــاك واحللــوب«)2( فاحللــوب أصــٌل منتــج ال جيــب التفريــط بــه، وقولــه صلــى اهلل 
ــوا: إهنــا شــاة  ــن هــذه الشــاة ؟ قال ــة: »مل ــه وقــد رأى شــاة ميت ــه وســلم ألصحاب علي
ملــوالة ميمونــة )أم املؤمنــني( قــال: هــال انتفعتــم جبلدهــا؟ قالــوا: إهنــا ميتــة، قــال: 

ــاً. ــد أصــل وقــد يكــون لباســاً أو أثاث إمنــا حــرّم أكلهــا«)3( فاجلل

لكــن التشــريع اإلســالمي مل يــرتك شــيئا متاحــاً بالكامــل بــل البــد مــن ضوابــط 
تضبطــه، فــأدوات ووســائل اإلنتــاج ينبغــي هلــا بوصفهــا أصــوالً ثابتــة أن ال تســتخدم 
يف إنتــاج احملرمــات كاخلمــر والتبــغ وصناعــة التماثيــل احملرمــة واحللــي الذهبيــة 
للرجــال وأدوات الــرتف وغريهــا لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــن ســن ســنة 
حســنة فعمــل هبــا كان لــه أجرهــا ومثــل أجــر مــن عمــل هبــا ال ينقــص مــن أجورهــم 
شــيئا ومــن ســن ســنة ســيئة فعمــل هبــا كان عليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل هبــا مــن بعــده 

ال ينقــص مــن أوزارهــم شــيئا«)4(. 

)1( مسند اإلمام أمحد: 17990
)PP)2 سنن ابن ماجه: 3171

)3PP( صحيح مسلم: 543
)4( سنن ابن ماجه: 199
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	. حرية األسواق بني الفقه اإلسالمي واملفاهيم الوضعية:

أشــار رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف أول ســوق أقامــه عنــد قدومــه إىل املدينــة 
املنــورة إىل وجــوب حريــة األســواق بقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »هــذا ســوقكم 
فــال يُنتقــص وال يُضرَبَــنَّ عليــه خَــراج«)1(. لذلــك كانــت مراقبــة الســوق، ومســي 
مشــرفها )حمتســب الســوق( مهمتــه منــع العوامــل الــي تــؤدي إلضعــاف الســوق أو 
أحــد أطرافــه، وبيّــن ابــن تيميــة مهمــة احملتســب هــي مشــارفة الســوق أي اإلشــراف 

عليــه والنظــر يف مكاييلــه وموازينــه وحتديــد األســعار.

حتديد األسعار: 

إن حتديــد األســعار هــي سياســة اقتصاديــة هتــدف ملنــع االحتــكار، فإن وقــع االحتكار 
وقــع التســعري، وإن اختفــى توقــف التســعري. أي أهنــا سياســة عالجية مؤقتة. 

وتتلخص مساوئ التسعري باآلتي:

ــم املنتــج والتاجــر وهــذا ال يقــل عــن  ○ اإلجحــاف يف التســعري يــؤدي إىل ظل
ظلــم املســتهلك بــل أثــره أكــرب علــى املســتهلك.

ــب بضائعهــم إىل الســوق مــن اخلــارج.  ○ ــاس عــن جل إذا مت التســعري أحجــم الن
وأحجــم املنتجــون عــن طــرح منتجاهتــم إال إذا وجــدوا طريقــة مــا لتعويضهــم. 
فتنشــأ أســواق ســوداء تباع األشــياء فيها وتشــرتى مما يضر بالسوق احلقيقية، 

وهــذا خيالــف مبــدأ حريــة األســواق.

إذا حددنــا الربــح قتلنــا روح املبــادرة فــال إغــراء للمبدعــني واجملازفــني وخيتفــي  ○
عنصــر املخاطــرة وخيفــي معــه كل مــا ذكرنــاه فيكــون لدينــا ســوق رتيــب غــري 
مبــدع ســرعان مــا يتدهــور ويتوقــف املنتجــون ويتحــول إىل ســوق مســتورد فقــط.

)1( سنن ابن ماجة: 2224
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التســعري ســبب جللــب الفســاد ألنــه أحــد أســباب االتــكال علــى الدولــة  ○
وانتظــار الفــرج منهــا والتوظــف عندهــا.

ومــن مهــام احملتســب منــع الغــش والتدليــس فيمــا يبــاع ويشــرتى مــن مأكــول 	 
أو مصنــوع. 

ــن 	  ــن الغادي ــع احلــرج عــن الســابلة م ــق بدف ــع الضــرر عــن الطري ــك رف وكذل
والرائحــني إىل حنــو ذلــك مــن الوظائــف. 

أي علــى احملتســب أن يتخــذ القــرار األنســب ملصلحــة النــاس، ويهيــئ كل مــا يضمــن 
هلــم حريــة االنتقــال يف الســوق وســهولة دخوهلــم وخروجهــم منهــا وإليهــا ســعياً يف 

حتقيــق مصاحلهــم وتأمــني الرضــا هلــم واحملافظــة علــى حقوقهــم. 

كما ســعى الفقه اإلســالمي إىل منع االحتكارات بأشــكاهلا كافًة ســواء كانت نقدية أو 
ســلعية أو عمالية، على مســتوى الفرد أو اجلماعة، وكذلك على مســتوى املنظمات، 

كما حيصل يف بعض النقابات واالحتادات املهنية كالكارتل)1( والرتوست)2(.

وأســند ابــن تيميــة مهمــة منــع االحتــكارات بأنواعهــا للقائــم بأعمــال الســوق وأعطــاه 
الصالحيــة فيــه بقولــه: )فمنــع البائعــني الذيــن تواطــؤوا علــى أن ال يبيعــوا إال بثمــن 
قــدروه أوالً، وكذلــك منــع املشــرتين إذا تواطــؤوا علــى أن يشــرتكوا فيمــا يشــرتيه 
أحدهــم حتــى يهضمــوا ســلع النــاس أوالً()3(. كمــا ذكــر االحتــكار الصناعــي والزراعــي 
واإلنشــائي بقولــه: )ومــن ذلــك أن حيتــاج النــاس إىل صناعــة نــاس آخريــن، مثــل 
حاجــة النــاس إىل الفالحــة والنســاجة والبنايــة(، ووصــف هــذا الســلوك بالعــدوان 
وهــو أعظــم مــن التعــدي علــى ســوق بعينــه كتلقــي الركبــان أو بيــع النجــش. ويرتتــب 

)1( هي جتمعات احتكارية رأمسالية تتقاسم السوق الداخلية بسيطرهتا املطلقة تقريبا على كل إنتاج البالد. 
)2( شــكل مــن أشــكال االحتــكارات تتكــون مــن تشــكيلة ماليــة تســيطر علــى أســهم شــركات معينــة وحتوهلــا إىل هيئــة تشــرف عليهــا ممــا 
حيــول هــذه الشــركات إىل اجملموعــة املســيطرة علــى اهليئــة مثــل الرتوســتات الــي جتمــع شــركات تنتــج املــواد األوليــة وتديــر املصانــع وتنتــج 

منتجــات هنائيــة وشــبه هنائيــة. 
)3( ابن تيمية، أمحد احلراني الدمشقي، Uاحلسبة يف اإلسالم،U دار البيان بدمشق، 1967، ص 25. 
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علــى القائــم بأعمــال الســوق التصــدي ملثــل هــذه التكتــالت، كمــا يرتتــب عليــه تنظيــم 
هــذه األعمــال وإجبــار النــاس علــى القيــام هبــا لكفايــة الناس من احلاجــة إىل غريهم.

توطيد أمن السوق:
إن دخــول املــال يف العمليــات اإلنتاجيــة كشــريك يســاعد يف ضبطــه وثباتــه، حيــث 
يســعى املمــول جاهــداً إىل تدعيــم الثقــة باألســواق احملليــة )ملــا لــه مــن مصلحــة يف 
ذلــك( وهــذا ممــا حيــد مــن هــروب رأس املــال الــذي ميكــن أن يتعــرض ملزيــد مــن 
املخاطــر ويكــون نتيجــة ذلــك تعــرض االقتصــاد احمللــي لألزمــات. أمــا إذا مل يدخــل 
املــال يف العمليــات اإلنتاجيــة، وتوقــع املمــول رحبــاً أفضــل يف ســوق مــن األســواق أو 
شــعر بوجــود عوامــل اخلطــر كشــبح احلــرب مثــالً أو توقــع هبــوط أســعار الصــرف، 
فإنــه ســرعان مــا يقــوم بنقــل رأس مالــه إىل أســواق أخــرى، وهــذا يــؤدي إىل زعزعــة 

األســواق احملليــة. 

وهبــذا الشــكل ميكــن ربــط وتوطــني رؤوس األمــوال واحلــد مــن هجرهتــا، علــى عكــس 
مــا تفعلــه القوانــني واإلجــراءات النقديــة يف بعــض الــدول الــي تتبــع التخطيــط 
املركــزي وسياســة احلمايــة بإغــالق األبــواب قســراً يف وجــه حركتهــا والــي غالبــاً مــا 
تفشــل سياســاهتا املتبعــة بســبب نشــوء أســواق ســوداء موازيــة. أمــا يف البلــدان الــي 
تعتمــد علــى احلريــة الرأمساليــة وتقــود سياســاهتا النقديــة بالفائــدة الربويــة فــإن 
كان اقتصادهــا قويــاً قــام املصــرف املركــزي بالتدخــل وتغطيــة أي عجــز نقــدي، وإن 
احتــاج األمــر تدخلــت دول أخــرى كمــا حيــدث أحيانــا يف االقتصــاد األمريكــي، وإن 
كان اقتصادهــا ضعيفــاً فمصريهــا األزمــات العنيفــة كمــا حصــل لألســواق اآلســيوية 

يف هنايــة القــرن العشــرين.

منع الربا

وتُبَــرَّرُ الفائــدة )أو ســعر الفائــدة( يف األنظمــة االقتصاديــة الوضعيــة علــى أهنــا 
تكلفــة رأس املــال، وتعتــرب األداة األساســية والوحيــدة للمصــارف الربويــة. وملــا كانــت 
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املصــارف هــي اجلهــاز العصــي لالقتصــاد فــإن الفائــدة هــي احملــرك األساســي 
وموجــه  االســتثمارات  معيــار  وهــي  النقــدي  النظــام  وإلدارة  النقديــة  للسياســة 
ــوم لالقتصــاد الوضعــي وال ســبيل  ــدة القــدر احملت املدخــرات، وهبــذا أضحــت الفائ
للخــالص منهــا. فمصــاحل النــاس مرتبطــة باملصــارف واملصــارف مرتبــط بعضهــا 
ببعــض، ثــم باملصــرف املركــزي علــى أســاس الفائــدة الربويــة، كمــا ترتبــط املصــارف 
املركزيــة عامليــاً علــى ذلــك األســاس. وكذلــك يف الشــركات العمالقــة الــي تتجــاوز 
حــدود الــدول وتتميــز بفائضهــا املــايل الضخــم فإهنــا غالبــاً مــا تســيطر علــى رؤوس 
األمــوال احملليــة فتمــول التوســعات وتتالعــب باإلقــراض واالقــرتاض وتســتفيد مــن 

فــروق أســعار الفوائــد بــني الــدول وذلــك كشــكل مــن أشــكال التالعــب املــايل. 

ومتــارس شــبكة املصــارف الربويــة لعبتهــا مــن خــالل تأمــني االحتياجــات اجلاريــة 
حلكومــات البــالد الناميــة بفوائــد مرتفعــة للغايــة. وتشــكل هــذه املصــارف قــوة 
الجتــذاب رؤوس األمــوال مــن البلــدان الناميــة لتغطيــة االحتياجــات االســتثمارية 
ــك  ــي لتل ــددة اجلنســيات، وهــذا يــؤدي إىل اختــالل متويل ــة متع للشــركات العمالق
الــدول فتــزداد فقــراً إىل فقرهــا، وتــزداد حاجــة إىل الــدول الغنيــة فتســتويل األخــرية 

ــىً إىل غناهــا.  ــزداد غن ــع يف خرياهتــا شــاءت أم أبــت وت ــى مواردهــا وترت عل

إن لعبــة الفوائــد والديــون وإعــادة جدولــة الفوائــد قبــل إعــادة جدولــة الديــون هــي 
لعبــة قدميــة مارســها اليهــود يف مجيــع العصــور ومازالــوا ميارســوهنا حتــى اآلن 
وهــم أبطاهلــا وحكامهــا ومحلــة رايتهــا وأكثــر النــاس منهــا انتفاعــاً وأعظمهــم منهــا 
ــة ويبلغــون مقاصدهــم السياســية الــي ال  ــون مصاحلهــم املادي ــاً وهبــا حيقق نصيب
ــه. بينمــا يهــدف إلغــاء الفائــدة  ــى أحــد إال مــن أعمــى اهلل بصريت خيفــى خبثهــا عل
علــى املســتوى الفــردي أو الــدويل إىل ختليــص البشــرية مــن دوامــة احللقــة الــي 
ــود  ــم أن اليه ــي نعل ــة ال ــني والشــركات العمالق ــا ملصــاحل املراب يتجــه كل شــيء فيه
ميلكــون أكــرب عــدد منهــا. هــذا احلــال ال ختفــى علــى عامــة النــاس فكيــف ختفــى 
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علــى االقتصاديــني وأصحــاب الشــركات ورؤوس األمــوال؟

واحلقيقــة أهنــم أصحــاب مصــاحل ماديــة فهــم يســعون دائبــني إلجيــاد املــربرات الــي 
تدعــم اســتمرار نظــام الفائــدة وهيمنتــه علــى األســواق عوضــاً عــن البحــث عــن 

ــول أفضــل. لذلــك فهــم يدَّعــون أن الفائــدة: حل

عنصــر مــن عناصــر التكلفــة ألهنــا متثــل تكلفــة رأس املــال أو تكلفــة الفرصــة 	 
الضائعــة لــرأس املــال.

مثن أو إجيار استخدام رأس املال.	 

أسهل يف احلساب وأوضح.	 

لكن تربيراهتم هذه غري منطقية اقتصادياً، وهي مردودة باآلتي:

أهنــا )أي الربــا( عنصــر مــن عناصــر التكلفــة فهــذا تربيــر مرفــوض ألهنــا تتميــز 
عــن غريهــا مــن العناصــر بأهنــا أكيــدة الســداد وال تتســاوى مــع عناصــر التكاليــف 

ــح أو خســارة )كمــا ســنرى(.  ــج العمــل مــن رب األخــرى يف حتمــل نتائ

ال ميكــن اعتبارهــا )أي الربــا( مثنــاً أو أجــراً لــرأس املــال ألنــه يدخــل جنبــاً إىل 
جنــب مــع العمــل يف عنصــر التنظيــم الــذي يقابــل عائــد الربــح، لذلــك فــإن الربــح 
يقابــل عنصــري رأس املــال والتنظيــم معــاً. ومــا فصــُل عائــدِ كلٍّ منهمــا عــن اآلخــر 
ــي  ــة ال ــح املألوف ــار نســبة الرب ــك ميكــن اعتب إاّل ألهــداف حماســبة املســؤولية، لذل
حتققهــا مشــاريع مماثلــة هــي مبثابــة نصيــب رأس املــال ومــا زاد عنهــا فهــي بســبب 
عامــل التنظيــم وجودتــه بعــد اســتبعاد مجيــع األســباب اخلارجيــة واالســتثنائية 

ــادة.  ــة إىل هــذه الزي املؤدي

ــإن  ــاج ف ــن عناصــر اإلنت ــن نفســه وإمنــا م ــال م ــد امل ــال ال يل ــإن امل ــا أســلفنا ف وكم
ــو  ــا ل ــا فيم ــن احلصــول عليه ــي ميك ــح ال ــن الرب ــال  هــي النســبة م ــة رأس امل تكلف
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اســتُغِلَّ يف اســتثمار آخــر، أي أنــه ســعر التضحيــة الــذي يتخلــى عنــه املســتثمر يف 
اســتثماٍر مــا عوضــاً عــن اســتثمار آخــر. لذلــك فــإن اختيــار املســتثمر احلصيــف إمنــا 
يكــون مبقارنــة رحبيــة املشــروع الــذي ســوف يقــدم عليــه مــع مــا هــو معــروض علــى 

الســاحة مــن مشــاريع أخــرى.

ــر األخــري وهــو أن الفائــدة أســهل يف حســاب عائــدات الشــركاء  أمــا بالنســبة للتربي
مــن الربــح أو اخلســارة وخاصــة إذا كان عــدد املمولــني كثــرياً ولديهــم حريــة الدخــول 
ــدة بســيطة أو  ــت فائ ــح ســواء كان ــذا صحي ــة، فه ــدورة اإلنتاجي واخلــروج خــالل ال
مركبــة )أي أضعافــاً مضاعفــة(. إال أن وجــود الربجميــات احلديثــة واحلواســيب 
فائقــة الســرعة جعلــت هــذه احلجــة واهيــة بــل مرفوضــة، حيــث ميكــن تتبــع أدنــى 

ــة.  ــريات ومالحقــة كل احلــاالت دون اســتثناء بدقــة متناهي التغي

وممــا الشــك فيــه أن يف املشــاركة راحــة بــال للممــول عنــد حتقــق األربــاح، وطمأنينــة 
لباقــي الشــركاء عنــد وقــوع اخلســائر، وبذلــك يرضــى مجيــع األطــراف بنتيجــة 
العمــل مــن ربــح أو خســارة ويســعون جاهديــن لتحقيــق األربــاح وزيادهتــا واالبتعــاد 
عــن شــبح اخلســارة حتــى ال يَظلمــوا وال يُظلمــوا. وممــا يــدل علــى ذلــك شــروع عــدة 
مصــارف ربويــة عامليــة )ومنهــا السويســرية( باســتخدام أدوات الصريفــة اإلســالمية. 
ــة مائــة مؤسســة،  وقــد زاد عــدد املؤسســات املاليــة اإلســالمية يف العــامل عــن ثالث

ويُعــد مصــرف التنميــة اإلســالمي ذو ترتيــب بــني املصــارف العامليــة.

	. معاجلة التضخم

ــاج، ممــا  ــة يف اإلنت ــادة مقابل ــام لألســعار دون زي التضخــم هــو ارتفــاع املســتوى الع
جيعــل كميــة حمــددة مــن النقــود ذات قيمــة أقــل بعــد فــرتة مــن الزمــن. مثــال ذلــك: 
أن مبلــغ 1000 دوالر يف بدايــة عــام 2000 كانــت كافيــة لشــراء ثالثــة غســاالت، 
فــإذا قابــل هــذا املبلــغ شــراء غســالتني فقــط يف عــام 2005، فهــذا معنــاه أن األســعار 
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تضخمــت بنســبة 3:2 بــني عامــي 2000 و2005.

ويســبب التضخــم عوامــل عديــدة، منهــا توجــه السياســة النقديــة يف بلــد مــا إىل 
ــة.  ــدة الربوي ــادة معــدالت الفائ ــل، أو زي اإلفــراط يف إصــدار النقــود دو غطــاء مقاب
ــاع  ــك يــؤدي إىل ارتف ــب. كل ذل ــرض الضرائ ــة إىل ف ــك توجــه السياســة املالي وكذل

األســعار دون زيــادات يف اإلنتــاج.

وعنــد ارتفــاع األســعار بســبب التضخــم تتــآكل ممتلــكات النــاس مــن النقــود وكذلــك 
مــا مقبوضاهتــم مــن األجــور، فيصيبهــم أذى شــديد جــرّاء ذلــك. ولقــد حــدث عــدة 

ارتفاعــات يف األســعار يف التاريــخ اإلســالمي، نتعــرض فيمــا يلــي ملعاجلاهتــا.
فقــد حــدد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مقــداراً ختــص ديــة القتــل اخلطــأ)1(، 

)1( ذكر عُبَادَةَ بِْن الصَّامِتِ رض اهلل عنه:
إِنَّ مِنْ َقَضاءِ رَسُوِل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ:

الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالِْبئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ الْبَِهيمَُة مِنْ اأْلَنْعَاِم وََغيِْرهَا وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي اَل يَُغرَّمُ 
وََقَضى فِي الرَِّكاِز الُْخمُسَ وََقَضى أَنَّ تَمْرَ النَّْخِل لِمَنْ أَبَّرَهَا إاِلَّ أَنْ يَشْتَِرَط الْمُبْتَاعُ 

وََقَضى أَنَّ مَاَل الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إاِلَّ أَنْ يَشْتَِرَط الْمُبْتَاعُ 
وََقَضى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاِش وَلِلْعَاهِِر الْحَجَرَ 

وََقَضى ِبالشُّْفعَةِ بَيْنَ الشُّرََكاءِ فِي اأْلَرَضِنيَ وَالدُّوِر 
تِي َقتَلَتْهَا اأْلُخْرَى  وََقَضى لِحَمَِل بِْن مَالِكٍ الْهَُذلِيِّ ِبمِريَاثِهِ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّ

ــا وَلَــدٌ َقــاَل َفَقــاَل أَبُــو الَْقاتِلـَـةِ  ــهِ كِلْتَيِْهمَ ــا َقــاَل وََكانَ لَــهُ مِــنْ امْرَأَتَيْ ــا وَبَنُوهَ ــا بَعْلُهَ ــةٍ َقــاَل َفوَِرثَهَ ــدٍ أَوْ أَمَ وََقَضــى فِــي الْجَنِــنِي الْمَْقتُــوِل ِبُغــرَّةٍ عَبْ
ــهُ عَلَيْــهِ  ــهِ صَلَّــى اللَّ ــهِ َكيْــفَ أُْغــِرمَ مَــنْ اَل صَــاحَ واََل اسْــتَهَلَّ وَاَل شَــِربَ وَاَل أََكَل َفمِثـْـُل َذلِــكَ بََطــَل َفَقــاَل رَسُــوُل اللَّ الْمَْقضِــيُّ عَلَيْــهِ يَــا رَسُــوَل اللَّ

وَسَــلَّمَ هَــَذا مِــنْ الُْكهَّــاِن 
ِريــقُ  ِريــِق فِيهَــا سـَـبْعُ أَْذرٍُع َقــاَل وََكانَ تِلـْـكَ الطَّ ِريــِق ثـُـمَّ يُِريــدُ أَهْلُهَــا الْبُنْيَــانَ فِيهَــا َفَقَضــى أَنْ يُتـْـرََك لِلطَّ َقــاَل وََقَضــى فِــي الرَّحَبَــةِ تَُكــونُ بَيْــنَ الطَّ

ــمِّيَ الْمِيتَاءُ  سُ
ــالَثِ َفيَْختَلُِفــونَ فِــي حُُقــوقِ َذلِــكَ َفَقَضــى أَنَّ لِــُكلِّ نَْخلـَـةٍ مِــنْ أُولَئِــكَ مَبْلـَـَغ جَِريدَتِهَــا حَيِّــزٌ لَهَــا وََقَضــى  وََقَضــى فِــي النَّْخلـَـةِ أَوْ النَّْخلَتَيْــِن أَوْ الثَّ
ــذِي يَلِيــهِ َفَكَذلِــكَ  فِــي شُــرِْب النَّْخــِل مِــنْ السَّــيِْل أَنَّ اأْلَعْلـَـى يَشْــرَبُ َقبْــَل اأْلَسْــَفِل وَيُتـْـرَُك الْمَــاءُ إِلـَـى الَْكعْبَيْــِن ثـُـمَّ يُرْسَــُل الْمَــاءُ إِلـَـى اأْلَسْــَفِل الَّ

يَنَْقضِــي حَوَائِــُط أَوْ يَْفنَــى الْمَــاءُ 
وََقَضى أَنَّ الْمَرْأَةَ اَل تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيًْئا إاِلَّ ِبإِْذِن َزوِْجهَا 

وََقَضى لِلْجَدَّتَيِْن مِنْ الْمِريَاثِ ِبالسُّدُِس بَيْنَهُمَا ِبالسَّوَاءِ 
وََقَضى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرًْكا فِي مَمْلُوكٍ َفعَلَيْهِ جَوَاُز عِتْقِهِ إِنْ َكانَ لَهُ مَاٌل 

وََقَضى أَنْ اَل َضرَرَ وَاَل ضِرَارَ 
هُ لَيْسَ لِعِرْقٍ َظالٍِم حَقٌّ  وََقَضى أَنَّ

وََقَضى بَيْنَ أَهِْل الْمَدِينَةِ فِي النَّْخِل اَل يُمْنَعُ نَْفعُ ِبئٍْر 
هُ اَل يُمْنَعُ َفْضُل مَاءٍ لِيُمْنَعَ َفْضُل الَْكإلَِ  وََقَضى بَيْنَ أَهِْل الْمَدِينَةِ أَنَّ

ــًة  ــًة وَأَرْبَعِــنيَ خَلَِفــًة وََقَضــى فِــي دِيَــةِ الصُّْغــرَى ثاَلَثِــنيَ ابْنَــَة لَبُــوٍن وَثاَلَثِــنيَ حِقَّ وََقَضــى فِــي دِيَــةِ الُْكبْــرَى الْمَُغلََّظــةِ ثاَلَثِــنيَ ابْنَــَة لَبُــوٍن وَثاَلَثِــنيَ حِقَّ
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهَانَــتْ الدَّرَاهِــمُ َفَقــوَّمَ  ــهِ صَلَّــى اللَّ وَعِشْــِرينَ ابْنَــَة مََخــاٍض وَعِشْــِرينَ بَنِــي مََخــاٍض ُذُكــورًا ثُــمَّ َغلـَـتِ اإْلِِبــُل بَعْــدَ وََفــاةِ رَسُــوِل اللَّ
ــِن  ــاِب أَلَْفيْ ــنُ الَْخطَّ ــرُ بْ ــمَّ َغلَــتِ اإْلِِبــُل وَهَانَــتْ الْــوَِرُق َفــزَادَ عُمَ ــريٍ ثُ ــُكلِّ بَعِ ــةٍ لِ ــابُ أُوقِيَّ ــٍم حِسَ َة آاَلفِ دِرْهَ ــتَّ ــةِ سِ ــَل الْمَدِينَ ــاِب إِِب ــنُ الَْخطَّ ــرُ بْ عُمَ
ــرٍي َقــاَل َفــزَادَ ثُلُــثُ  ــُكلِّ بَعِ ــالَثِ أَوَاقٍ لِ ــابَ ثَ ــا حِسَ ــرَ أَلًْف ــيْ عَشَ ــرُ اثْنَ ــا عُمَ ــمُ َفَأتَمَّهَ ــتْ الدَّرَاهِ ــُل وَهَانَ ــمَّ َغلَــتِ اإْلِِب ــريٍ ثُ ــُكلِّ بَعِ ــِن لِ ــابَ أُوقِيَّتَيْ حِسَ
الدِّيَــةِ فِــي الشَّــهِْر الْحَــرَاِم وَثُلـُـثٌ آخَــرُ فِــي البَلـَـدِ الْحَــرَاِم َقــاَل َفتَمَّــتْ دِيَــُة الَْحرَمَيْــِن عِشْــِرينَ أَلًْفــا َقــاَل َفــَكانَ يَُقــاُل يُؤْخَــُذ مِــنْ أَهْــِل الْبَادِيَــةِ مِــنْ 

هَــبَ وَيُؤْخَــُذ مِــنْ ُكلِّ َقــوٍْم مَــا لَهُــمْ قِيمَــُة الْعَــدِْل مِــنْ أَمْوَالِِهــمْ«. )مســند أمحــد:21714( مَاشِــيَتِِهمْ اَل يَُكلَُّفــونَ الـْـوَِرَق وَاَل الذَّ
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لكــن األســعار ارتفعــت بعــد وفاتــه صلــى اهلل عليــه وســلم، فمــاذا فعــل الفــاروق رضــي 
اهلل عنــه؟ 

شــرّع االقتصــاد اإلســالمي نوعــني مــن العــوض فالعــوض قــد يكــون نقــوداً أو مثليــاً، 
والفضــة  النقــدي فكالذهــب  أمــا  الرائجــة،  الســلع  مــن  كاإلبــل وغريهــا  واملثلــي 
والدراهــم. ويقابلــه قولنــا يف االقتصــاد املعاصــر اقتصــاد املقايضــة واالقتصــاد 
النقــدي، فاقتصــاد املقايضــة أساســه تبــادل ســلع بأخــرى دون النقــود املتعــارف 
عليهــا، واالقتصــاد النقــدي يؤثــر إدخــال النقــود كوســيط بــني عمليــات التبــادل.

يصلــح االقتصــاد اإلســالمي لــكل مــكان وزمــان ففــي وســط الغابــة والصحــراء لديــه 
ضوابــط، ويف احلضــر واملــدن لديــه ضوابــط، وقــد جعــل اإلســالم االقتصــاد النقــدي 
هــو األســاس يف املقايضــات والتعويضــات خروجــاً عــن أي حــرج قــد يقــع أثنــاء 
عمليــات التبــادل حفاظــاً علــى احلقــوق والعــدل، وهــذا مــا جنــده يف حديثــه صلــى 
ــل  ــل ب ــه، ال تفع ــرديء بقول ــد بال ــادل التمــر اجلي ــم مــن ب ــه وســلم وهــو يُعلّ اهلل علي
بــع اجلمــع بالدراهــم وابتــع بالدراهــم جنيبــاً، أي انتقلــوا يف عمليــات البيــع والشــراء 
والتبــادل إىل النقــود كوســيط للحفــاظ علــى حريــة القــرارات االســتثمارية فــال يُغــن 

أحــد أبــداً.

إن مــا حصــل مــن أحــداث اقتصاديــة بعــد وفــاة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
هــو أن َغلَــت أســعار اإلبــل )مقــدار الديــة الــي حددهــا صلــى اهلل عليــه وســلم(، 
ــاً. وهــذا مــا يســمى باألدبيــات  ورخصــت الدراهــم والــي يُســدد فيهــا الثمــن أحيان
االقتصاديــة املعاصــرة بالتضخــم، فالنقــود ال متثــل نفــس كميــة الســلع واخلدمــات 
الــي كانــت متثلهــا ســابقاً، فكيــف كان ســلوك الفــاروق رضــي اهلل عنــه وهــو صاحــب 
الفضــل العظيــم يف قيــام ونشــوء االقتصــاد اإلســالمي )كعلــم وممارســة( بعــد فضــل 

رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وصاحبــه أبــي بكــر رضــي اهلل عنــه؟



48
صناعة التمويل يف املصارف اإلسالمية

َة آاَلفِ دِرْهٍَم حِسـَـابُ  ــاِب إِِبــَل الْمَدِينَةِ سِــتَّ يقــول نــص احلديــث »َفَقــوَّمَ عُمَــرُ بْــنُ الَْخطَّ
أُوقِيَّــةٍ لِــُكلِّ بَعِــريٍ« ويُقصــد عــادة بــاألواق والدراهــم الفضــة، أي أنــه رضــي اهلل عنــه 
أعــاد احتســاب الديــة )الســلعة الرائجــة( بالنقــد الثمــني )الــذي جعــل اهلل فيــه الثمــن 
خِلَقــة( نســبة لإلبــل )الســلعة الرائجــة والــي حددهــا صلــى اهلل عليــه وســلم( الــذي 
هــو أصــل مقــدار الديــة، فحافــظ رضــي اهلل عنــه علــى تــوازن املثلــي والثمــين فأعــاد 
القيمــة إىل مــا ميثلــه مــن معــدن مثــني ثــم نســبه للســلع الرائجــة وهــي اإلبــل، فكانــت 

6،000 درهــم حيــث أن كل رأس إبــل واحــدة تعــادل أوقيــة واحــدة مــن الفضــة.

وعليه قرر زيادة بدل الدية مبقدار الثلث.

لكــن الغــالء اســتمر بالصعــود! فــكان ســلوكه بــأن َ)َزادَ أَلَْفيْــِن حِسَــابَ أُوقِيَّتَيْــِن لِــُكلِّ 
بَعِــريٍ( بــأن أصبحــت الديــة 8،000 درهــم مــا يعــادل 2 أوقيــة مــن الفضــة مقابــل كل 

رأس.

لكــن الغــالء اســتمر صعــوداً )َفَأتَمَّهَــا عُمَــرُ اثْنَــيْ عَشَــرَ أَلًْفــا حِسـَـابَ ثـَـاَلثِ أَوَاقٍ لِــُكلِّ 
ــريٍ( فــزاد الديــة 12،000 درهــم مــا يعــادل 3 أوقيــة مــن الفضــة مقابــل كل رأس.  بَعِ

فــكان مقــدار الزيــادة الثلــث.

واستقرت الدية 20،000 درهم.

نقيــس التضخــم يف االقتصــاد املعاصــر باألرقــام القياســية فنجعــل ســنة لألســاس 
)س0( أي ألســاس القيــاس ثــم تقــاس الســنوات الالحقــة عليهــا، فيتــم اعتمــاد ســلعة 
أو ســلعاً أساســية يتــم القيــاس عليهــا بــني فــرتات احلســاب. مثــال ذلــك، الشــكل )6(:

الرقم القياسسعر اإلبلالسنة
20006،000%100
20018،000%133
200212،000%200
200320،000%333
وهكذا

الشكل )	(



49
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

أي أن أسعار 2001 تفوق أسعار 2،000 بـ %33

وأن أسـعار 2002 تفوق أسعار 2،000 بـ %200

وهكذا.. فكيف يتم السداد؟

بعــد أن وضــع الفــاروق رضــي اهلل عنــه ضوابط الصرف بني النقود املثلية )الســلعية( 
وبــني النقــود الثمنيــة )األمثــان مــن ذهــب وفضــة وما شــابه( راعــى التضخم احلاصل 
يف االقتصــاد للحفــاظ علــى مصــاحل األفــراد ليحقــق العــدل الــذي تنشــده شــريعة 

اإلســالم بــني العبــاد كلهــم. 

فرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم شّــرع، وصحابتــه رضــوان اهلل عليهــم اســتندوا 
ــى اهلل عليــه وســلم قــرر العــدل  لــذاك التشــريع وراعــوا الفــوارق. فرســول اهلل صل
ــم،  ــى مصاحله ــاظ عل ــاد للحف ــني العب ــه وضبطــه ب ــك األحــكام لتحقيق وشــرع لذل
وقــد فهــم الفــاروق عمــر رضــي اهلل عنــه ذلــك كلــه، فحافــظ علــى الغايــة املشــروعة 

ــم واملتعلــم، إهنــا مدرســة العظمــاء. والوســيلة املشــروعة، إهنــا عظمــة املعلّ

ويالحــظ بنهايــة احلديــث أمهيــة فعــل عمــر رضــي اهلل عنــه: »يُؤْخَــُذ مِــنْ ُكلِّ َقــوٍْم مَــا 
لَهُــمْ قِيمَــُة الْعَــدِْل مِــنْ أَمْوَالِِهــمْ«، إنــه تطبيــق السياســة االقتصاديــة، فــال يُشــق علــى 
أحــد وال يُكلّفــه مــا ال يطيــق، بــل حــدد الضوابــط وربــط بينهــا، فمــن تــورط بقتــل 

خطــأ عليــه أن يُســدد إمــا كــذا أو كــذا ممــا لديــه مــن أمــوال وال حــرج. 

وســوف نتعــرض يف دراســتنا لعالقــة الزمــن بتغــري األســعار ملعاجلــات املــاوردي وابــن 
قدامــة وابــن رجــب احلنبلــي وغريهــم.

لقد قسم ابن خلدون)	( حاجات الناس بشتى أنواعها إىل: 

الضــروري وهــي األقــوات مــن احلنطــة ومــا يف معناهــا كالبقــالء والبصــل 	 
)1(  ابن خلدون، املقدمة، مطبعة مصطفى حممد مبصر ، ص 362.
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والثــوم وأشــباهه. 

ومنهــا احلاجــي والكمــايل مثــل األدم والفواكــه واملالبــس واملاعــون واملراكــب 	 
وســائر املصانــع واملبانــي. وذلــك ألن احلاجيــات والكماليــات تتداخــل أحيانــاً.

وأوضح ابن خلدون أثر العرض والطلب على حتديد السعر:

بازدياد عدد السكان.	 

ودرجة كون السلع من الضروريات أم من الكماليات. 	 

وتعرض لسوق األعمال والصنائع، وأرجع أسباب الغالء فيها إىل ثالثة أسباب: 

كثرة احلاجة. 	 

اعتزاز أهل األعمال خلدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة املعاش. 	 

كثــرة املرتفــني وكثــرة حاجاهتــم إىل امتهــان غريهــم وإىل اســتعمال الصنــاع يف 	 
ــر مــن قيمــة أعماهلــم مزامحــة  ــون يف ذلــك ألهــل األعمــال أكث مهنهــم فيبذل
ومنافســة يف االســتئثار هبــا فيعتــز العمــال والصنــاع وأهــل احلــرف وتغلــو 

ــر نفقــات أهــل املصــر يف ذلــك.  أعماهلــم وتكث

ويف هــذا الســياق فــإن املنافســة كمــا يراهــا الغــزايل)1( ليســت حبــرام بــل هــي إمــا 
واجبــة وإمــا مندوبــة وإمــا مباحــة، طاملــا اعتمــدت حريــة التعامــل وتفاعــل قــوى 
العــرض والطلــب لتحديــد األســعار مــع وضــع ضمانــات تكفــل توفــري هــذه احلريــة 
مبنــع الغــش والغــرر واالحتــكار وأنــواع مــن الوســاطة يرتتــب عليهــا التأثــري يف حريــة 
األســواق وقيــام الدولــة مبراقبــة التعامــل يف األســواق لتوفــري حريــة املنافســة وعــدم 

اإلخــالل هبــا أو التقييــد منهــا)2(.

)1( الغزايل ، مرجع سابق ، ج3 ، ص 350.
)2( عفر ، د. حممد عبد املنعم ، االقتصاد اإلسالمي – النظام والسكان والرفاه والزكاة - ، ج1 ، ص 156. ، دار البيان العربي جبدة، 1985.
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	. الربا )أو الفائدة الربوية( والربح

إن مــن العبــث إضاعــة الوقــت يف حماولــة إجيــاد تربير للفائدة بوصفها فائدة مصرفية 
أو أهنــا لغــرض إنتاجــي أو اســتهالكي ومــا إىل ذلــك، فقــد بيّــن رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم أن الربــا آثامــه كثــرية أهوهنــا وأيســرها فظيع مســتقبح يف الفطــرة والعقل، 
إذ قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »الربــا ســبعون حوبــاً أيســرها أن ينكــح الرجــل أمــه«)1(. 

وحنــن أُمرنــا بــأن نتقــي الشــبهات ال الدخــول يف معــارج احملرمــات، فقــد قــال رســول 
ــنٌ واحلــرام بيّنٌ.وبينهمــا أمــور مشــتبهات ال  اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »احلــالل بيّ
يعلمهــن كثــري مــن النــاس فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتربأ لدينــه وعرضــه ومــن وقــع 
يف الشــبهات وقــع يف احلــرام كالراعــي يرعــى حــول احلمــى يوشــك أن يقــع فيــه أال 
وإن لــكل ملــك محــى أال وإن محــى اهلل حمارمــه أال وإن يف اجلســد مضغــة إذا صلحــت 

صلــح اجلســد كلــه وإذا فســدت فســد اجلســد كلــه أال وهــي القلــب«)2(. 

والتحريــم والتحليــل هــو ممــا اختــص اهلل ســبحانه وتعــاىل بــه نفســه وأذن بــه ألنبيائــه 
يعــط ذلــك احلــقَّ أحــداً مــن خلقــه لغــري أنبيائــه.

ــل  ــا أن يف الفقــه اإلســالمي أســاليب وبدائ ــر للرب ــن يســلكون التربي ــك الذي ونقــول ألولئ
اســتثمارية غنيــة بأدواهتــا، فيهــا اخلــري للفــرد واجملتمــع، فــال يعقــل أن نــرتك هــذه الكنــوز 
الثمينــة ونتبــع طريقــاً رديئــاً معطــالً للقــدرات مميتــاً لالقتصــاد، ابتدعــه أنــاس يبغــون 

اهليمنــة المتصــاص خــريات الــدول والشــعوب وحتويلهــا ملــا فيــه مصلحتهــم.

إن طريــق الربــا هــذا ضــارّ وغــري نافــع بشــهادة خــرباء وفنيــني مــن أرجــاء الدنيــا كلهــا. 
وســوف نســتعرض إن شــاء اهلل هــذه األســاليب والبدائــل ونتكلــم عــن أمهيتهــا يف دعــم 
حريــة األســواق ودورهــا يف حتقيــق العدالــة والتنميــة للفــرد واجملتمــع علــى حــد ســواء.

)PP)1 سنن ابن ماجة: 2265
)2( سنن ابن ماجة: 3974
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أما خماطر وسلبيات نظام الفائدة الربوية فقد تعرض هلا كبار االقتصاديني الغربيني:

الســبب 	.  أن   SIMONS أكــد)1(  فقــد  التضخــم.  أســباب  أحــد  الفائــدة  إن 
األساســي للكســاد العاملــي يف الثالثينــات هــو تغــريات الثقــة التجاريــة الناشــئة عــن 

نظــام ائتمانــي غــري مســتقر.

الناحيــة 2.  تعــري  وال  املــوارد،  ومضللــة يف ختصيــص  رديئــة  أداة  الفائــدة  إن 
ــة  ــق حرك ــة وتعي ــة أي اهتمــام، فتحــرم اجملتمــع مــن مشــروعات ضروري االجتماعي
 ENZLER & CONRAD & هبــا  قــام  دراســات ميدانيــة  ففــي  فيــه.  التنميــة 
JOHNSON توصلــوا إىل أن رأس املــال يف االقتصاديــات املعاصــرة قــد أســيء 

ختصيصــه إىل حــد خطــري بــني قطاعــات االقتصــاد وأنــواع االســتثمارات بســبب 
ســعر الفائــدة)2(، فاملشــروعات الكبــرية )حبجــة مالءهتــا( حتصــل علــى قــروض أكــرب 
وبســعر فائــدة أقــل، بينمــا العكــس متامــاً حيــدث بالنســبة للمشــروعات املتوســطة 

ــة، الشــكل )7(. ــدة وإنتاجي ــر فائ ــون أكث ــد تك ــي ق ــرية ال والصغ
منشأة )ب(منشأة )أ(

1،000،0002،000،000رأس املال
1،200،0000قرض

الشكل )7(

إن موقف املدير املايل فيهما سيكون كالتايل، الشكل )8(:
منشأة )ب(منشأة )أ(

التخطيــط النقــدي لتأمني ســداد القــرض البالغ 100،000 
شهريا

املنشــأة  أعمــال  لتنميــة  التخطيــط 
د ا ضطــر با

الشكل )	(

(1) PP Simon، H.، “UEconomic Policy for a Free Sociey”U، Universiy of Chicago Press، Chicago، 1948، p.320.
(2) PP Enzler & Conrad & Johnson، “UPublic Policy and Capial Formaion”،U Federal Reserve Bullein (Oc.، 
1981)، p759.
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هــذا علــى املســتوى اجلزئــي أمــا علــى املســتوى الكلــي، فــإن مجيــع وحــدات 
االقتصــاد ستســعى إىل تنميــة أعماهلــا ممــا يســفر عــن منــو االقتصــاد حقيقــة 

بشــكل مضطــرد.

عــدم التكافــؤ بــني عناصــر اإلنتــاج: فنحــن نعلــم أن لإلنتــاج عناصــر ال يقــوم 	. 
إال هبــا واملنطــق يقتضــي أن تتســاوى هــذه العناصــر كلهــا يف الضــرر واملنفعــة حســب 
النســب املتفــق عليهــا مســبقاً. وهــذا األمــر ال يتحقــق إال مبعيــار التشــارك يف الربــح 
واخلســارة، حيــث يتســاوى املدخــر )صاحــب املــال( واملســتثمر الــذي هــو املنظــم 
والقائــم بــإدارة اإلنتــاج، وهــذا هــو عــني العــدل. أمــا يف حالــة الفائــدة فــإن صاحــب 
املــال حيصــل علــى عائــد مالــه )أي الفائــدة( كامــالً غــري منقــوص يف حالــة الربــح أو 
 MEADE & ANDREWS ــام هبــا ــي ق ــدت االســتقصاءات ال ــد أك اخلســارة. وق
أن ســعر الفائــدة ليــس عامــالً يذكــر يف حتديــد مســتوى االســتثمار ألنــه ميثــل 
نســبة ضئيلــة مــن نفقــة إحــالل االســتثمار اجلديــد خاصــة يف حــاالت التقــادم 
التقــين الســريع، فضــالً عــن اعتمــاد املشــروعات علــى التمويــل الذاتــي ملــا لــه مــن 
فوائــد. وقــد شــدد)MINSKY )1 علــى أن قيــام املشــروع بالتمويــل الذاتــي لرأمسالــه 
والتخطيــط الرشــيد الســتثمار أرباحــه غــري املوزعــة يفــرز نظامــاً ماليــا قويــاً، ولكــن 
جلــوء املنتجــني إىل التمويــل اخلارجــي عــن طريــق االقــرتاض يعــرض النظــام لعــدم 

االســتقرار.

تشــري الدالئــل اإلحصائيــة إىل عــدم وجــود ترابــط إجيابــي كبــري بــني الفائــدة 	. 
واالدخــار، كمــا أكــد ذلــك SAMELSON بقولــه)2(: )إن بعــض النــاس يقــل ادخارهــم 
ــغ  ــاس يدخــرون املبل ــريا مــن الن ــدة، وإن كث ــد أســعار الفائ ــد حينمــا تزي ــدل أن يزي ب
نفســه تقريبــاً بغــضِّ النظــر عــن مســتوى ســعر الفائــدة، وإن بعــض النــاس مييلــون 
ــل  ــاًل: )كل الدالئ ــع قائ ــم يتاب ــى(، ث إىل خفــض اســتهالكهم إذا وعــدوا بأســعار أعل
(1) Minsky، H.، “UJohn Maynard KeynesU”، Columbia Universiy Press، NY، 1975.
(2) Samuelson، P. A، “UEconomicsU”، 7h ed،. McGraw Hill، New York، 1967. p574.
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توحــي بــأن مســتوى الفائــدة مييــل يف قــراري االســتهالك واالدخــار إىل إبطــال تأثــري 
كل منهمــا علــى اآلخــر(.

إن ارتفــاع أســعار الفائــدة يــؤدي إىل زيــادة التكاليــف ممــا يشــكل مانعــاً كبــرياً 	. 
ــة 1970- ــة األمريكي مــن االســتثمار، ففــي دراســة)1( أجراهــا LEIBLING للتجرب

1978 وجــد أن الفوائــد قــد بلغــت ثلــث العائــد اإلمجــايل علــى رأس املــال، ممــا أدى 
ــاح الشــركات واخنفــاض إنتــاج االقتصــاد األمريكــي وبالتــايل أدى إىل  إىل تــآكل أرب

اخنفــاض التكويــن الرأمســايل، الشــكل )9(.
منشأة )ب(منشأة )أ(البيان

1،000 1،000 مواد 
700 700 أجور 

300 300 مصاريف أخرى 
2،000 2،000 اجملموع 

               يضاف... 
0 100 حصة الوحدة من فائدة قرض 

2،000 2،100 اجملموع 
20% 20% نسبة الربح من التكلفة 

2،400 2،520 سعر بيع الوحدة 

الشكل )	(

ــى املســتوى  ــة االقــرتاض عل ــار الوفــورات الضريبيــة يف حال ويؤخــذ بعــني االعتب
اجلزئــي لكــن املنافــع حبالــة املســتوى الكلــي أكــرب.

ــش 	.  ــات عــن أســباب الســلوك الطائ تســاءل FRIEDMAN يف بدايــة الثماني
الــذي مل يســبق لــه مثيــل لالقتصــاد األمريكــي، وتوصل إىل أن هذا الســلوك الطائش 
يســاوي أســعار الفائــدة ممــا يصعّــب اختــاذ القــرارات االســتثمارية الطويلــة األجــل أو 
(1) Leibling، H.، U.، S.، “UCorporae Profiabiliy and Capial Formaion: Are Raes of Reurn Sufficien?U” Pergam-
on Policy Sudies، NY 1980، p. 70-78.

ججججج ججججججج
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التخطيــط اجليــد لألعمــال.

ــدة ليــس هــو املتحكــم يف االقتصــاد، 7.  ــد TRVEY أن الســعر النقــدي للفائ أك
ــاء  وأن ســعر الفائــدة ال يصلــح لذلــك، وهــو غــري مناســب لقــرارات االســتثمار. وبن
علــى هــذا جيــب أن حيــل حملــه ســعر األصــول احلقيقيــة املوجــودة أو املســتوى العــام 

ألســعار األســهم.

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن الربــح هــو احملــرك األساســي لإلنتاج والتنميــة، يؤيد 	. 
ذلــك نتائــج دراســة قــام هبــا MILLER علــى 177 مشــروعاً فوجــد أن 77% مــن هــذه 

املشــروعات اســتخدمت مفهــوم معــدل الربــح عنــد اختاذ قراراهتا االســتثمارية.

إن القــرض يف الفقــه اإلســالمي هــو القــرض احلســن، وهو يدخــل يف عقود التربعات 
وليــس يف عقــود املعاوضــات. وهــو وســيلة متويليــة ليــس هلــا عائــد ســوى األجــر مــن 
اهلل عــز وجــل ألنــه شــكل مــن أشــكال التكافــل االجتماعــي. أمــا الزيــادة يف القــرض 
فهــي ربــاً دون شــك، فــإن كانــت الفائــدة لقــاء األجــل فهــي ربــا النســيء وذلــك بتأخــري 
أحــد البدلــني، ألن الزمــن ليــس مــن املــوارد االقتصاديــة املســتقلة فــال يبــاع وال 
يُشــرى منفصــالً إاّل إذا جتســد يف عمــل أدى إىل زيــادة اإلنتــاج كبيــع التقســيط، وإن 
كانــت لقــاء تبــادل متماثــل مــع فــرق يف الكميــة أو الــوزن أو الكيــل فهــي ربــا الفضــل 
كبيــع درهــم بدرمهــني، ســواء كانــت الزيــادة بســيطة أو أضعافــاً مضاعفــة، مشــروطة 

ابتــداءً أو عنــد الســداد يف جملــس العقــد.

والربــا حمــرم بشــكل قطعــي وهنائــي كمــا جــاء يف نــص القــرآن الكريــم ويف الســنة 
الشــريفة وكذلــك يف إمجــاع املســلمني، ويف ذلــك يقــول اهلل عــز وجــل يف ســورة 

ــرة: البق

َّهُــمْ َقاُلــواْ  َّــِذي يََتَخبَُّطــهُ الشَّــيَْطانُ مِــنَ الْمَــسِّ َذلِــكَ بَِأن َّذِيــنَ يَْأُكُلــونَ الرِّبَــا اَل يَُقومُــونَ إاِلَّ َكمَــا يَُقــومُ ال }ال
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ــا  ــهُ مَ ــىَ َفَل ــهِ َفانَتهَ ــن رَّبِّ ــٌة مِّ ــاءهُ مَوْعَِظ ــن جَ ــا َفمَ ــرَّمَ الرِّبَ ــعَ وَحَ ــهُ الْبَيْ ــلَّ الّل ــا وََأحَ ــُل الرِّبَ ــعُ مِْث ــا الْبَيْ َّمَ إِن
سَــَلفَ وََأمْــرُهُ إِلـَـى الّلــهِ وَمَــنْ عَــادَ َفُأوْلَـــئِكَ َأصْحَــابُ النَّــاِر هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ )275( يَمْحَــقُ الّلــهُ 
ــواْ وَعَمُِلــواْ الصَّالِحَــاتِ  َّذِيــنَ آمَنُ ــاٍر َأثِيــٍم )276( إِنَّ ال ــا وَيُرْبـِـي الصَّدََقــاتِ وَالّلــهُ اَل يُحِــبُّ ُكلَّ َكفَّ الْرِّبَ
وََأَقامُــواْ الصَّــاَةَ وَآَتــوُاْ الــزََّكاةَ لَهُــمْ َأجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِِّهــمْ وَاَل خَــوْفٌ عََليِْهــمْ وَاَل هُــمْ يَحْزَُنــونَ )277( يَــا 
َّــمْ َتْفعَُلــواْ َفْأَذُنــواْ  َّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَُّقــواْ الّلــهَ وََذرُواْ مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّبَــا إِن ُكنُتــم مُّؤْمِنِــنَي )278( َفــِإن ل َأيُّهَــا ال
بِحـَـرٍْب مِّــنَ الّلــهِ وَرَسُــولِهِ وَإِن ُتبُْتــمْ َفَلُكــمْ رُؤُوسُ َأمْوَالُِكــمْ اَل َتْظلِمُــونَ وَاَل ُتْظَلمُــونَ )279({، وهــو 

حمــرم أيضــاً يف مجيــع الشــرائع الــي أنزهلــا اهلل للبشــر.

وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »لعــن اهلل الربــا وآكلــه ومؤكلــه وكاتبــه 
ــه يطــوف يف  ــن اخلطــاب رضــي اهلل عن وشــاهديه وقــال هــم ســواء«. وكان عمــر ب
األســواق حامــالً درّتــه قائــاًل: »ال يبيــع يف ســوقنا إال مــن يفقــه و إال أكل الربــا شــاء أم 
أبــى«، ومتثــل درّتــه ســلطة احلاكــم يف منــع الربــا ســواء حتقــق ذلــك بنيــة أكلــه أو بغــري 
نيــة، مــن هــذا كلــه نــرى أن اإلســالم قــد ذم أنــواع الربــا كلهــا وحرمهــا دون اســتثناء.

أما بالنســبة للربح أو اخلســارة فقد أطلق عليه القلقشــندي اســم )مثرة االكتســاب( 
ألنــه قطــاف نتيجــة العمــل مثــل الثمــرة الــي ال تكتمــل إال بعــد الــزرع والرعايــة 
ــاً، علــى حــني أن الربــا نســبة  واحلصــاد. ويرتبــط الربــح باإلنتاجيــة زيــادةً ونقصان
ثابتــة ال تتغــري. وقــد أطلقــت كلمــة )الفائــدة( علــى الربــا خطــًأ وكان ذلــك متعمــداً، 
ولكــن فقهــاء املســلمني حافظــوا علــى لفــظ )الربــا( كمــا مسّاهــا اهلل عــز وجــل ألهنــا 
ــاح  ــه األرب ــح ُقصــد ب ــه اإلســالمي مصطل ــدة يف الفق األدق واألوضــح، فكلمــة الفائ

الرأمساليــة. 

وقد ميّز الفقهاء بني ثالثة أصناف للنماء هي:

الربــح: وهــو مــا نســميه اليــوم بالربــح العــادي، وهــو النمــاء الناجــم عــن حســن  ▪
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تصــرف اإلدارة وتنظيمهــا.

الغلــة: وهــي مــا نســميه اليــوم باألربــاح العرضيــة، وهــي النمــاء الناجــم عــن  ▪
ارتفــاع أســعار األصــول املتداولــة.

ــاح الرأمساليــة، وهــي النمــاء الناجــم  ▪ الفائــدة: وهــي مــا نســميه اليــوم باألرب
عــن ارتفــاع األصــول الثابتــة.

وقــد تنبــه الفقهــاء بتوفيــق مــن اهلل عــز وجــل إىل هذا األمر فأضافــوا كلمة )الربوية( 
إىل كلمــة )الفائــدة( فأصبــح املصطلــح )الفائــدة الربويــة( للداللــة علــى الفائــدة الــي 
حرمهــا اهلل وليتبــني اختالفهــا عمــا قصــده فقهاؤنــا بكلمــة )الفائــدة(. وقــد ســبق 
القــرآن الكريــم هلــذه اإلشــارة فبــني أن التفريــق بــني البيــع والربــا دون توافــر درايــة 

دقيقــة صعــب.

لذلــك أشــكل علــى غــري املســلمني التفريــق بينهمــا، وورد ذكــر ذلــك يف قــول اهلل عــز 
ــا{ وقــد رد اهلل عــز وجــل عليهــم بالقــول:  ــُل الرِّبَ ــعُ مِْث ــا الْبَيْ َّمَ ــواْ إِن ــمْ َقاُل َّهُ ــكَ بَِأن وجــل: }َذلِ
}وََأحَــلَّ الّلــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّمَ الرِّبَــا{ )البقــرة: 275(، وقــد حــدد رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم أصنافــاً ال جيــوز تبادهلــا إال ســواء بســواء ويف اجمللــس نفســه، أي يــداً 
بيــد، فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والــرب بالــرب 
والشــعري بالشــعري والتمــر بالتمــر وامللــح بامللــح مِثـْـال مبثــل ســواء بســواء يــدا بيــد فــإذا 
ــث آخــر  ــد«. ويف حدي ــداً بي ــف شــئتم إذا كان ي ــوا كي ــاف فبيع اختلفــت هــذه األصن
ــرب والشــعري بالشــعري والتمــر بالتمــر  ــرب بال »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة وال
وامللــح بامللــح مثــال مبثــل يــداً بيــد فمــن زاد أو اســتزاد فقــد أربــى اآلخــذ واملعطــي 
فيــه ســواء«. والعــربة يف ذكــر الذهــب والفضــة هــي علـّـة الثمنيــة وأهنمــا معيــار القيــم 
)النقــود(. وبشــكل أوضــح قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »الدينــار بالدينــار ال فضــل 
بينهمــا، والدرهــم بالدرهــم ال فضــل بينهمــا«، ويف أيامنــا هــذه حلــت النقــود املعدنيــة 
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والورقيــة حمــل الدينــار والدرهــم يف االســتخدام بعــد إلغــاء قاعــدة الصــرف بالذهــب 
)وقــف قابليــة حتويــل الــدوالر إىل ذهــب( عــام 1971 وأصبــح ذلــك التــداول عرفــاً 
وقانونــاً، وهبــذا فــإن النقــود ســواء كانــت ورقيــة أو معدنيــة أو حقــوق ســحب أو أي 
شــكل مســتحدث حبكــم القانــون والعــرف ينطبــق عليهــا حكــم الربــا الــذي ينطبــق 
علــى املعدنــني الثمينــني. ولكــن النــاس يف حــاالت توقــع احلــروب واألزمــات ســرعان 
مــا يتخلــون عــن كل أشــكال النقــود ويعــودون القتنــاء هذيــن املعدنــني ألهنمــا أصــل 

القيــم كمــا ذكرنــا ســابقاً. 

ــًة أساســية  ــى اهلل عليــه وســلم )اخلــراج بالضمــان( قاعــدةً فقهي ــه صل ويشــكل قول
فالعائــد ال حيــل إال نتيجــة حتمــل املخاطــرة، كمــا أن القاعــدة الفقهيــة )الغنــم 
بالغــرم( املشــتقة مــن القاعــدة الســابقة تعــين أن كل شــريك كمــا أن لــه عائــداً مــن 
الربــح فيجــب عليــه أن يتحمــل اخلســارة. ويعــزو الفقهــاء ذلــك إىل أن املــال ال يلــد 
مــاالً مــن ذات نفســه بغــري عمــل وال مشــاركة وال خماطــرة، فــال ميكــن لصاحــب املــال 
أن يرتبــع علــى أريكتــه ضامنــاً أن تأتــي لــه املائــة بعشــرة أو األلــف مبائــة دون أدنــى 

جهــد أو مســؤولية.

وخيتلف املقرض املرابي عن الشريك يف:

أنه ال يتحمل املخاطر. 	 

ال يُعتــرب احتمــال عــدم الســداد خطــراً عليــه ألنــه يأخــذ ضمانــات تفــوق قيمــة 	 
القرض.

حيقــق رحبــا أكيــدا بالفوائــد الربويــة الــي حيصــل عليهــا وال جمــال الحتمــال 	 
اخلســارة.

لذلــك فــإن تربيــر التعامــل بالربــا حبملهــا علــى أهنــا شــكل مــن أشــكال بيــع املــال أو 
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تأجــريه مرفــوض لعــدة أســباب، منهــا:

إن امللكيــة احلقيقيــة للمــال هــي هلل عــز وجــل واإلنســان مســتخلف فيــه 	. 
لقولــه عــز وجــل يف ســورة احلديــد: }آمِنُــوا بِاللَّــهِ وَرَسُــولِهِ وََأنفُِقــوا مِمَّــا جَعََلُكــم مُّسْــَتْخَلفِنيَ 
ــرٌ )7({، وحــق امللكيــة هــو فرصــة االنتفــاع  ــرٌ َكِب ــمْ َأجْ ــوا لَهُ ــوا مِنُكــمْ وََأنَفُق ــنَ آمَنُ َّذِي فِيــهِ َفال

االقتصــادي هبــا.

وطاملــا أن املــوت هــو هنايــة طبيعيــة حلــق امللكيــة فــإن للمالــك حقــاً أن يضــع 2. 
شــروطه علــى املســتخدم الســتخدام مالــه. لذلــك وجّــه اهلل تعــاىل اإلنســان إىل 
عمــارة األرض يف ســورة هــود قائــال: }وَإِلـَـى َثمُــودَ َأخَاهُــمْ صَالِحــًا َقــاَل يَــا َقــوِْم اعْبُــدُواْ الّلــهَ 
مَــا لَُكــم مِّــنْ إِلَـــهٍ َغيْــرُهُ هُــوَ َأنشَــَأُكم مِّــنَ اأَلرِْض وَاسْــَتعْمَرَُكمْ فِيهَــا َفاسْــَتْغفِرُوهُ ُثــمَّ ُتوبُــواْ إِلَيْــهِ إِنَّ رَبِّــي 
َقِريــبٌ مُِّجيــبٌ{ وذلــك باســتخدام طــرق العمــل املبــاح لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: 

»إن اهلل طيــب ال يقبــل إال طيبــاً«. 

إذن البــد للمــال مــن أن يشــارك يف األنشــطة اإلنتاجيــة وأن يتحمــل املخاطــر 	. 
ــني الشــركاء املســامهني مجيعهــم،  ــك عــدل ب ــاج األخــرى، ويف ذل مــع عناصــر اإلنت
فيجــب إذاً أن يتعرضــوا معــاً للربــح واخلســارة احملتملــني حســب النســب املتفــق 

ــاز.  ــة أو امتي ــا دون أفضلي عليه

	. عناصر اإلنتاج وعوائده:

وضــع الفكــر االقتصــادي الرأمســايل لــكل عنصــر مــن عناصــر اإلنتــاج عائــداً يقابلــه. 
فاألجــر يقابــل العمــل، واإلجيــار يقابــل األرض، والفائــدة الربويــة تقابــل رأس املــال، 
والربــح يقابــل التنظيــم أو اإلدارة. ويف الفكــر االقتصــادي الشــيوعي كان العمــل 
وعائــده األجــر هــو املمثــل لعناصــر اإلنتــاج حيــث اعتــربوا اإلدارة عمــاًل ورأس املــال 

قيمــة مضافــة أصلهــا عمــل كمــا أن األرض ال يُصلحهــا إال العمــل. 
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أمــا فقــه االقتصــاد اإلســالمي فاعتــرب أن عناصــر اإلنتــاج مهــا العمــل ورأس املــال، 
ــاِس حُــبُّ  ــنَ لِلنَّ فاملــال يشــمل مجيــع أشــكاله، وقــد ذكــر اهلل تعــاىل أشــكال املــال: }ُزيِّ
ــةِ وَالَْخيْــِل الْمُسَــوَّمَةِ وَاأَلنْعَــاِم  هَــِب وَالْفِضَّ الشَّــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاء وَالْبَنِــنَي وَالَْقنَاطِــرِ الْمَُقنَطــرَةِ مِــنَ الذَّ

ــنُ الْمَــآِب{ )آل عمــران:14(. ــا وَالّلــهُ عِنــدَهُ حُسْ ــاةِ الدُّنْيَ ــرْثِ َذلِــكَ مََتــاعُ الْحَيَ وَالْحَ

ولذلــك عــرّف الغــزايل املــال بقولــه: »عبــارة عــن أعيــان األرض ومــا عليهــا ممــا 
ينتفــع بــه، وأعالهــا األغذيــة ثــم األمكنــة الــي يــأوي اإلنســان إليهــا وهــي الــدور، ثــم 
ــش كاحلوانيــت واألســواق واملــزارع ثــم الكســوة ثــم  األمكنــة الــي يســعى فيهــا للتعيّ
أثــاث البيــت وآالتــه ثــم آالت اآلالت وقــد يكــون يف اآلالت مــا هــو حيــوان كالكلــب آلــة 
ــر عنــه  الصيــد والبقــر آلــة احلراثــة والفــرس آلــة الركــوب يف احلــرب«، أو كمــا نعبّ
ــل رأس املــال بعناصــر األصــول مــن أرض  بطــرف األصــول يف امليزانيــة حيــث يتمث
ــني  ــرق ب ــا العمــل فــال ف ــة وغريهــا، أم ــة ونقدي ــار وآالت وبضاعــة وأوراق مالي وعق
العمــل الناجــم عــن عمــل العمــال أو العمــل الناجــم عــن تنظيــم اإلدارة فكالمهــا عمل، 

وعوائدمهــا الربــح واألجــر وهــذا مــا قامــت عليــه شــركة املضاربــة أصــالً.

لذلــك يقبــل اإلســالم بالربــح كعائــد للملكيــة )رأس املــال ومــا ميثلــه( وللعمــل حســب 
لقاعــدة الفقهيــة )الُغنــم بالغــرم( الشــراكهما يف املخاطــر وال يقبــل بفائــدة أحدمهــا 

دون اآلخــر، الشــكل )10(.

ــد جتــاوزت  ــه ق ــه االقتصــاد اإلســالمي ومشوليت ــة فق ــإن مرون ــك، ف ــر مــن ذل وأكث
غــريه بكثــري، فعوائــد عناصــر اإلنتــاج يف الفقــه اإلســالمي يقابلهــا أكثــر مــن عائــد، 

كمــا يلــي:

العمل )األصول البشرية(، عوائده:	( 

األجر )اإلجارة(.أ	 
جُعل )جُعالة(.ب	 
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ربح )مُضاربة(.ج	 
رأس املال )األصول املادية(، عوائده:2( 

أصول عينية: أ	 
إجيار )إجارة(.	 
ربح )مساقاة / مزارعة(.	 

أصول نقدية: )ربح(.ب	 

أصول معنوية )الضمان: ربح شركات الضمان(.ت	 

عناصر اإلنتاج

عائد احتمايل *األرض

عائد احتمايل 

عائد احتمايل 

عائد احتمايل 

عائد احتمايل 

الشكل ).	(

عائد احتمايل 

)عائد مضمون**)« 

اإلجيار

العمل

العمل

العمل

األجر

األجر

األجر

رأس املال

رأس املال

* العائد احتمايل ملشاركته يف عنصر املخاطرة لذلك هو غري مضمون. 
** العائد مضمون ألنه غري مشارك يف عنصر املخاطرة لذلك هو أكيد احلدوث.

الفائدة الربوية

الربحاإلدارة

الربح

يل
مسا

يف الفكر الرأ
يف الفكر الشيوعي

يف الفقه اإلسالمي

عوائد عناصر اإلنتاج
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7. النموذج الرياضي للربا:
يعتــرب حبــث الربــا مُشــبعاً مــن النواحــي الشــرعية ومؤصــالً ومســنداً وموثقــاً يف كتــب 
الفقــه، لكــن الغــوص فيــه ليــس ســهالً للكثرييــن، خاصــة لــدى غــري املختصــني بالعلــوم 
الشــرعية، لذلــك يعتــرب النمــوذج حماولــة إلعادة تقديم أحكام الربا بأســلوب يتناســب 
واللغــة العلميــة املعاصــرة، خاصــة وأنــه ترجــم رؤى املذاهــب األربعــة يف صياغــات 
ــرة بأســلوب قابــل للمناقشــة مــع املختصــني وغــري املختصــني، تطبيقــاً  رياضيــة معبّ
بَ  لوصيــة علــي رضــي اهلل عنــه قولــه: »حَدِّثـُـوا النَّــاسَ ِبمَــا يَعِْرُفــونَ أَتُحِبُّــونَ أَنْ يَُكــذَّ
اللَّــهُ وَرَسـُـولُهُ«. وقــد ذكــر ابــن كثــري )رمحــه اهلل( بــأن )بــاب الربــا مــن أشــكل األبــواب 

علــى كثــري مــن أهــل العلــم((. 

إن التجريــد الرياضــي هــو متثيــل حقيقــي للمفاهيــم ويُناســب البحــث والدراســة 
بلغــة رياضيــة ممــا يفتــح اجملــال واســعاً أمــام شــرحية أكــرب مــن الباحثــني والدارســني 

اطالعــاً ومداولــًة.

أمهية النموذج:
ازداد الطلــب العاملــي يف الســنوات األخــرية علــى املنتجــات املاليــة اإلســالمية، أو مــا 
يُســمى )باهلندســة املاليــة اإلســالمية( والــي ُقصــد منهــا جمموعــة العمليــات املاليــة 
الــي تصــب اهتمامهــا علــى تصميــم وتطويــر وتنفيــذ أدوات متويليــة مبتكــرة ومقبولة 

شــرعاً، فتجمــع بــني دفتيهــا خاصــي املصداقيــة الشــرعية والكفــاءة االقتصاديــة.

لكــن ومبــا أن قضيــة الربــا تبقــى الركــن الــذي ال ميكــن جتاهلــه أو جتــاوزه، فــكان 
ــب االقتصــاد  ــن جوان ــب االقتصــادي اهلــام م ــل رياضــي هلــذا اجلان ــن متثي ــد م الب
ــزه عــن غــريه مــن النظــم الوضعيــة بغيــة  إتاحتــه أمــام اجلميــع  اإلســالمي الــذي ميّ

بلغــة مقبولــة ومشــرتكة.

لقــد حرصــت الشــريعة علــى حتقيــق مصــاحل النــاس فشــرّعت اإلقــراض والبيــوع فيما 
ــع  ــا وســدت مجي ــم حرّمــت الرب ــا بينه ــدل فيم ــاً للع ــا، وحتقيق ــم هلم ــم حلاجته بينه
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ذرائعهــا جتنبــاً ملفاســدها. وميتــد مفهــوم الربــا ليشــمل اخلدمــات املقدمــة لوجــه اهلل 
تعــاىل، فالشــفاعة هــي خدمــة معنويــة يقدمهــا املســلم ألخيــه املســلم مســتخدماً مــا 
ــه  ــى اهلل عليــه وســلم: »مــن شــفع ألخي ــه، قــال صل ــه مــن وجاهــة لقضــاء حاجت لدي

بشــفاعة فَأهــدى لــه هديــة فقبلهــا فقــد أتــى بابــا عظيمــاً مــن أبــواب الربــا«.

يف  خاصــة  قيــوداً  التعامــل  أنــواع  بعــض  يف  النبويــة  الســنة  فرضــت  فقــد 
فاشــرتطت الربــا،  إىل  منزلقــات  مــن  فيهمــا  ملــا  والســلم  الصــرف   عقــدي 

 مثالً: 

التقابض يف عقد الصرف مبختلف صوره.	. 

تعجيل رأس املال يف السلم لتحقيق مزيته االقتصادية املهمة.2. 

عدم جواز بيع املبيع قبل قبضه.	. 

الربا

ربا بيوع

األموال الربوية

ض 1
ض2عو

عو

ربا قرض
القرض   

ليس من 
املعاوضات

وهو نفسه:
- ربا اجلاهلية

- الفائدة الربوية
)يف االقتصاد الوضعي( 

فبيعوا كيف شئتم
)مع مراعاة أركان البيع(

البيوع هي 
املعاوضات

الشكل )		(

أي ما ميس حياة الناس الضرورية

العلة =
الثمنيات

املطعومات
ما ينصح
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أنواع الربا:

يُقســم الربــا يف الفقــه اإلســالمي إىل نوعــني أساســيني )الشــكل 11(، ربــا القــروض 
وربــا البيــوع.

أواًل: ربــا القــرض: هــو الربــا املأخــوذ ألجــل تأخــري قضــاء الديــن، ســواء كان دينــاً 
ناجتــاً عــن مثــن مبيــع أم عــن قــرض. وقــد يكــون املأخــوذ علــى شــكل منفعــة غــري 
ماديــة طبقــاً للقاعــدة الفقهيــة )كل قــرض جــرّ نفعــاً فهــو ربــا(. وربــا القــرض هــو 

نفســه:

ربــا اجلاهليــة )بقوهلــم للمديــن عنــد الوفــاء إذا مل يــأت مبقابــل الوفــاء: إمّــا أَن 	 
تَْقضِــي أَو أَن تُربــي، يقابلهــا اليــوم جدولــة الديــون(.

الفائدة الربوية )يف االقتصاد الوضعي(.	 

إن االقتصــاد الوضعــي ســواء اجلاهلــي )أي قبــل اإلســالم( منــه أو احلــايل مل مييّــز 
ســوى ربــا القــرض، وهــو الزيــادة املأخــوذة مقابــل تأخــري زمــن الســداد، بغــض النظــر 
ــع أم قــرض جنــم عــن غــري عالقــة  ــادة ســواء كانــت مثــن مبي عــن منشــأ هــذه الزي
جتاريــة، فاعتــرب الزيــادة احملــددة أو الزيــادة املرتبطــة بنســب بســيطة أو مركبــة 
مقابــل الزمــن، حيــث تُحتســب ثــم تُضــم ألصــل القــرض فينمــو أصــل القــرض ويربــو 

ــمِّي ربــا الزديــاده ومنائــه. لذلــك سُ

إن القــرض أمــر مشــروع بــل إن العمــل بــه منــدوب، لكــن أجــر املقــرض يقتصــر علــى 
َّــذِي يُْقــِرضُ الّلــهَ َقرْضــًا  األجــر األخــروي مــن اهلل تعــاىل، يقــول اهلل عــز وجــّل: }مَّــن َذا ال
ــرة: 245(.  ــونَ{ )البق ــهِ ُترْجَعُ ــُط وَإِلَيْ ــضُ وَيَبْسُ ــهُ يَْقِب ــرَةً وَالّل ــًا َكثِ ــهُ َأْضعَاف ــهُ لَ ــنًا َفيَُضاعَِف حَسَ
لذلــك اعتربتــه الشــريعة بــاب مــن أبــواب املعــروف بــني النــاس ألنــه ينشــأ )علــى 
الغالــب( عــن حاجــة طــرف أضعــف مــن طــرف أقــوى منــه، لقولــه صلــى اهلل عليــه 
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ــا  ــِر أَمْثَالِهَ ــُة ِبعَشْ ــا الصَّدََق ــةِ مَْكتُوبً ــاِب الْجَنَّ ــى بَ ــي عَلَ ــِريَ ِب ــَة أُسْ ــتُ لَيْلَ وســلم: »رَأَيْ
وَالَْقــرْضُ ِبثَمَانِيَــَة عَشَــرَ َفُقلـْـتُ يَــا ِجبِْريــُل مَــا بَــاُل الَْقــرِْض أَْفَضــُل مِــنْ الصَّدََقــةِ َقــاَل 
ــرب أي  ــةٍ«، وتعت ــنْ حَاجَ ــتَْقِرضُ إاِلَّ مِ ــتَْقِرضُ اَل يَسْ ــدَهُ وَالْمُسْ ــَأُل وَعِنْ ــائَِل يَسْ ألَِنَّ السَّ
زيــادة يف الســداد مبثابــة ربــا ولــو مبنفعــة، لذلــك فــإن ربــا القــرض هــو حالــة خاصــة 

مــن حــاالت ربــا النســيئة كمــا ســنرى فيمــا بعــد. 

حتقيقهــا مــن  البــد  أركان  حيكمهــا  كثــرية  البيــوع  إن  البيــوع:  ربــا   ثانيــاً: 
 حتــى تكــون مقبولــة شــرعاً. والقبــول الشــرعي يُقصــد منــه موافقــة قواعــد الشــريعة 

ومقاصدهــا الــي تكفــل حتقيــق مصــاحل الناس. 

إن كل عالقــة جتاريــة بــني طرفــني أو أكثــر تتلخــص بــأن كالً منهمــا حباجــة إىل مــا 
لــدى اآلخــر مــن خدمــات أو ســلع، وكل طــرف لديــه مــا يُعــوِّض بــه الطــرف اآلخــر، 

فــكان لــكل منهمــا عِــوَض يســتفيد منــه. 

ينجــم ربــا البيــوع عــن املعامــالت التجاريــة مــن بيــع وشــراء بــني النــاس، لكــن ليــس يف 
كل املعامــالت بالطبــع، بــل يف األمــوال الربويــة، والــي واشــتقها الفقهــاء مبدارســهم 
ــُة  هَــِب وَالْفِضَّ هَــبُ ِبالذَّ األربعــة مــن حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »الذَّ
ــٍل  ــالً ِبمِثْ ــِح مِثْ ــحُ ِبالْمِلْ ــِر وَالْمِلْ مْ ــرُ ِبالتَّ مْ ــعِريِ وَالتَّ ــعِريُ ِبالشَّ ــرِّ وَالشَّ ــرُّ ِبالْبُ ــةِ وَالْبُ ِبالْفِضَّ
سَــوَاءً ِبسَــوَاءٍ يَــدًا ِبيَــدٍ َفــإَِذا اخْتَلََفــتْ هَــذِهِ اأْلَصْنَــافُ َفِبيعُــوا َكيْــفَ شِــئْتُمْ إَِذا َكانَ يَــداً 

ِبيَــدٍ«. وقــد خلــص الفقهــاء علـّـة الربــا يف البيــوع بشــتى أنواعهــا باألنــواع التاليــة:

الثمنيات، كالذهب والفضة.	. 

املطعومات، كالرب والشعري والتمر.2. 

ما يُصلح )كالدواء الذي يُصلح اجلسد وامللح الذي يُصلح الطعام(.	. 

وسوف نتطرق إىل علٍل جزئية أخرى ّضمن النموذج )كاملوزون واملطعوم(. 
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لقد قسم الفقهاء ربا البيوع إىل: 

ربــا الفضــل: وهــو البيــع مــع زيــادة أحــد العوضــني كبيــع دينــار بديناريــن، 	 
ــِب إاِلَّ مِثْــالً ِبمِثْــٍل واََل  هَ ــبَ ِبالذَّ هَ ــوا الذَّ لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »اَل تَِبيعُ
وا  وا بَعَْضهَــا عَلـَـى بَعْــٍض واََل تَِبيعُــوا الـْـوَِرَق ِبالـْـوَِرقِ إاِلَّ مِثـْـالً ِبمِثـْـٍل وَاَل تُشِــفُّ تُشِــفُّ

ــا ِبنَاِجــٍز«. ــا َغائِبً ــوا مِنْهَ ــٍض وَاَل تَِبيعُ ــا عَلَــى بَعْ بَعَْضهَ

ربــا النســيئة: وهــو بيــع مــال ربــوي مبــال ربــوي آخــر إىل أجــل، كبيــع عشــرة 	 
غرامــات ذهــب بعشــرة أو بأحــد عشــر غرامــات ذهــب والتســليم بعــد فــرتة 

حمــددة مــن الزمــن.

إن التمييــز بــني ربــا القــرض وربــا البيــوع دّل علــى تطــور النظــام االقتصــادي 
اإلســالمي ودقتــه مبــا جتــاوز االقتصــاد الوضعــي بأكثــر مــن 1400 عــام، والســبب 
يف ذلــك يعــود الختــالف املنهــج والغايــة، فاملنهــج هــو الشــريعة اإلســالمية والغايــة 
ــم مصلحــة  ــني تعظي ــق العــدل، بينمــا اختلفــت مناهــج النظــم األخــرى ب هــي حتقي
اجلماعــة وإمهــال الفــرد أو بتعظيــم مصلحــة الفــرد وإمهــال اجلماعــة فرتحنــت تلــك 
النظــم بــني تعظيــم القطــاع العــام وخصخصتــه كلمــا هبــت أهــواء تلــك النظــم، لكنهــا 

اشــرتكت بالغايــة وهــي حتقيــق الغنــى وكســب الربــح املــادي.

حمددات النموذج:

هنالــك شــروط أساســية كمــا يف معامــالت الصرف أو املعامــالت املرتبطة باألجناس 
الربويــة جيــب االلتــزام هبــا فــإن اختــل شــرط منهــا صــارت املعاملــة ربويــة، كاحتــاد 
اجلنــس أو اختالفــه، وكالتماثــل أو عدمــه، وكالتقابــض أو عــدم التقابــض، وكاحللــول 

أو عدمــه.

ــوض األول مــن 	.  ــا إذا العِ ــة هــل فيم ــس معرف اجلنــس: يُقصــد باحتــاد اجلن
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جنــس العِــوض الثانــي، فالذهــب مثــاًل قــد يكــون تِرباً أو ناعماً أو مصكــوكاً أو مُصنّعاً، 
واملُصنّــع منــه قــد يكــون مُكسَّــراً أو مُصَاغــاً، فيُقــال عــن كل هــذه األنــواع بأهنــا جنــس 
واحــد. وللبيــان والتوضيــح نرســم شــجرة تبــني اجلنــس بأصنافــه )األصــل وفروعه(، 

مــع اعتبــار جمموعــة مالحظــات، الشــكل )12(.
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إن العِــوض الــذي ينتمــي لنفــس الشــجرة يُســمى جنســاً، ألنــه فــرع عــن أصــل، أ. 
ســواء ارتفــع مســتواه أو اخنفــض )ألنــه أصــل ومشــتقات(.

أمُهلــت الصنعــة اســتبعاداً للغــن، وهــي ممــا قــد يُظــن ِبأخذ يف أحد اجلنســني ب. 
معنــى زائــداً عــن اآلخــر، لذلــك حتتســب بشــكل مســتقل، كمــا يف عزلنــا ألجرة 
صياغــة الذهــب عــن الذهــب نفســه، وكذلــك القمــح والدقيــق ألن طحــن كيلــو 

القمــح ال يُنتــج وال يُكافــئ كيلــو طحــني.

أمُهلــت اجلــودة اســتبعاداً للغــرر واعتــرب األصــل فقــط كمــا يف أخــذ رديء ج. 
مقابــل قليــل جيــد، فاســتبعدت اجلــودة احتياطــاً مــن التغريــر.

ــار مــدى تطــور دقــة معايــري الضبــط واملقاييــس احلاليــة ت.  يؤخــذ بعــني االعتب
ــا. ــارف عليه واملتع

يُقصــد بالثمنيــات الذهــب والفضــة ومــا جــرت العــادة بأنــه مثــن كالعمــالت ث. 
الورقيــة واملعدنيــة واحملســوبة، كالدينــار واللــرية والــدوالر واليــورو وحقــوق 

الســحب اخلاصــة ومــا شــابه.

التماثــل: وهــي وجــوب التســاوي وزنــا يف املــوزون وكيــالً يف املكيــل. لكــن 2. 
مــع ازديــاد حتــول النــاس إىل معامــالت البيــوع النقديــة عوضــاً عــن الســلعية فــإن 
التماثــل ينحصــر يف حــاالت املبــادالت الســلعية الســلعية أي باملقايضــة وهــذا يــدّل 
علــى مشــول الفقــه لــكل أســاليب حيــاة النــاس يف كل زمــان ومــكان، ويهــدف التماثــل 

إىل حتقيــق العــدل يف القيــاس بــني املتعاوضــني. 

فمــن الناحيــة احملاســبية ميكــن التوصــل إىل تكلفــة ســلع معينــة مثــل )س( أو )ص( 
قياســاً بنقــد حمــدد بأســاليب تكاليــف دقيقــة جــداً، ممــا يُســهل تبادهلمــا يف الســوق 
علــى أســاس التكلفــة فيتحــدد ســعر بيــع واضــح، وال بــأس أن خيضــع لعوامــل العرض 
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ــني الســلعتني )س( و )ص( دون االعتمــاد  ــادل ب ــب الســوقية. أمــا إجــراء التب والطل
علــى قاعــدة القيــاس النقــدي فيصعــب كثــرياً وتتداخــل مصــاحل النــاس وهــذا شــأن 

التبــادل الســلعي علــى أســاس املقايضــة. 

ولذلــك فــإن الشــريعة اإلســالمية ضبطــت التعامــل يف األمــوال احليويــة بضوابــط 
حازمــة ضمانــاً ملصــاحل النــاس كافــة وضمانــاً لألمــن االقتصــادي واالجتماعــي 
بضمــان مصــاحل الضعفــاء والفقــراء، فكانــت األمــوال الربويــة أي األمــوال الــي فيهــا 
مصــاحل النــاس وحاجاهتــم الضروريــة )الفيزيولوجيــة( والــي حباجــة إىل ضبــط 

ــادل الســلعية الســلعية. ــا يف حــاالت التب متاثله

فمثــاًل ال ميكــن تبــادل رطــب بيابــس مــن نفــس اجلنــس الختــالف التماثــل بينهمــا، 
ــو قمــح يابــس الختــالف درجــة الرطوبــة وبالتــايل  ــو قمــح رطــب ال يُماثــل كيل فكيل
ــح  ــربة بالقم ــإن الع ــك ف ــل، لذل ــالل التماث ــه اخت ــح علي ــا اصطل ــوزن أو م ــالل ال اخت
يابســاً. وكــذا املقشــور وغــري املقشــور، واحلبــوب ذات الطبيعــة الدهنيــة، والســوائل 

ذات الرغــوة والرائــب ومــا إىل ذلــك.

إن تطــور دقــة معايــري الضبــط واملقاييــس وإجبــار املنتجــني علــى كتابــة مواصفــات 
ــط ســاعد  ــاس يف الضب ــدع جمــاالً للشــك أو لاللتب ــة مبــا ال ي منتجاهتــم التفصيلي
يف حتقيــق احتــاد اجلنــس وحتقيــق التماثــل خاصــة بعــد انتشــار هيئــات املعايــري 

واملواصفــات واملقاييــس املســتقلة وذات الوثوقيــة املعــرتف هبــا عامليــاً.

ميكن رد اخللل يف التماثل إىل األنواع التالية:

ــاً 	  ــا أو مثن ــادة أو احلــط يف أحــد البدلــني، وزن ــة: كالزي اختــالل متاثــل الثمني
ــن أو لــرية بلريتــني. ــو بكيلوي ككيل

اختالل متاثل اجلودة: كبيع الرطب باليابس مع استثناء بيع العرايا.	 
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بيــع مــا جَهُــل مقــداره: ملــا فيــه مــن خماطــرة كالغــرر املنهــي عنــه ســواء كان مما 	 
جهــل مقــداره أو جهــل عينــه أو جودتــه كاملزابنة واحملاقلــة والصربة بالصربة.

الــرتاب املعدنــي الربــوي، والدراهــم والدنانــري 	  بيــع املختلــط بغــريه: كبيــع 
بعظمــه. واللحــم  املغشوشــة، 

ــع مراعــاة 	  ــا، أو احلنطــة بالســويق م ــه: كاحلنطــة بدقيقه ــع احلــب بأجزائ بي
ــق. ــق بالدقي الدقي

التقابــض: أي وجــوب تقابــض البدلــني أو العِوَضــني أو الثمنــني يف اجمللــس، 	. 
ويُراعــى شــروط وحــاالت الصــرف واحلوالــة.

احللــول )الزمــن(: بــأن حيصــل التعــاوض يف الزمــن احلــال والناجــز أي ليــس 	. 
مؤجــاًل أو متأخــراً، والزمــن هــو اجملــال أو احليّــز الــذي يرافــق أي عمــل، ومنيّــز بــني 

زمــين البيــع والســداد فــإذا تســاويا كان احللــول فوريــاً وإال اختلــف زمــن احللــول.

الصيغ  الرياضية للنموذج: 

ميكننا متييز احلاالت التالية يف منوذج الربا:

احلالــة األوىل: احتــاد اجلنــس والعلــة مثالــه ذهــب بذهــب أو فضــة بفضــة 	 
أو قمــح بقمــح، ويشــرتط يف هــذه احلالــة: وجــوب التماثــل ووجــوب التقابــض 

واحللــول.

احلالــة الثانيــة: احتــالف اجلنــس واحتــاد العلــة مثالــه ذهــب بفضــة أو قمــح 	 
بشــعري أو ملــح بتمــر، ويف هــذه احلالــة جيــب مراعــاة الشــروط اآلتيــة: التقابــض 

يف اجمللــس واحللــول وجــاز التفاضــل وال جيــب التماثــل.

احلالــة الثالثــة: اختــالف اجلنــس والعلــة، مثالــه ذهــب بقمــح أو فضــة بتمــر أو 	 
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شــعري مبالبــس، يف هــذه احلالــة ال جيــب شــيء مــن الشــروط الســابقة ألن هــذه 
احلالــة هــي حالــة البيــوع العاديــة املقــرر أحكامهــا يف فقــه املعامــالت وهــو مــا 

دل عليــه احلديــث : فــإن اختلفــت األصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم.

وسوف نفرتض املتغريات التالية ضمن النموذج املفرتض:

أواًل: متغريات النموذج: 

ج: اجلنس

ع: العلة )ويُقصد هبا علّة الربا( 

مر: املال الربوي

ز	: زمن البيع

ز2: زمن السداد

ثانياً: الصيغة العامة للنموذج:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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ودليــل املعادلــة )4( مــا رواه أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه بــأن »رَسُــوَل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ اسْــتَعْمََل رَجُــالً عَلـَـى خَيْبَــرَ َفجَــاءَهُ ِبتَمْــٍر جَنِيــٍب َفَقــاَل رَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى 
ــا لَنَْأخُــُذ الصَّــاعَ  اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَُكلُّ تَمْــِر خَيْبَــرَ هََكــَذا َقــاَل اَل وَاللَّــهِ يَــا رَسُــوَل اللَّــهِ إِنَّ
ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ــهِ صَلَّــى اللَّ اَلثَــةِ َفَقــاَل رَسُــوُل اللَّ مِــنْ هَــَذا ِبالصَّاعَيْــِن وَالصَّاعَيْــِن ِبالثَّ
ــا«، وبذلــك فــإن رســول اهلل  ــِم جَنِيبً ــعْ ِبالدَّرَاهِ ــمَّ ابْتَ ــِم ثُ ــعَ ِبالدَّرَاهِ ــعْ الْجَمْ ــْل ِب اَل تَْفعَ
صلــى اهلل عليــه وســلم، قــد علمنــا بــأن احلــل يكــون باملراحــل التاليــة وكأنــه يدعونــا 

إىل االنتقــال مــن اقتصــاد املقايضــة إىل االقتصــاد النقــدي:

بع اجلمع بالدراهم، أي بع التمر الرديء، )السلعة غري املرغوبة( بالنقد.	. 

اشرتي اجلنيب بالدراهم، أي اشرت التمر اجليد، )السلعة املرغوبة( بالنقد.2. 

لذلــك فمــن أراد اســتبدال ذهــب بآخــر، ومبــا أن الذهــب مــن الثمنيــات أي أنــه مــن 
صنــف األمــوال الربويــة، فــإن احلــل هــو ببيــع الذهــب غــري املرغــوب نقــداً )بقبــض 
النقــود(، ثــم شــراء الذهــب املرغــوب )نقــداً(. وتســاعد هــذه العمليــة يف حريــة القــرار 
االقتصــادي ملــن يقــوم بعمليــة التبــادل، فبعــد قبضــه للثمــن ميكنــه تأجيــل الشــراء أو 

شــراء نــوع آخــر لــه رغبــة فيــه أكثــر مــن خيــاره األول.

ثالثاً: حاالت النموذج:
ربا الفضل:	. 

 )ز1 = ز2(                                                          (6)  )ك1 ≠ ك2(  )ج1 = ج2( 
∈ مر                                        ز1،ز2<0   ج1،ج2 

حالة خاصة: اعتبار الوزن والكيل دون اجلنس )عند األحناف( أي: 	 

 )ج1، ج2     مر، موزون، مكيل(  مر(  ∋ )ج1،ج2
 )ز1 = ز2(                                                           (7)  )ك1 ≠ ك2( 


)ج1 = ج2( 

مر، موزون، مكيل(                      ز1،ز2<0 ∋ )ج1،ج2

وعليه ميكن كتابة مصفوفة األموال الربوية املعادلة رقم )1( بالشكل التايل )املعادلة رقم 8(:

∉
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ربا النسيئة:2. 
〈 ز2(                           (9)   )ز1  ك1 ≠ ك2(   )ك1 = ك2   ج1 ≠ ج2(  )ج1 = ج2 

0 〈 ∈ مر                                                               ز1،ز2            ج1،ج2 

- حالة خاصة: ربا اليد )عند الشافعية(، حيث احلاّل يَفُضل املؤجل: 	 

   مبا أن ز1 هو زمن البيع

          ز2 هو زمن السداد 
 0 〈           ز1، ز2

⇔ ز2║⇔ ربا اليد طاملا أن ز2 غري معيّن )جمهول مل يُعيّنه طريف املعاوضة( 

〈 ز2║(                       (10)  )ز1  ك1 ≠ ك2(   )ك1 = ك2   ج1 ≠ ج2(  )ج1 = ج2 
0 〈 ∈ مر                                                                ز1،ز2     ج1،ج2 

ربا القرض:	. 
〈 ز2(                                                         (11)  )ز1  )ك1 ≠ ك2(  )ج1 = ج2( 

0 〈  )مر: الثمنية(                      ز1،ز2
∋

 ج1،ج2 

 الربا أو الزيادة =│ك2 - ك1│                                                                            (12)

(8)
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رابعاً: نتائج النموذج:

مت متثيــل مجيــع أنــواع الربــا ضمــن صيــغ رياضيــة معــربة، ممــا يعــين أهنــا قابلــة 	 
للتجريــد الرياضي وختضــع لقوانينه.

اقتصــاد 	  أو  الســلعي  االقتصــاد  يف  الربــا  تضبطــان   )3( و   )2( املعادلتــان 
املقايضــة.

املعادلــة )4( تضبــط الربــا يف االقتصــاد النقــدي. ممــا يــدّل علــى صالحيــة 	 
الشــريعة اإلســالمية لــكل زمــان ومــكان. 

ــة وشــاملة 	  ــة عام ــاف هــو حال ــد األحن ــا الفضــل عن ــة )7( أن رب ــل املعادل متث
ألهنــا وسّــعت اجلنــس ســواء كان مــن الربويــات أو موزونــاً أو مكيــالً. 

ميكــن توســعة األمــوال الربويــة لتشــمل املعــدود واملــذروع أيضــاً.. مثــال ذلــك، 	 
تبــادل هاتــف هباتفــني )مــن نفــس النمــوذج والطــراز( فيهــا شــبهة ربــا الفضل على 
الرغــم مــن أن جنســهما ليــس فيــه علــة الربويــة. وبرأيــي )كاقتصــادي( أن هــذه 
التوســعة مــربرة يف عُــرف هــذه األيــام فقدميــاً كانــت الصناعــات يدويــة والبــد مــن 
فــوارق بــني القطــع املصنعــة. أمــا وقــد أصبــح اإلنتــاج والتصنيــع منطيــان %100 
فــإن التماثــل حمقــق متامــاً، ويشــمل ذلــك املــذروع واملعــدود إن كان منطيــاً. فمــا 
الفائــدة االقتصاديــة مــن تبــادل هاتــف هباتفــني حــااّل؟ فالطــرف الــذي أخــذ أقــل 
هــو مســتثمر غــري حصيــف، وقــد تنبــه الفقهــاء لذلــك فرتكــوا قيــاس األمــر حســب 

العُــرف واحلــال يف كل زمــان. 

مت متثيــل األمــوال الربويــة )مــر( مبصفوفــة ضمــت الثمنيــات واملطعومــات 	 
ومــا يُصلــح، ممــا يعــين إمكانيــة إضافــة حــدود للمصفوفــة لتوســعتها أي لتوســعة 

جمــال األمــوال الربويــة كمــا وســعها األحنــاف يف املعادلــة )8(. 
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يف ربــا الفضــل مت إعفــاء حــداً أدنــى مــن القيــاس )ففــي الطعــام نصــف صــاع 	 
ويف الــوزن مــا دون احلبــة( وذلــك مراعــاة وتســهيالً ملصــاحل النــاس. 

مبقارنــة املعادلتــني )6( و )9( وحيــث إن العالقــة عالقــة اجتمــاع فــإن ربــا 	 
ــا النســيئة.  ــي لرب ــرض ينتم الق

ــا 	  ــة املعادلتــني )10( و )9( وحيــث أن العالقــة عالقــة اجتمــاع فــإن رب مبقارن
اليــد ينتمــي لربــا النســيئة. 

ــا 	  ــة املعادلتــني )11( و )9( وحيــث إن العالقــة عالقــة اجتمــاع فــإن رب مبقارن
الفضــل ينتمــي لربــا النســيئة. 

حتسب املعادلة )11( مقدار الربا بوصفه القيمة املطلقة لفارق الكميتني. 	 

اخلالصة...

مشــل ربــا النســيئة مجيــع أنــواع الربــا كحــاالت خاصــة مــن حاالتــه، فربــا القــرض 
ــا اليــد أمهــل حتديــد  اقتصــر علــى متاثــل اجلنــس واختــالف الكميــة والزمــن، ورب
زمــن التســليم، وربــا الفضــل أمهــل التماثــل وســاوى بــني زمــن البيــع وزمــن التســليم. 

وبناء عليه: 

إن مــا رواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه عــن النــي صلــى اهلل عليــه وســلم قولــه: 	 
ــيئَةِ« يتناغــم ويتفــق مــع غــريه مــن األحاديــث، خاصــة وأنــه  ــي النَّسِ ــا إاِلَّ فِ »اَل ِربً
صلــى اهلل عليــه وســلم قــد قــال يف خطبــة الــوداع: »أاََل إِنَّ ُكلَّ ِربًــا فِــي الْجَاهِلِيَّــةِ 
لِــِب  مَوُْضــوعٌ أاََل وَإِنَّ اللَّــهَ َقــدْ َقَضــى أَنَّ أَوََّل ِربًــا يُوَضــعُ ِربَــا عَبَّــاِس بْــِن عَبْــدِ الْمُطَّ
لَُكــمْ رُءُوسُ أَمْوَالُِكــمْ اَل تَْظلِمُــونَ واََل تُْظلَمُــونَ«، لذلــك فقولــه صلــى اهلل عليــه ســلم 
هــو مبثابــة قاعــدة كليــة ميكــن تقســيمها لقواعــد جزئيــة تشــمل ربــا الفضــل وربــا 
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القرض.

مــن جهــة أخــرى ومبقارنــة املعادلتــني )6( و )11( اخلاصتــني بربــا الفضــل 	 
وربــا القــرض، فإننــا جنــد أن الزمــن يف ربــا الفضــل ســاكن، بينمــا الزمــن يف ربــا 
ــورد  ــه م ــة مســتقلة ألن ــوض أو بقيم ــراده بع ــك ال حيــوز إف ــدل لذل النســيئة متب

اقتصــادي غــري مســتقل. 

احنصــر متاثــل اجلنســني يف ربــا القــرض يف علــة الثمنيــة فقــط مــن علــل 	 
األمــوال الربويــة.

	. معيار قياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية بديالً عن مؤشر الفائدة: 

إذا كان ملؤشــر الفائــدة الربويــة ميــزة فإهنــا يف املســاعدة باختــاذ القــرارات بوصفهــا 
مقارنــاً يعكــس تكلفــة الفرصــة البديلــة لالســتثمار، لكــن هــذه امليــزة هــي ميــزة 

ــار االقتصاديــني الغربيــني.  ــا ســابقا بشــهادة كب ناقصــة كمــا أوضحن

لذلــك فــإن إجيــاد معيــار لقيــاس أداء املعامــالت اإلســالمية بوصفــه مقارنــاً يعكــس 
تكلفــة الفرصــة البديلــة لالســتثمار انطالقــا مــن مفاهيــم مغايــرة ملؤشــر الفائــدة هــو 
ــاً عــن  ــي هنائي ــك بالتخل ــد ويتناســب مــع أصــول الشــريعة اإلســالمية وذل أمــر مفي

مؤشــر الربــا مبزايــاه ومســاوئه.

لذلــك جيــب بيــان أمهيــة املؤشــرات أوالً، ثــم بــني تقنيــات احتســاب مؤشــر الفائــدة 
الربويــة، وأخــريا اقــرتاح البديــل اإلســالمي مبــا حيقــق املزايــا الشــرعية والفنيــة )على 
حــد ســواء( منــه. فالعــزوف عــن الربــا كان ومــا زال حتــدٍ مســتمر يواجــه االقتصــاد 
اإلســالمي جبميــع معامالتــه. وبالرغــم مــن أن املصــارف اإلســالمية قــد جتــاوزت 
ــة ودراســات اجلــدوى  ــم األداء والرياضيــات املالي ذلــك تطبيقــاً لكــن دراســات تقيي
واحملاســبة اإلداريــة والتحليــل املــايل واهلندســة املاليــة مل تتخطــه حتــى اآلن، وال 

زالــت تعانــي مــن اختــالط مفاهيمــه. 
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قرار االستثمار:

ــي تواجــه أي مســتثمر ســواء كان  ــة ال ــرارات املهم ــرار االســتثمار هــو مــن الق إن ق
فــراداً أو إدارةً نظــراً الرتبــاط جنــاح هــذه االســتثمارات بســمعة الشــركة املســتثمرة 
علــى املــدى املنظــور أو البعيــد. وإن أي خطــأ يف مضمــون أو توقيــت قــرار االســتثمار 
قــد يــؤدي إىل مشــاكل ماليــة مــن املمكــن أن تكــون نتيجتهــا إفالس الشــركة وخروجها 
مــن الســوق. لذلــك يتوجــب علــى املســتثمر إجــراء دراســة شــاملة لتحاشــي مثــل هــذه 

األخطــاء تشــمل اآلتــي:

اختيار نوعية االستثمار.	. 

اختيار طريقة اإلنتاج.2. 

اختيار طريقة التمويل.	. 

التنبؤ باألخطار احمليطة.	. 

التنبؤ باإليرادات املتوقعة.	. 

تصريــف 	.  وأســواق  لإلنتــاج،  الالزمــة  األوليــة  املــواد  أســواق  دراســة 
املنتجــات. 

دراسة شرائح املستهلكني ومعرفة أهوائهم.7. 

الظروف احمليطة: 

لــكل مشــروع ظــروف حميطيــة يعمــل هبــا، ومبــا أن صاحــب املشــروع يتطلــع إىل جناح 
مشــروعه فمــن الضــروري أن خيطــط لــه لفــرتات طويلــة. وعليــه ميكننــا أن منيّــز بني 
الظــروف احمليطــة حاليــاً باملشــروع والظــروف احمليطــة مســتقبالً. وتقســم الظــروف 
املســتقبلية إىل ظــروف أكيــدة وأخــرى حمتملــة غــري مؤكــدة احلــدوث. لذلــك جيــب 
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ــة، ألن اخلطــر  علينــا اســتخدام أدوات التنبــؤ جملاهبــة الظــروف املســتقبلية احملتمل
يــزداد كلمــا جهلنــا حمــددات الظــروف احمليطــة.

والتنبــؤ هــو معرفــة مــا ســيحدث عــرب الزمــن، لذلــك فهــو يتعلــق باملســتقبل. ومبــا 
أن حــوادث املاضــي قــد ال تتكــرر يف املســتقبل فــإن كل مــا ينطــوي عليــه املســتقبل 
ــؤدي إىل نقــل  حيمــل نوعــاً مــن األخطــار واملفاجــآت. كمــا أن قــراءة املاضــي قــد ت
أســباب اإلســراف والضيــاع مــن ســنة ألخــرى ســواء عنــد التخطيــط أو التقويــم 

ــات الظــروف والعوامــل. ــا ثب فضــالً عــن افرتاضه

أمــا األخطــار فهــي التهديــدات املمكــن حدوثهــا بســبب املفاجــآت الضــارة الــي مل 
تؤخــذ بعــني االعتبــار.

ــة إىل  ــة إضاف ــرارات اإلداري ــة والق ــات االقتصادي ــا كل الفعالي ــا ذكرن ــى م ــر عل ويؤث
قــرارات االســتثمار. ومــن املعلــوم أنــه كلمــا طالــت فــرتة االســتثمار املســتقبلية كلمــا 

ــؤات وارتفعــت نســبة املخاطــر احمليطــة بالقــرارات االســتثمارية. ازدادت التنب

العالقة بني قرار االستثمار والظروف احمليطة:

ميكــن تقســيم املســتثمرين إىل قســمني: قســم مســامل ال حيــب املخاطــرة وقســم 
ــو مــن املخاطــر أو أهنــا تكــون يف  ــع دومــاً إىل اســتثمارات ختل مغامــر. فــاألول يتطل
حدودهــا الدنيــا علــى األقــل كاالســتثمار يف اإلجيــار. أمــا املغامــر فإنــه على اســتعداد 
لتحمــل نتائــج املخاطــر. لذلــك جنــده يســعى إىل حتقيــق نســب عاليــة مــن األربــاح 
لتغطيــة عنصــر املخاطــرة، وذلــك شــأن شــركات التنقيــب عــن النفــط مثــاًل. وقــد 
حيجــم املســتثمر عــن اإلقــدام إذا علــم بضخامة وحجم املخاطر احمليطة باســتثماره.

ــاج  ــكل عنصــر مــن عناصــر اإلنت ــدي وضــع ل ــك فــإن الفكــر االقتصــادي التقلي لذل
عائــداً يقابلــه. فاألجــر يقابــل العمــل، واإلجيــار يقابــل األرض، والفائــدة الربويــة 
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تقابــل رأس املــال، والربــح يقابــل التنظيــم أو اإلدارة. أمــا اإلســالم فإنــه يقبــل بالربــح 
كعائــد للملكيــة فقــط )رأس املــال(، وال يقبــل بالفائــدة الربويــة بــأي شــكل مــن 

ــل العمــل. ــال، واألجــر يقاب ــد امل األشــكال فاملــال اليل

ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الربــح يقسّــم إىل قســمني: ربــح عــادي وربــح غــري عــادي. 
أمــا الربــح العــادي فهــو ناجــم عــن جهــد اإلدارة والتنظيــم، وأمــا الربــح غــري العــادي 
فهــو ناجــم عــن عنصــر املخاطــرة )الشــكل رقــم 13(، أو عــن أســباب خارجيــة ليــس 
لقــرارات إدارة املشــروع عالقــة هبــا كارتفــاع األســعار مثــالً. ونســتطيع متييــز الربــح 
غــري العــادي ألي مشــروع كان مبقارنــة أرباحــه بأربــاح مشــروع مماثــل يعمــل يف 

ظــروف مماثلــة.

وعلــى ســبيل املثــال فــإن شــراء حمــل جتــاري مببلــغ مليــون لــرية يتوقــع منــه عائــد 
مقــداره مائــة ألــف لــرية مقبــول شــرعاً، بينمــا إقــراض مبلــغ قــدره مليــون لــرية بفائــدة 
ربويــة مقدارهــا 10% يــدرّ أيضــاً مائــة ألــف لــرية مرفــوض شــرعاً مــع أهنــا أقــل خطــراً 
ألن تكلفــة الديــن أقــل مــن تكلفــة امللكيــة )إذا كانــت دفعــات الصكــوك مضمونــة 
وأكيــدة(. علمــاً بــأن دفعــات صكــوك الديــن جيــب أن تفصــل عــن التدفقــات النقديــة 
لالســتثمار هبــدف ضبطهــا وابتعــاداً عــن إمكانيــة زيــادة اخلطــر، وعنــد هــذه النقطــة 
تبــدأ الصكــوك باالنفصــال عــن امللكيــة. وعليــه فــإن مالــك الصكــوك أقــل اهتمامــاً 
بالتدفقــات النقديــة النامجــة عــن اســتثماره وأكثــر اهتمامــاً بتدفــق الدفعــات املقابلــة 

للديــن.

إن الســبب الرئيســي يف كــون العائــد يف احلالــة األوىل حــالالً هــو أن امللكيــة كانــت 
أساســاً يف حتقيقــه، بينمــا كان العائــد يف احلالــة الثانيــة حرامــاً ألنــه اعتمــد علــى 
املديونيــة. والقــرض يف اإلســالم هــو دفــع املــال إىل طــرف آخــر دون مقابــل، وهــو 
التكافــل االجتماعــي. والقــرض يف الشــرع  وســيلة متويليــة وشــكل مــن أشــكال 
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اإلســالمي يســمى بالقــرض احلســن وال يقابلــه ســوى األجــر مــن اهلل تعــاىل. وهــو 
يدخــل يف بــاب التربعــات ال يف بــاب املعاوضــات. وحتــرم أي زيــادة فيــه ســواء كانــت 
نقــداً أو عينــاً أو نفعــاً. وعليــه فــإن عالقــة القــرض بالزمــن ختتلــف عــن عالقــة البيــع 
بالزمــن رغــم التشــابه فيمــا بينهمــا، ويصعــب التفريــق بــني البيــع والربــا دون توافــر 

الدرايــة الفنيــة، وهلــذا أشــكل علــى غــري املســلمني التفريــق بينهمــا. 

الشكل )		( معادلة الربح من وجهة النظر االقتصادية

يرفــض االقتصــاد اإلســالمي االســتثمار اآلمــن مــن طــرف دون آخــر كالربــا حيــث 
ــي بينمــا يتحمــل الطــرف اآلخــر املخاطــر وحــده. كمــا  ــى املراب ــدوم عل اخلطــر مع
ــإن  ــك ف ــار )الشــكل 14(. لذل ــرر والقم ــد كالغ يرفــض االســتثمار ذي اخلطــر األكي
منطقــة اخلطــر املقبولــة تقــع ضمــن اجملــال:  %0>اخلطــر احملتمــل<%100 حيــث 

ــاج )العمــل ورأس املــال إىل اخلطــر ســويًة(.  يتعــرض عنصــرا اإلنت

+ املخاطرةتكلفة رأس املالالسعر

حيددها نوع النشاطسعر الظل
واختالف البيئة االستثمارية

معدل الربح
)باملفهوم احملاسي(

متويل
)استقطاب األموال(

استثمار توظيف 
األموال

  

الربا
خطر 100%خطر %0

غرر/مقامرة

منطقة خطر مقبولة

الشكل رقم )		( منطقة األخطار املقبولة

سوق السلع واخلدمات )الطيبة(
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ــث تكمــن  ــا اإلجــارة حي ــم يليه ــكاد، ث ــق أو ت ــر املطل ــا تقــرتب مــن الصف فمخاطــر الرب
خماطرهــا يف حصــول زلــزال يذهــب باملأجــور أو وقــوع حائــط منــه،. وهــذا نــادر لكنــه 
ممكــن وهــو خطــر قائــم. ثــم يليــه املراحبــة لآلمــر بالشــراء ففيهــا الربــح حمتــوم لكــن 
خطرها يكون يف مرحلة التملك وصوال للبيع وتسليم الشيء موضوع املراحبة وهكذا.

لذلــك أخضعنــا عناصــر اإلنتــاج )العمــل ورأس املــال( معــا للمخاطــر بالقــول بالغنــم 
والغــرم، فــال يصــح تعــرض أحدمهــا للخطــر وبقــاء الثانــي ســاملا فهــذا عــني الظلــم 

وهــو عكــس العــدل.

إن اختــالف بيئــة األعمــال اإلســالمية عــن بيئــة األعمــال التقليديــة تقتضــي البحــث 
عــن مكامــن احلــرام والشــبهات وإقصائهــا. فــال مانــع مــن اســتخدام مقاييــس األداء 
والكفــاءة شــريطة أال تعتمــد علــى مؤشــر الفائــدة الربويــة كأســاس للحســاب أو 
للمقارنــة. فهنــاك مؤشــرات كثــرية ال تعتمــد املؤشــرات الربويــة، فمؤشــرات اإلنتــاج 
واإلنتاجيــة، ومؤشــرات اهليــكل التمويلــي ومؤشــرات الســيولة والســداد والتحصيــل، 
الوحــدة االقتصاديــة كدرجــة  التشــغيل واســتثمار األمــوال يف  ومؤشــرات كفــاءة 
التصنيــع ومســتوى التخزيــن ومــدى االنتفــاع بالطاقــة ومعــدل دوران رأس املــال 
ونســب املبيعــات ومؤشــرات الريعيــة كرحبيــة املبيعــات والعائد على األمــوال اخلاصة 

والعائــد علــى األمــوال املســتثمرة، كلهــا مؤشــرات ال تعتمــد علــى ســعر الفائــدة.

كمــا أن اعــرتاف علمــاء االقتصــاد الغربيــني بقصــور الفائــدة كمؤشــر وكونــه مقياســاً 
مضلــالً جيعــل مــن تســعري الصفقــات أو املنتجــات علــى أساســه تســعري خارج الســوق، 
ويف هــذه احلالــة ال بــد مــن البحــث عــن عناصــر خمفيــة يف مثــل هــذا الصفقــات، 
كبيــع الفاتــورة بأكثــر مــن قيمتهــا )ســرقة( أو أن هنــاك رشــوة أو هديــة أو غــش وغــن 
أو اســتغالل. لذلــك ال يلجــأ أحــد إىل التســعري بالليبــور إال إذا كانــت املخاطــر تســاوي 

الليبــور نفســه.
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طرق بديلة مقرتحة عن مؤشر الليبور: 

أوصــى جممــع الفقــه اإلســالمي بقــراره رقــم 59 )6/10( بضــرورة اإلســراع إلجيــاد 
أدوات وصيــغ تســتخدم يف األســواق املاليــة. و البديــل املقــرتح عــن ســعر الفائــدة 

ــح يف املعامــالت هــو مؤشــر قيــاس األداء.  ــد هامــش الرب ــوي يف حتدي الرب

ــك خيضــع للتســعري  ــاع ويشــرتى لذل ــدي هــو ســلعة يب ــال يف االقتصــاد التقلي إن امل
شــأنه شــأن غــريه مــن الســلع.

سعر الفائدة = تكلفة املال + الربح

سعر الفائدة = Libor(1) + الربح

ونتيجــة ملــا ســبق فإننــا نقــرتح إحــدى الطــرق اآلتيــة لتكــون مؤشــراً بديــالً عــن مؤشــر 
الليبور:

ميكــن اللجــوء إىل آخــر أربــاح موزعــة )مــن املمكــن اللجــوء إىل التوزيعــات 	. 
ربــع الســنوية( لثمانيــة مصــارف أو مؤسســات ماليــة إســالمية بأخــذ وســطي 

أقــرب رقمــني، أو بأخــذ وســطها احلســابي.

ــة إســالمية 2.  ــرات مثانيــة مصــارف أو مؤسســات مالي ميكــن اللجــوء إىل تقدي
وأخــذ وســطي أقــرب رقمــني.

البحــث عــن ســعر التضحيــة املناســب لــكل قطــاع مــن قطاعــات العمــل واعتبار 	. 
أقلهــا هــو تكلفــة الفرصــة البديلة.

وملــا كان املؤشــر هــو شــكل مــن أشــكال التســعري فــإن مؤشــر ســعر الفائــدة هــو عبــارة 
عــن دليــل يسرتشــد بــه العاملــون يف الســوق لتســعري أعماهلــم مــن إقــراض واقــرتاض 
)1( الليبــور: هــو املؤشــر الرئيســي الــذي تســتخدمه املصــارف ومؤسســات االئتمــان واملســتثمرين لتثبيــت تكلفــة االقــرتاض يف أســواق املــال 
 London Inter-Bank Offered هــي اختصــار ملعــدل الفائــدة املعــروض مــن قبــل مصــرف لنــدن Libor يف مجيــع أحنــاء العــامل. وكلمــة

 .Rate
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أو يف تقييــم االســتثمارات ومقارنــة ريعهــا وجدواهــا. لذلــك فــإن حتديــد مؤشــر 
الفائــدة هــو شــكل مــن أشــكال التســعري بغــض النظــر عــن مضمونــه الشــرعي.

ويــرى ابــن تيميــة ضــرورة التســعري عندمــا يُخشــى مــن االحتــكار بقولــه: »إذا امتنــع 
أربــاب الســلع مــن بيعهــا مــع ضــرورة النــاس إليهــا إال بزيــادة علــى القيمــة املعروفــة 
ــل  ــل وال معنــى للتســعري إال إلزامهــا بقيمــة املث ــا جيــب عليهــم بيعهــا بقيمــة املث فهن
فيجــب أن يلتزموهــا مبــا ألزمهــم اهلل بــه«)1(. أمــا عــن آليــة حتقيــق ذلــك، فيقــول ابــن 
ــة »ينبغــي لإلمــام أن جيمــع وجــوه أهــل ســوق ذلــك الشــيء، وحيضــر غريهــم  تيمي
اســتظهارا علــى صدقهــم فيســأهلم كيــف يشــرتون وكيــف يبيعــون فينازهلــم إىل مــا 
فيــه هلــم وللعامــة ســداد حتــى يرضــوا وال جيــربون علــى التســعري«)2( والرضــى عامــل 
مهــم يف زرع الثقــة والطمأنينــة بــني أفــراد الســوق ممــا يعــين ازدهــار ومنــو التبــادل 
واســتقرار يف األســعار ممــا يــؤدي حلركــة جتاريــة تنعــش الدخــول، أمــا العكــس 
ــه يــؤدي إىل  ــى البيــع بســعر معــني دون النظــر لتكاليفهــم فإن أي إكــراه البائعــني عل

»فســاد األســعار وإخفــاء األقــوات وإتــالف أمــوال النــاس«)3(. 

وتلجــأ أســواق البورصــة حاليــا ألمــور مشــاهبة لتحديــد أســعار الصــرف »أمــا أســعار 
ــل الوســطاء  ــا مــن قب ــم حتديدهــا يومي ــة فيت الصــرف اخلاصــة بالعمــالت األجنبي
املقبولــني أو املعتمديــن مــن قبــل البورصــة املعنيــة أي املصــارف مبــا فيهــا املصــرف 
املركــزي«)4( فابــن تيميــة مجــع وجــوه أهــل الســوق ويف البورصــة الوســطاء املقبولــني، 
ــده للســعر  ــد حتدي ــة عن ــن تيمي ــا املصــارف وزاد اب ــة قابله ــن تيمي ــد اب ــام عن واإلم
باملنازلــة أي املســاومة دون اإلكــراه، وبذلــك فــإن العــدل يتجســد واضحا يف االقتصاد 

اإلســالمي.

احلسبة يف اإلسالم،U دار البيان بدمشق، 7691.ص 32. U ،1( ابن تيمية، أمحد احلراني الدمشقي(
)2( ابن تيمية، Uاحلسبة يف اإلسالمU، مرجع سابق ص 04.
)3( ابن تيمية، Uاحلسبة يف اإلسالمU، مرجع سابق ص 14.

)4( لطفي، د. عامر،U البورصة وأسس االستثمار و التوظيفU، منشورات دار شعاع، 9991.، ص 13.
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ــا ســابقاً  ــدة كمــا ذكرن ــة تســعري، وبســبب قصــور مؤشــر الفائ ــة هــي قضي فالقضي
ــة  ــار االقتصاديــني العامليــني، وطبقــا للمدخــل اإلجيابــي فاحلكمــة ضال بشــهادة كب
املؤمــن. لذلــك ميكــن اللجــوء إىل إحــدى الطــرق الثــالث الســابقة بعــد تكويــن هيئــة 
ــة إىل  ــار، إضاف ــا إعــداد املعي ــة اإلســالمية مهمته ــن املصــارف واملؤسســات املالي م
جلنــة إشــراف مؤلفــة مــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية 
وأســاتذة جامعيني وممارســني وخرباء من ذوي الســمعة والشــهرة يف عامل االســتثمار 
وهي الي ســتكافئ اإلمام عند ابن تيمية، حيث تســتأنس اللجنة باملعيار احملســوب 
بإحدى الطرق املذكورة ســابقاً ملقابلة هيئة املصارف واملؤسســات املالية اإلســالمية 

يف املنازلــة واملســاومة وصــوالً للرضــى الــذي حيقــق مصلحــة الطرفــني دون إكــراه.

ــة  ــق هيئ ــل فري ــن قب ــارة م ــرض أن املصــارف املخت ــك: بف ــايل يوضــح ذل ــال الت واملث
احمللفــني واملكلفــة بإعــداد املعيــار هــي م1، م2، م3، م4، م5، م6، م7، م8. كانــت 
اقرتاحاهتــا أو توزيعهــا مــن األربــاح للربــع األخــري علــى الشــكل التــايل، الشــكل )15(:

%املصرف املشارك
15.20م1
13.52م2
12.25م3
14.00م4
13.25م5
10.75م6
12.50م7
11.85م8

الشكل )		(

بطريقــة الوســط احلســابي: يبلــغ الوســط احلســابي للتوزيعــات الثمانية 	. 
أعــاله 12،915 %، وعليــه فــإن االحنــراف املعيــاري للتوزيعــات الثمانيــة 
أعــاله يبلــغ 1،29 % ومبــا أن ذلــك يعتــرب جمــاالً للتنبــؤ ملقابلــة األحــوال 
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االقتصاديــة واملاليــة والسياســية العامليــة فــإن معيــار قيــاس أداء املعامــالت 
ــة اإلســالمية يســاوي 1،29±12،915 %. املالي

بطريقــة وســطي أقــرب رقمــني: )ومهــا 12،25 و 12،50( وعليــه يكــون 2. 
معيــار قيــاس أداء املعامــالت املاليــة اإلســالمية يســاوي %12،3750.

	. اإليرادات والنفقات:

إن لالقتصــاد اإلســالمي منهجــه يف حتديــد خصائــص اإليــرادات والنفقــات لبيــان 
احلــالل مــن احلــرام فيهمــا. فاألعمــال مــن وجهــة الشــريعة اإلســالمية تقســم إىل 
أعمــال نقيــة خاليــة مــن الشــبهات، وأخــرى حمرمــة ال جيــوز التعامــل معهــا، وبينهمــا 
أعمــال خمتلطــة شــابتها أعمــال حمرمــة أدت لكوهنــا كذلــك، ولقــد وضــع الفقهــاء 
ضوابــط للتعامــل مــع هــذه الشــركات املختلطــة فمــا انضبــط منهــا ضمــن تلــك 
الضوابــط جــاز التعامــل معهــا حســب رأي واضعــي تلــك الضوابــط وإال صنفــت 
كأعمــال حيــرم التعامــل معهــا. وســوف نتعــرض للتحليــل الشــرعي يف فصــل الحــق 

إن شــاء اهلل تعــاىل.

فقه اإليراد: 
لقــد أدت األحــكام الشــرعية املتعلقــة بقضايــا االقتصــاد اإلســالمي إىل تطويــر 
النظــم املاليــة وبيــان املفاهيــم املتعلقــة هبــا، فمفهــوم اإليــراد والكســب نشــأ عندمــا 
ســعوا إىل حتديــد مصــادر اإليــرادات هبــدف إخضاعهــا للــزكاة، »فاملــال الــذي تؤخــذ 
منــه الــزكاة جيــب أن يكــون ناميــاً بالفعــل)1(« لذلــك حبثــوا يف أشــكال النمــاء وحتــرّوا 
ــد  ــا عب ــزول قدم ــه وســلم »ال ت ــى اهلل علي ــول رســول اهلل صل ــا لق ــه، حتقيق حقيقت
حتــى يســأل عــن أربــع: عــن عمــره فيمــا أفنــاه وعــن جســده فيمــا أبــاله وعــن مالــه 

مــن أيــن اكتســبه وفيمــا وضعــه وعــن علمــه مــاذا عمــل فيــه)2(«.
)1( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج 1، ص 931.

)2( سنن الدارمي: 835



86
صناعة التمويل يف املصارف اإلسالمية

لكــن هــل يعتــرب كل مكتســب إيــراد؟ وهــل يتحقــق اإليــراد بالقبــض فقــط؟ ومــا هــو 
ســعر التقويــم األكثــر عدالــة وانســجاما مــع الفقــه اإلســالمي؟

أصناف املقبوضات:
 يقــول العــزّ بــن عبــد الســالم )ت 660هـــ = 1262م( عــن أصنــاف املقبوضــات)1(

 بأهنا ثالثة أنواع: 

قبــض مبجــرد إذن الشــرع دون إذن املســتحق وهــو أنــواع فمنهــا الُلَّقطــة، ومــال 	. 
اللقيــط، وقبــض املغصــوب مــن الغاصــب للــوالة واحلــكام. 

مــا يتوقــف جــواز قبضــه علــى إذن مســتحقه كقبــض املبيــع وقبــض املتســاوم 2. 
والصدقــات،  واهلبــات  الرهــون،  وقبــض  الفاســد،  باملبيــع  والقبــض  عليــه 

والعــواري، وقبــض مجيــع األمانــات. 

قبــض بغــري إذن مــن الشــرع و ال مــن املســتحق، فــإن كان القابــض عاملــا 	. 
بتحرميــه فهــو قبــض الغصــوب وهــوُ مضمــن األعيــان واملنافــع والصفــات، وإن 
كان جاهــال مثــل أن قبــض مــاال يعتقــده لنفســه فــإذا هــو لغــريه فــال إثــم عليــه 

وال إباحــة فيــه، وُتضمــن بــه العــني واملنافــع والصفــات. 

أي أن الضــرب الثالــث ال يعتــرب إيــرادا وال مكســبا ويلتــزم قابضه بالتعويض والضمان 
ــد الســالم طــرق اإلقبــاض إىل  ــن عب ــم العــزّ ب ــم قسّ ــراداً. ث فليــس كل مــا ُقبــض إي

ســتة، وهــي: 

املناولة فيما جرت العادة مبناولته كاحلليّ واجلواهر.	. 

مــا ال ميكــن نقلــه كالعقــارات وإقباضــه بتمكــني القابــض مــن القبــض مــع إزالــة 2. 

)1( عبد السالم، العز، قواعد األحكام يف مصاحل األنام، حتقيق عبد الغين الدقر، دار الطباع بدمشق، 2991، طبعة 1، ص405.
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يــد املقبــض ومتكــني القابــض مــن القبــض.

ــه 	.  ــه أو وزن ــا يســتحق كيل ــان: أحدمهــا: م ــه وهــو ضرب ــادة بنقل ــا جــرت الع م
فقبضــه بكيــل مكيلــه ووزن موزونــه ثــم نقلــه بعــد تقديــره. والضــرب الثانــي: 
ــه مــن غــري كيــل وال وزن كاملتــاع والنحــاس والرصــاص  مــا جــرت العــادة بنقل
وحنوهــا فقبضــه بنقلــه إىل مــكان ال خيتــص ببائعــه، وال تكفــي فيــه التخليــة 

علــى األصــح.

الثمــار علــى األشــجار إذا أينعــت وبــدا صالحهــا واألصــح أن ختليتهــا قبــض 	. 
هلــا.

مــا يقبضــه الوالــد لولــده أو حفيــده مــن نفســه عــن ولــده لنفســه ومــن نفســه 	. 
لولــده.

إذا كان للمدين حق يف يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه.	. 

وبذلــك فقــد أوضــح العــز بــن عبــد الســالم كيفيــة وأشــكال اإلقبــاض، فــاألول يكتمــل 
باحليــازة يــدا بيــد كاملبيعــات واملشــرتيات، والثانــي يصلــح حليــازة األصــول الثابتــة، 
أمــا الثالــث فيصلــح لألصــول املتداولــة، بينمــا يصلــح الرابــع لألمانــات واإليــراد 
ــون.  ــل الدي ــرياث، والســادس للحــواالت وحتصي ــة وامل ــة والوالي الناجــم عــن الوصاي
واألنــواع الســتة املعــددة تنتمــي لصنفــي القبــض األول والثانــي اللــذان ذكــرا بدايــة، 
فالثالــث منهــم حمــرم ال يُعــرتف بــه كقبــض وبالتــايل فهــو ليس من أصنــاف اإليرادات 

شــرعاً. 
املســتجدة)1( وصــوره  القبــض  موضــوع  اإلســالمي  الفقــه  جممــع   وتنــاول 

كما يلي:

)1( جملة اجملمع )ع 6، ج1 ص 354(، قرار رقم: 35) 6/4(، بشأن /القبض: صوره وخباصة املستجدة منها وأحكامها.
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أواًل: قبــض األمــوال كمــا يكــون حســياً يف حالــة األخــذ باليــد، أو الكيــل أو الــوزن يف 
الطعــام، أو النقــل والتحويــل إىل حــوزة القابــض، يتحقــق اعتبــاراً وحكمــاً بالتخليــة 
ــض  ــة قب ــف كيفي ــض حســاً. وختتل ــو مل يوجــد القب ــن التصــرف ول ــني م ــع التمك م

األشــياء حبســب حاهلــا واختــالف األعــراف فيمــا يكــون قبضــاً هلــا.

ثانياً: إن من صور القبض احلكمي املعتربة شرعاً وعرفاً:

القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية:	. 

إذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو حبوالة مصرفية.أ. 

إذا عقــد العميــل عقــد صــرف ناجــز بينــه وبــني املصــرف يف حــال شــراء ب. 
عملــة بعملــة أخــرى حلســاب العميــل.

إذا اقتطــع املصــرف )بأمــر العميــل( مبلغــاً مــن حســاب لــه إىل حســاب ج. 
آخــر بعملــة أخــرى، يف املصــرف نفســه أو غــريه، لصــاحل العميــل أو ملســتفيد 
آخــر، وعلــى املصــارف مراعــاة قواعــد عقــد الصــرف يف الشــريعة اإلســالمية.

ويغتفــر تأخــري القيــد املصــريف بالصــورة الــي يتمكــن املســتفيد هبــا مــن 
التســلم الفعلــي، للمــدد املتعــارف عليهــا يف أســواق التعامــل، علــى أنــه ال 
جيــوز للمســتفيد أن يتصــرف يف العملــة خــالل املــدة املغتفــرة إال بعــد أن 

حيصــل أثــر القيــد املصــريف بإمــكان التســلم الفعلــي.

ــد 2.  ــوب هبــا عن ــة املكت ــل للســحب بالعمل ــد قاب ــه رصي تســلم الشــيك إذا كان ل
اســتيفائه وحجــزه املصــرف.

ويســاعد القبــض احلكمــي يف حــّل إشــكاالت هامــة يف عــامل الصريفــة خاصــة مــع 
احلــواالت املرتبطــة بعمليــات صــرف بعملــة أخــرى وغريهــا.
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واالكتســاب هــو إجيــاد اإليــراد أو االقــرتاب مــن حتقيقــه، وتــدّل اآليــة الكرميــة: }وَآُتواْ 
ــادِهِ{ )األنعــام:141( علــى قاعــدة هامــة وهــي االعــرتاف باإليــراد عنــد  ــوْمَ حَصَ ــهُ يَ حَقَّ
اإلنتــاج وليــس عنــد البيــع، وهــذا مــا ينســجم مــع االجتاهــات االقتصاديــة احلديثــة. 

فقه التكلفة:

تعــرض الفقهــاء ملفهــوم النفقــة وميــزوا اإليراديــة منهــا مــن االســتثمارية، وحــددوا 
ــل  ــأن تعرضــوا بالتفصي ــم ب ــغ التطــور احملاســي لديه ــا، وبل ــة بينهم ــري للتفرق معاي
ملفاهيــم حديثــة جــداً يف مناولتهــا كمفهــوم تكلفــة الفرصــة الضائعــة وتكلفــة الفرصة 
املضاعــة وتكلفــة الوقــت الضائــع واجتهــدوا بتقديــر قيمهــم. كمــا أوضحــوا معايــري 

وحــدود املســحوبات الشــخصية واجتهــدوا بتحديــد مقاديرهــا أيضــاً.

فقــد اجتهــد الفقهــاء يف حتــرّي ومعرفــة التكلفــة فبحثــوا يف أســباب اإلنفــاق، 
ــة الســقي  ــالف طريق ــال إن اخت ــراد، فمث ــق اإلي ــة لتحقي ــك املؤدي ــا تل ــربوا منه واعت
املتبعــة تنعكــس علــى مقــدار التكلفــة فتــؤدي لتبايــن نســب التحصيــل، فمــا ســقي 
ــاج لتكلفــة أكــرب ممــا ســقي دون تدخــل  ــة حيت بالتدخــل البشــري أو بالســيوح واآلل
ــه العشــر ومــا  ــة »فيمــا ســقت الســماء ففي بشــري كســقاية املطــر والســقاية البعلي
ــي  ــل ذلــك ابــن رجــب احلنبل ــرِب والداليــة ففيــه نصــف العشــر«)1(. وعل ســقي بالُق
بقولــه »ألن مــا ســقي مبؤنــة وكلفــة ال حيتمــل مــن اخَلــراج مــا حيتملــه مــاُ ســقي بغــري 
مشــقة«)2(. وذكــر ابــن قدامــة أن للكلفــة تأثــري يف تقليــل النمــاء)3(. واســتخدم عمــر 
بــن عبــد العزيــز رضــي اهلل عنــه مفهــوم النفقــة يف قضائــه ألرض اشــرتاها مــن بــين 
بــالل رضــي اهلل عنــه حيــث خــرج فيهــا معدنــان، فقالــوا: إمنــا بعنــاك أرض حــرث 
ــى  ــم عل ــه )أي للقائ ــر لقيّم ــال عم ــة، فق ــاب القطيع ــدن وجــاؤوا بكت ــك املع ومل نبع
ــة وُردّ  ــم بالنفق ــا فقاضه ــا أنفقــت عليه ــا وم ــا اســتخرجت منه الصــرف(: انظــر م

)1( مسند أمحد: 6711
)2( ابن رجب احلنبلي، اخلراج، ص 17.

)3( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 883، نقال عن املغين ج 2 ص 996-896.
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عليهــم الفضــل)1(. 

أنواع املصاريف )عناصر التكلفة(:

بأعمــال  قيامهــم  لقــاء  أجــورا  واملوظفــون  العمــال  يســتحق  واألجــور:  الرواتــب 
بســدادها  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول  أوصــى  وقــد  هبــم.  مناطــة 
عرقــه«)2( جيــف  أن  قبــل  أجــره  األجــري  »أعطــوا  وجــه  أكمــل  علــى   هلــم 

وذلــك حتقيقــا هلدفــني: هــدف اجتماعــي مــن خــالل وصــول هــذه األجــور ألصحاهبــا 
يف الوقــت املناســب ممــا يســاعد يف رضائهــم وبســط ســريرهتم، وهــدف اقتصــادي 
بتحريــك مضاعــف االســتثمار يف اجملتمــع. واعتــرب أبــو يوســف رواتــب القضــاة 
والعمــال مــن مصــارف بيــت املــال)3(. وروعيــت املطالبــة بزيــادة األجــر إن مل تكــف 
مؤنــة احليــاة، فأبــو بكــر رضــي اهلل عنــه حينمــا أصبــح خليفــة املســلمني وانقطــع 
عــن عملــه بالتجــارة قــال ألصحابــه: زيدونــي فــإن يل عيــاال وقــد شــغلتموني فــزادوه 
مخســمائة درمهــا علــى أجــره الســابق. كمــا جيــوز أن تكــون األجــرة نقديــة أو عينيــة. 

الدعايــة واإلعــالن: أشــار الغــزايل إىل أنــه مــن أدب التســويق أن تكــون اإلعانــة 
ــاج  ــا واملشــرتي حمت ــي تروجيه ــع راغــب عــن الســلعة يبغ ــإن البائ ــر ف للمشــرتي أكث
إليهــا)4(، والصــدق مطلــوب يف التســويق ويف الرتويــج للســلع واخلدمــات وال حيــق 
للبائــع اســتخدام اليمــني واحللــف لرتويــج بضاعتــه »احللــف منفقــة للســلعة ممحقــة 
للربــح«)5(، وحــال املســلم هــو إظهــار العيــوب والنصــح لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
»مــن بــاع بيعــا ومل يبينــه مل يــزل يف مقــت اهلل ومل تــزل املالئكــة تلعنــه«)6(. واإلســالم 
ينهــى عــن جتــاوز احلقيقــة يف كافــة األمــور فــال يبالــغ البائــع يف مزايــا ســلعته 

)1( القاسم، أبو عبيد، مرجع سابق، ص 843.
)2( سنن ابن ماجه: 4342

)3( القاضي أبو يوسف، مرجع سابق، ص 681.
)4( الغزايل، إحياء علوم الدين، ص 051.

)5( صحيح مسلم: 4203
)6( سنن ابن ماجه: 8322
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لتضليــل املشــرتين لتفضيــل ســلعته علــى ســلعة غــريه حلثهــم علــى شــراء مــا ال 
حيتاجونــه منهــا)1(. لذلــك فــإن مصاريــف الدعايــة واإلعــالن ال تنتمــي للتكلفــة إال 

ــج ســلعا حمرمــة. ــاه وأن ال تكــون لرتوي باحلــدود الــي ال ختــرج عمــا ذكرن

عمولــة الوســطاء: ذكــر البخــاري)2( يف صحيحــه أن ابــن ســريين والعطــاء وإبراهيــم 
واحلســن مل يــروا بأســا بأجــر السمســار وقــال ابــن عبــاس ال بــأس أن يقــول بــع هــذا 
الثــوب فمــا زاد علــى كــذا وكــذا فهــو لــك وقــال ابــن ســريين إذا قــال بعــه بكــذا فما كان 
مــن ربــح فهــو لــك أو بيــين وبينــك فــال بــأس بــه. أي أن أجــر السمســار قد يكــون أجرا 
حمــددا أو نســبة ربــح مــن املبيــع ســواء كانــت شــراكة أو خاصــة للسمســار. وقــد هنــى 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عــن بيــع النَجْــش، والنَجْــش هــو الزيادة يف الســلعة 
ويقع ذلك مبواطأة البائع فيشــرتكان يف اإلثم ويقع ذلك بغري علم املشــرتي فيســتفيد 
الناجــش. وقــد خيتــص بــه البائــع كمــن خيــرب بأنــه اشــرتى ســلعة بأكثــر ممــا اشــرتاها 
بــه ليغــرر بذلــك غــريه وأمجــع العلمــاء أن النَاجــش عــاص بفعلــه)3(. كمــا هنــى صلــى 
 اهلل عليــه وســلم عــن التدخــل يف عمليــة البيــع »و ال يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض«)4(

وقال صلى اهلل عليه وســلم »ال يســوم على ســوم أخيه«)5( بغية حتقيق االســتقرار يف 
التعامــل. وهــذا بالفعــل مــا وصلــت إليــه أســواق البورصــة حاليــاً، »فيمكننــا بســهولة 
مالحظــة االختفــاء التدرجيــي ملهنــة عميــل أو وكيــل صــرف يف كافــة البورصــات 
الدوليــة... واكتشــفت إدارة نقابــة العاملــني يف هــذه املهنــة يف أواخــر الثمانينــات 
عجــزا وصــل إىل 600 مليــون فرنــك فرنســي بســبب اإلدارة القائمــة علــى املضاربــة 

يف البورصــة«)6(. 

مسّــبق،  شــرط  دون  وذلــك  الديــن،  مــن  احلــط  أو  املمنــوح:  احلســم 
)1( عفر، د. عبد املنعم، اإلسالم وتنظيم املنافسة، جملة اإلقتصاد اإلسالمي، مصرف دبي اإلسالمي، جملد 1 ص 115.

)2( صحيح البخاري: كتاب اإلجارة: باب أجر السمسرة
)3( عفر، مرجع سابق، جملد 1، ص 511.

)4( صحيح البخاري: 2020
)5( صحيح مسلم: 2519

)6( لطفي، مرجع سابق، ص 40.
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بــاع  إذا  مسحــاً  عبــداً  اهلل  »رحــم  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  لقولــه  تصديقــا 
البائــع)2( أن  الغــزايل  وأوضــح  اقتضــى«)1(،  إذا  مسحــا  اشــرتى  إذا   مسحــا 

ــه وردهــا الغــزايل إىل اإلحســان، وهــي  قــد يتبــع عــدة سياســات ماليــة جتــاه مدين
ــوح: ــات احلســم املمن ــة تقني مبثاب

املساحمة. 	. 

حط البعض. 2. 

اإلمهال والتأخري.	. 

املســاهلة يف طلــب جــودة النقــد )وســوف نتعــرض للبيــان عنــد دراســتنا ملعيــار 	. 
الصرف الشــرعي(.

لذلــك فــإن السياســة البيعيــة، الــي تتضمــن جدولــة الســداد كحســم 5% ملــن يســدد 
يف األشــهر الثالثــة األوىل و2% ملــن يســدد يف الشــهر الرابــع وهكــذا هــو مــن الربــا 
إلفــراد الزمــن بعــوض مســتقل. أمــا سياســة التحصيــل: كاملســاحمة وحــط البعــض 

واإلمهــال واملســاهلة فــال بــأس هبــا طاملــا أهنــا دون شــرط مُســبّق.

نفقات الصيانة: إن نفقات الصيانة تقع على عاتق املؤجر وليس املستأجر.

ولقــد سُــئل الزيلعــي عــن إعــادة إعمــار حائــط وقــف مــع رغبــة يف طالئــه أو زخرفتــه، 
ــى الصفــة الــي وقفــه  ــالً »إن حــد العمــارة بقــدر مــا يبقــى املوقــوف عل ــى قائ فأفت
ــادة«)3(، ويف  ــف وال ضــرورة للزي ــاء الوق ــارة ضــرورة إبق هبــا، ألن الصــرف إىل العم
هــذا فهــم واضــح لالســتعمال العــادي للموقــوف أي مفهــوم الصيانــة العاديــة، أي أن 
الصيانــة تنتهــي بعــودة األصــل كمــا كان عليــه قبــل العطــل، وأن كل زيــادة إمنــا هــي 

)1( سنن ابن ماجة: 2194
)2( الغزايل، مرجع سابق، ص 149.

)3( الزيلعي، تيني احلقائق، ج 5، ص 208.
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حتســني للبنــاء وبالتــايل فهــي مــن التكاليــف االســتثمارية)1(. 

أبــو جعفــر الدمشــقي ملفهــوم الصيانــة الوقائيــة وضــرورة دراســة  كمــا تعــرض 
األعطــال كل منهــا علــى حــدة ومعرفــة مواصفــات العطــل ومعــدل األعطــال ودراســة 
أثــر عوامــل كل مــن الزمــن واالســتعمال، فطلــب مــن املشــرف علــى األصــول أن يلتفــت 
إىل: »صيانتهــا مــن أن يســرع إليهــا الفســاد والتغيــري وذلــك بشــيئني أحدمهــا العلــم 
بالشــيء املفســد لــكل نــوع منهــا ماهــو؟ )أي ماهيــة األعطــال( وكــم هــو؟ )أي معــدل 
األعطــال(، واآلخــر املعرفــة مبــا مينــع مــن ذلــك الفســاد ومبــا يــزاد يف ذلــك التوقــي 
)أي الصيانــة الوقائيــة( وينقــص حبســب اختــالف األوقــات )أي عوامــل الزمــن( 

واألحــوال مــن صيــف وشــتاء وســفر وحضــر )أي االســتعمال(«)2(.

وأســند النويــري للخــازن مهمــة إجــراء اجلــرد للكشــف عــن أعمــال الصيانــة الالزمــة، 
الشــكل )16(. ورد األعطــال إىل مــرور الزمــن علــى اآلالت »ويتوجــب علــى املباشــر 
أن ينبــه علــى مــا عنــده مــن العِــدد الــي خيشــى عليهــا التلــف بتطــاول املــدة بكشــفها 
وإصالحهــا مــن مســح ودهــان وصقــل وجــالء وشــحذ وتثقيــف وخــرز وغــري ذلــك«)3(، 
ــج أو بســبب  أو ألســباب خارجــة عــن اإلرادة كالــي بســبب اجلوائــح أو ســقوط الثل
ــا أو إصــالح  ــا فيه ــا أو وقوفه ــاه عنه ــن انقطــاع املي ــات م ــة احلمام احلــرب »كبطال
القــدور وعطــل العمائــر وبطالــة الطواحــني النقطــاع امليــاه وانكســار األحجــار أو 
الســهام أو العــدد أو حصــول جائحــة أرضيــة أو مسائيــة كانقطــاع األجــالب عــن 
اجلهــات اهلوائيــة بســبب مداومــة األمطــار أو ســقوط الثلــج أو طــروق عــدوّ للبــالد أو 

حادثــة عطلــت تلــك اجلهــة بســببها«)4(.

)1( قنطقجي، سامر، ترشيد عمليات الصيانة باألساليب الكمية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة حلب. ص أ.
)2( الدمشقي، مرجع سابق، ص 20.
)3( النويري، مرجع سابق، ص 228.
)4( النويري، مرجع سابق، ص 232.
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نفقــات التحســني: وهــي تلــك التكاليــف االســتثمارية الــي تــؤدي لتحســني األصــل 
ال لصيانتــه فقــط أي أهنــا تــؤدي لزيــادة يف قيمتــه. وقــد أوضــح عمــر بــن اخلطــاب 
رضــي اهلل عنــه ذلــك بــأن َفصَــل تكاليــف حتســني األرض عــن مثنهــا، وقــد وصفهــا 
باألصــل وأطلــق تعبــري أديــم األرض عليهــا متييــزا هلــا بأهنــا أرض جــرداء. فقــد 
جــاءه قــوم أقطعهــم رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أرضــا تركوهــا، فجــاء غريهــم 
وأحيــوا تلــك األرض )أصلحوهــا(، فقــال هلــم عمــر: تركتموهــم يعملــون ويأكلــون 
ــه وســلم مــا  ــى اهلل علي ــوال أهنــا قطيعــة رســول اهلل صل ــريون عليهــم ل ــم ُتغِ ــم جئت ث
أعطيتكــم شــيئاً، ثــم قوّمهــا عامــرة )مزروعــة( وقوّمهــا غامــرة )دون زراعــة(، ثــم قــال 
ألهــل األصــل إن شــئتم فــردوا عليهــم مــا بــني ذلــك وخــذوا أرضكــم وإن شــئتم رَدوا 
عليكــم أديــم األرض هــي هلــم)1(. وأوضــح ابــن قدامــة معيــار التفرقــة بــني التكاليــف 
االســتثمارية والتكاليــف اإليراديــة بــأن التكاليــف االســتثمارية ال تتكــرر كل عــام 
بقولــه »بأنــه مــن مجلــة إحيــاء األرض وال يتكــرر كل عــام«)2(. وذهــب اإلمــام اخلّطابــي 
ــا صــارت تكاليــف اســتثمارية  ــا أو مؤنته إىل أن تكاليــف الصيانــة إذا كــربت قيمته
)عَمــرَة( »و أمــا الــزرع الــذي يســقى بالقِــين )القنــوات( فالقيــاس علــى هــذا أنُ ينظــر، 
فــإن كان ال مؤنــة فيهــا أكثــر مــن مؤنــة احلفــر األول وكســحها يف بعــض األوقــات، 

)1( القاسم، األموال، مرجع سابق، ص 301.
)2( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 388، نقال عن املغين ج 2 ص 699.

 

االستعمال
مرور الزمنأسباب العطل

أسباب خارجية
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الشكل )		( أسباب العطل
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فســبيلها ســبيل النهــر والســيح يف وجــوب العشــر فيهــا، وإن كان تكثــر مؤنتهــا بــأن 
ال تــزال تتداعــى وتنهــار ويكثــر نضــوب مائهــا فيحتــاج إىل اســتحداث حفــر فســبيلها 
ســبيل مــاء اآلبــار الــي ينــزح منهــا بالســواني«)1(، أي هنــاك معيــاران لفصــل التكاليف 
اإليراديــة عــن اإلســتثمارية: تكــرار النفقــة، وحجــم التكاليــف )األمهيــة النســبية(، 

الشــكل )17(.

مصاريــف الســفر واالنتقــال: جيــب أن يكون الســفر لغرض يتعلــق بالعمل، واألفضل 
أن يكــون بــإذن رمســي، واشــرتط النويــري وجــود دســتور )إذن أو مهمة ســفر( يســتعلم 
منهــا احملاســب شــرعية الســفر ويطالــب بــه كثبوتيــة، »وحيتــاج إىل ضبــط أمســاء من 
توجــه بدســتور إىل جهــة مــن اجلهــات ويراعــى انقضــاء مــدة الدســتور ثــم يكشــف 
عنــه ويطالــب مقدّمــه بــه«)2(. كمــا ذكــر أنــس بــن مالــك )ت 158هـــ=775م( أنــه يف 
حالــة القــراض فــإن النفقــة مــن مــال القــراض ومــن مالــه علــى قــدر حصــص املــال)3(، 
أي أن تكاليــف الســفر تكــون علــى الشــركة حســب حصــص الشــراكة بينهمــا. كمــا 
ــال أو  ــى أن الشــريك يف امل ــي )ت 795 هـــ - 1393م( عل ــن رجــب احلنبل اســتدل اب

العامــل فيــه لــه األكل منــه باملعــروف بغــري إذن، ونظــريه أكل الوكيــل األجــري)4(.

مصاريــف التخزيــن والنقــل: رأى املــاوردي أن كميــة اخلــراج )اإليــرادات( تتأثــر 
بتكاليــف النقــل »ومــن النــاس مــن اعتــرب شــرطا رابعــا وهــو قرهبــا مــن البلــدان 

)1( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 388، نقال عن معامل السنن ج 2 ص 207.
)2( النويري، مرجع سابق، ص 210.

)3( موطأ مالك: كتاب القراض
)4( ابن رجب احلنبلي، مرجع سابق، ص 71.

التكرار

احلجم
معايري التمييز

الشكل )7	( تقنيات التمييز بني التكاليف االستثمارية والتكاليف اإليرادية
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واألســواق وبعدهــا«)1(. ورأى الغــزايل ضــرورة عــزل أجــرة النقــل عــن أمثــان الشــراء 
والبيــع، »أن حيمــل املبيــع إىل داره أو اشــرتى احلطــب بشــرط النقــل إىل داره: كل 
ذلــك فاســد إاّل إذا أفــرد اســتئجاره علــى النقــل بأجــرة معلومــة منفــردة عــن الشــراء 
للمنقــول«)2(. أمــا ابــن قدامــة فــرأى أهنــا تكلفــة تقــع علــى املشــرتي لتعلقــه بــه »وأجــرة 
ــذا  ــع، وأمــا نقــل املنقــوالت فه ــه تقبيــض املبي ــع ألن علي ــى البائ ــوزان عل ــال وال الكي

علــى املشــرتي ألنــه يتعلــق بــه حتــى توفيتــه«)3(، الشــكل )18(.
يتحملهامصاريف

البائعالبيع والتوزيع
املشرتيالنقل

الشكل )		( تقنيات حتميل مصاريف املبيعات

كمــا راعــى ابــن قدامــة الســلع املعمــرة والســلع غــري املعمــرة فعفــى عــن الســلع غــري 
املعمــرة مــن التقويــم ألغــراض الــزكاة ألهنــا ال حتتمــل النقــل »يؤخــذ مــن مجيــع مــا 
ميكــن ادخــاره ويتهيــأ بقــاؤه يف أيــدي النــاس حــوال أقلــه، وال يؤخــذ ممــا ال ميكــن 

ذلــك فيــه مثــل البقــول والرياحــني وســائر اخلضــروات«. 

الديــون املعدومــة واملشــكوك فيهــا: نــرى أن عــدم اعتبــار الديــون املظنونــة واهلالكــة 
يف تقويــم امللكيــة بغيــة إخــراج الــزكاة يقابــل االعــرتاف هبــا كتكلفــة.

الثابتــة  األصــول  بــني  للتفرقــة  معيــارا  احلنبلــي  رجــب  ابــن  أوضــح  االهتــالك: 
ــه  ــة لالســتهالك وليــس االهتــالك بقول ــة قابل ــأن املتداول ــداول، شــكل )19(، ب واملت
»وهــذا ال ميكــن يف املنقــوالت قطعــا ألن املنقــوالت تســتهلك«)4(. ويظهــر مفهــوم 
االهتــالك جليــا مــن خــالل إعفــاء هــذه األصــول مــن الــزكاة، فابــن عابديــن يقــول: 
»ال تقــوّم األوانــي الــي توضــع فيهــا ســلع التجــارة وال األقفــاص واملوازيــن وال اآلالت 

)1( املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 266.
)2( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج 2، ص 63.

)3( ابن قدامة، مرجع سابق، ج 4، ص 37-35.
)4( ابن رجب احلنبلي، مرجع ساب، ص 20.
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كاملنــوَل واملنشــار واحملــراث وال دوالب العمــل الــالزم للتجــارة«)1(. وقــد نظــر الفقهــاء 
إىل ســبب احليــازة فــإن كان األصــل حِيــز لالســتعمال يف اإلنتــاج كان أداة إمنــاء 
وعليــه يعتــرب مــن عَــروض القنيــة أي أصــاًل ثابتــاً وال زكاة عليــه، أمــا إذا حيــز األصــل 
ــداوال وخيضــع  ــروض التجــارة أي أصــال مت ــع والشــراء كان مــن عَ للتجــارة أي للبي

ــزكاة وخيضــع لشــرائحها.  ــد احتســاب ال ــم عن ــايل للتقوي بالت

ونــرى هبــذا حــّل ملشــكلة اهتــالك األصــول الثابتــة مــن أجــل حماســبة الــزكاة، فعوضــا 
عــن البحــث عــن تقييــم لألصــول واختيــار طريقــة مناســبة الهتــالك األصــل، فــإن 

األصــل قــد أعفــي مــن الــزكاة.

 

كمــا أن إعفــاء األصــول الثابتــة مــن التقويــم بغيــة إخــراج الــزكاة مقابــل اســتخدامها 
كأدوات لتحقيــق النمــاء هــو أيضــا مــرادف لالعــرتاف باهتالكهــا كتكلفــة. ويتــم 
ــم املخــزون، وتعــاجل  ــا مــع تقوي ــل، كمــا ذكرن ــى أســاس ســعر املث ــم األصــول عل تقوي
األربــاح واخلســائر النامجــة عــن إعــادة التقويــم كأربــاح رأمساليــة والــي أطلــق عليهــا 

)1( ابن عابدين، مرجع سابق، رد احملتار، جزء 5 ص 255

نعم: أصل متداول

ال: أصل ثابت

كأداة إنتاج: أصل ثابت

للتجارة: أصل متداول
سبب احليازة

قابلية االستهالك

وتتحول أصول القنية إىل أصول متداولة بعملية البيع

شكل )		( تقنيات التفرقة بني األصول الثابتة واملتداولة
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الفقهــاء تســمية الفائــدة كمــا بيّنــا ســابقاً. 

ورأى الفقهــاء أنــه إذا بيعــت أصــول القنيــة فأهنــا تعامــل معاملة عَــروض التجارة فتقوّم 
مــع مــال الــزكاة وهبــذا إشــارة إىل مراعــاة النفايــة عند احتســاب أقســاط االهتــالك »إن 
أريــد بيعهــا مــع هــذه األشــياء فيهــا مــال جتــارة تقــوّم معهــا«)1(، وقــد رد النويــري كمــا 

ذكرنــا أســباب العطــل إىل:

تلف بسبب مرور الزمن.	 

اهرتاء بسب االستعمال.	 

وقــد أضافــت األدبيــات احملاســبية احلديثــة هلذيــن املدخلــني مدخــال ثالثــا هــو مقابلة 
التقــدم التقــين، ملقابلــة التطــور الصناعي.

الفوائــد الربويــة: إن الربــا حمرمــة بــكل أشــكاهلا وأنواعهــا ســواء كانــت علــى القــروض 
االســتهالكية أو اإلنتاجيــة }يَمْحَــقُ الّلــهُ الْرِّبَــا وَيُرْبـِـي الصَّدََقــاتِ{ )البقــرة: 276(، لذلــك ال 
تعتــرب هــذه النفقــة مــن التكاليــف بالــغ مــا بلغــت، وذلــك ملــا فيهــا مــن ظلــم علــى املديــن 
فهــي ال تراعــي نســبة املخاطــر الــي يتعــرض هلــا بــل يقتطــع الدائــن املرابــي نســبته 
دون حتمــل ألدنــى مســؤولية. لذلــك فــإن النتيجــة احلتميــة لالقتصــاد القائــم علــى 
املرابــاة هــي االختــالل التمويلــي بزيــادة فقــر املديــن فقــرا وغنــى الدائــن غنــى ســواء 
علــى مســتوى األفــراد أو الشــركات أو الــدول علــى حــد ســواء، فضــال عــن أن الفائــدة 
الربويــة تــؤدي لتثبيــت نســب تضخــم ثابتــة أو متزايــدة علــى مســتوى االقتصــاد ككل. 

أمــا عــن ســبل التخلــص مــن الفوائــد الربويــة: فبمــا أن فائــدة القــروض ال تدخــل يف 
ملــك املقــرض ،  فحكمهــا حكــم املــال الضائــع الــذي ال يعــرف صاحبــه ، ويصــرف يف 
مصــاحل املســلمني .  فكذلــك الفائــدة الربويــة تصــرف إىل مصــاحل املســلمني  كســدّ عــوز 
احملتاجــني وحنــو ذلــك  .  وال جيــوز لــه أن ينفــق منهــا علــى أي مــن أصولــه أو فروعــه أو 

أحــد مــن أقاربــه.
)1( القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 336، نقال عن مطالب أويل النهى ج 2 ص 96.
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اإلجيــار أو اإلجــارة: اإلجــارة بيــع للمنفعــة، واإلجــارة تكــون ألصــول معمــرة)1(، كمــن 
اســتأجر دارا أو ســفينة لينتفــع هبــا)2(. وقــد تعــرض النويــري حملاســبة اإلجيــار 
بإســهاب، وبيّــن أن الــواردات الشــهرية )اهلــاليل( تســتحق كل أول شــهر هجــري 
وعرّفهــا »اهلــاليل عبــارة عمــا يســتأدى أجــوره مشــاهرة كأجــر املــالك املســقفة مــن 
اآلدر )مجــع دار( واحلوانيــت واحلمامــات واألفــران وأرحيــة )مجــع رحــى( الطواحــني 
الدائــرة بالعوامــل )بواســطة البقــر( والراكبــة علــى امليــاه املســتمرة باجلريــان ال 
الطواحــني الــي تــدور بامليــاه الشــتوية يف بعــض نواحــي الشــام فإهنــا جتــري جمــرى 

اخلراجــي )يدفــع عنهــا ســنويا(«)3(. 

فقه الربح:

امليــزان هــو أحــد اآلالت الــي يقــع هبــا تقديــر املقــدرات لقولــه تعــاىل: }وَالسَّــمَاء رََفعَهَــا 
وَوََضــعَ الْمِيــزَانَ )7( َأالَّ َتْطَغــوْا فِــي الْمِيــزَاِن )8( وََأقِيمُــوا الْــوَْزنَ بِالْقِسْــطِ وَاَل ُتْخسِــرُوا الْمِيــزَانَ 
)9({ )الرمحــن( والربــح هــو فضــل اإليــراد عــن التكلفــة، وقــد تعــرض الفقهــاء ألنــواع 
الربــح، وأوضحــوا الفــرتة الــي يتحقــق فيهــا، وأثــر تغــريات التضخــم عليــه، وكذلــك 

عائــد االســتثمار وأثــر معــدل دوران رأس املــال عليــه. 

العــدل  بــني  والتمييــز  للتشــبيه  والربــح  املــال  رأس  مفهومــي  الغــزايل  اســتخدم 
واإلحســان، فالعــدل ســبب النجــاة وهــو جيــري مــن التجــارة جمــرى رأس املــال، 
واإلحســان ســبب الفــوز ونيــل الســعادة وهــو جيــري مــن التجــارة جمــرى الربــح، وال 
يعــد مــن الغفــالء مــن قنــع يف معامــالت الدنيــا بــرأس مالــه)4(. كمــا اشــرتط الغــزايل 
يف عقــد القِــراض كــون الربــح ركنــا مــن أركان العقــد، »ليكــن الربــح معلومــا باجلزئيــة 
بــأن يشــرط لــه الثلــث أو النصــف أو كمــا شــاء، فلــو قــال علــى أن لــك الربــح مائــة 

)1( قحف، د. منذر، متويل العجز يف امليزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية، حبث رقم 39 منشورات املعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب التابع ملصرف التنمية اإلسالمية جبدة،ى 1994.

)2( ابن جنيم، خمطوط م ش /م رقم 3334 الرسالة 18، مكتبة األسد.
)3( النويري، مرجع سابق، ص 232-228.

)4( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 74.
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والباقــي يل مل جيــز إذ رمبــا ال يكــون الربــح أكثــر مــن مائــة فــال جيــوز تقديــره 
مبقــدار معــني بــل مبقــدار شــائع«)1(. كمــا هنــى صلــى اهلل عليــه وســلم عــن ربــح مــا 
مل يضمــن)2(، وذلــك كلــه إمنــا لتحقيــق العــدل وإبعــاد النــاس عــن املنازعــات املفضيــة 

ــد الشــحناء والبغضــاء. خلالفــات توّل

الربح الشامل:

ــة يف صــايف امللكيــة خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة، أو هــو  ــادة احلاصل الربــح هــو الزي
النمــاء احلاصــل يف القيمــة. فــإذا اعتربنــا الفــارق بــني إمجــايل اإليــرادات املتحققــة 
مطروحــا منهــا إمجــايل التكاليــف فنكــون قــد حددنــا الربــح مبعنــاه الشــامل. وحتقــق 
األربــاح يف أي منشــأة مســألة ليــس فيهــا جــدل، فبالربــح تــزاد األمــوال وتتمــول ذاتيــا 
فتســاعد يف حتقيــق توســعات أفقيــة وعاموديــة يف األعمــال. والربــح أيضــا هــو القــوة 
األساســية املوجهــة لقــرارات املســتثمرين كمعيــار جلاذبيــة االســتثمار)3(. إال أن حجــم 
األربــاح يتأثــر باملخاطــر، وقــد ذكــر املــارودي أن التجــارة احملليــة الــي أمساهــا »تقلُّب 
يف احلضــر مــن غــري نقلــة وال ســفر« تتميــز بتحمــل أخطــار أقــل بقولــه: »وَزهِــدَ بــه 
ذوو األخطــار«، بينمــا التجــارة مــع الســفر فيهــا »نقــل إىل األمصــار« وفيهــا خطــر 
أكثــر وربــح أو غــرر أعظــم)4(. ورأى الغــزايل أن مــن قنــع بربــح قليــل كثــرت معامالتــه 
واســتفاد مــن تكررهــا رحبــاً كثــرياً وبــه تظهــر)5(، أي أن زيــادة معــدل دوران األصــول 

يــؤدي لزيــادة عائــد االســتثمار. 

ويظهــر الربــح عنــد إجــراء القيــاس بنهايــة فــرتة حمــددة، فالنويــري ذكر عــن االرتفاع، 
بأنــه يعــدّ ملــدة ســنة كاملــة أوهلــا احملــرم ســنة كــذا وكــذا وآخرهــا ســلخ ذي احلجــة 

)1( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 68. 
)2( سنن الرتمذي: 1155

)3( الغزايل، د. عبد احلميد، األرباح والفوائد املصرفية بني التحليل االقتصادي واحلكم الشرعي، منشورات مصرف التنمية اإلسالمية، 
1994، ص22.

)4( املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 209. 
)5( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 148.
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منهــا)1(. وأوضــح أيضــا ضــرورة الفصــل بــني الــدورات بفصــل املســتخرَج واملتحصــل 
بســنيه)2(، أي كل ســنة علــى حــدة، وأكــد ضــرورة إبــراز املتميــز منهــا بســنيه)3(. 
ويســتدل مــن قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »رحــم اهلل عبــدا مسحــا إذا بــاع مسحــا 
إذا اشــرتى مسحــا إذا اقتضــى«)4(، ضــرورة عــدم املغــاالة يف نســب الربــح ألنــه ليــس 
ــن  ــاء رأى أن الغ ــزايل أن بعــض العلم ــر الغ ــد. وذأو املشــكوك هبأذذك اهلــدف الوحي
يعتــرب مبــا زاد علــى ثلــث القيمــة، فــإذا بلــغ ذلــك ُأوجــب للمشــرتي حــق رد املبيــع)5(.

أنواع النماء:

ــزوا بــني أنــواع النمــاء  مل يكتــف الفقهــاء بالتعــرض للربــح مبفهومــه الشــامل، بــل ميّ
طبقــا ملفهــوم الربــح مبعانيــه احلديثــة. فاعتــربوا أنواعــا ثالثــة للنمــاء)6(: فإمــا ربــح 
أو فائــدة أو غلــة. ذكــر أبــو عبيــد أن مالــكا ذهــب إىل »أن ربــح املــال إمنــا هــو 
راجــع إىل أصلــه وأن األوالد مــن أمهاهتــا فجعلهــا الحقــة هبــا. فــإن كانــت تلــك 
الزيــادة ليســت مــن والدة )غلّــة( و ال شــف )ربــح( ولكنهــا مــن فائــدة اســتفادها 
مثــل اهلبــة واملــرياث وحنــو ذلــك فإنــه ال زكاة يف املــال األول وال يف الفائــدة، ولكنــه 
ــة  يســتأنف بــه حــوال مــن يــوم اســتفاده. ففــرّق مالــك هبــذا بــني الفائــدة وبــني الغلّ
واألربــاح«)7(. فالفائــدة هــي النمــاء أو الزيــادة الــي تتعلــق بعَــروض القنيــة، أمــا 
ــروض كثمــر  ــروض التجــارة بــال بيــع لرقــاب تلــك العَ الغلــة فهــي مــا يتجــدد مــن عَ
النخــل املشــرتى للتجــارة قبــل بيــع رقابــه أو عَــروض التجــارة املشــرتاة بقصــد الربــح 
والتجــارة قبــل بيعهــا وكالصــوف واللــن املتجــدد مــن الغنــم املشــرتاة للتجــارة قبــل 
بيعهــا. وفــرّق آخــرون بــني الربــح املكتســب مــن حســن التصــرف والنتــاج أي الزيــادة 

)1( النويري، مرجع سابق، ص 285.

)2( النويري، مرجع سابق، ص 289.

)3( النويري، مرجع سابق، ص 288.
)4( سنن ابن ماجة: 2194

)5( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 147.
)6( شحاتة، د. شوقي امساعيل، الربح وقياسه يف اإلسالم، جملة املسلم املعاصر، الكويت، العدد 22، 1980، ص 93.

)7( أبو عبيد بن سالم، األموال، مرجع سابق، 419.
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يف عــني األمهــات)1(. وعليــه فالربــح العــادي يقابــل التنظيــم الــذي تقــوم بــه اإلدارة 
 وهــذا مــا قصــده الفقهــاء حبســن التصــرف أو بالتقليــب وقــد ميــز الدرديــر)2(

 صاحبه بلفظة التاجر املدير. 

أمــا مــا ينشــأ مــن أربــاح بســبب ارتفــاع أســعار األصــول الثابتــة فيســمى فائــدة وهــو 
يقابــل مــا نســميه اليــوم باألربــاح الرأمساليــة )ليــس املقصــود الفائــدة الربويــة كمــا 
ــة  هــو معــروف اليــوم(، ومــا ينشــأ عــن ارتفــاع أســعار األصــول املتداولــة يســمى غلّ

وهــو يقابــل مــا نســميه اليــوم باألربــاح العَرضيــة. )الشــكل 20(.

الزمن وأثره يف األرباح: 

الزمــن أو األجــل هــو الوقــت كثــر أم قــّل وميكــن حتديــد جمــال الزمــن بالفــرتة. 
ويســتخدم الزمــن للتعبــري عــن تبــدل احلــال بــني فرتتــني هبــدف القيــاس وصــوال 
لغايــة مرجــوة. فمثــال يقــاس اإلنتــاج بالكــم ويعــرب عنــه خــالل فــرتة زمنيــة حمــددة 
ــم  ــاج خــالل وحــدة الزمــن، فالنشــاط اإلقتصــادي يت ــاس تغــري اإلنت ــة لقي باإلنتاجي

)1( شحاتة، مرجع سابق، ص 95، نقال عن شرح منهاج الطالبني جلالل الدين احمللى، ج2، ص 29.
)2( الدردير، مرجع سابق، ص 413.

أصناف

الغلــة: األربــاح العرضيــة: هــو النمــاء الناجــم عــن ارتفــاع أســعار 
األصــول املتداولــة.

ــة: هــو النمــاء الناجــم عــن ارتفــاع  ــاح الرأمسالي ــدة: األرب الفائ
ــة. أســعار األصــول الثابت

الشكل ).2( أصناف الربح

ــح العــادي: هــو النمــاء الناجــم عــن حســن تصــرف  ــح: الرب الرب
اإلدارة وتنظيمهــا.
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عــرب الزمــن وكل عمليــة إقتصاديــة حتتــل حيــزا مــن الزمــن كمــا أن »تنظيــم العالقــات 
بــني العمليــات حيتــاج إىل زمــن«)1(. وتقيــس املشــروعات نشــاطاهتا مبقارنتهــا خــالل 
فــرتات زمنيــة ماضيــة وحاضــرة وتضيــف هلــا بعــض التنبــؤات لتستشــف بذلــك 

ــه يقــع ضمــن جمــال الزمــن. املســتقبل وهــذا كل

الزمــن ليــس مــن املــوارد االقتصاديــة املســتقلة فــال يبــاع وال يُشــرى منفصــال إاّل إذا 
جتســد يف عمــل أدى إىل زيــادة اإلنتــاج، ويطــال مفهــوم الزمــن كال مــن:

البيوع	. 

القِراض2. 

حتديد الربح	. 

تغري األسعار	. 

أواًل: عالقــة البيــع بالزمــن: خيتلــف نــوع البيــع تبعــاً للزمــن، فــإذا تأجــل املبيــع 
كان بيــع سـَـلم، وإذا تأجــل الثمــن كان بيــع نســيئة، وإذا تأخــر الثمــن واملبيــع كان بيــع 
ــنة وبإمجــاع املســلمني  الديــن بالديــن. وقــد أجــاز الفقهــاء البيــع بثمــن مؤجــل بالسّ
وملُ يســتثن منهــا إال البيــوع الــي يتحقــق فيهــا ربــا النَسّــاء واســتخلصها الفقهــاء مــن 
حديــث األصنــاف الســتة الــذي ذكرنــاه ســابقا. كمــا أجــاز العلمــاء الزيــادة يف الثمــن 
املؤجــل عــن احلــال، »ومنعــوا التعاقــد علــى الزمــن منفــردا إال أنــه يشــرع اعتبــار 
ــادة  ــت الزي ــا إذا كان ــف فيم ــد خُيتل ــع، فق ــع مؤجــل الدف ــن يف مثــن املبي ــة الزم قيم
متعينــة عوضــا عــن األجــل أم ال ولكــن ال مــراء يف أن الزمــن لــه حصتــه مــن الثمــن 
املؤجــل. ومســوغ الزيــادة يف الثمــن مقابــل األجــل الــذي ينتظــره البائــع قبــل تســلم 

الثمــن وبعــد تســليم املبيــع يتضمــن منافــع حمتملــة هــي:

)1( سعد اهلل، مرجع سابق، ص12
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فرص بديلة يتنازل عنها البائع لصاحل املشرتي.	. 

احتمال تعرّض البائع ملخاطر عدم السداد أو املماطلة.2. 

تكاليف متابعة الدين إىل حني السداد«)1(.	. 

وقــد صــح عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قولــه يف بيــع الســلم: »مــن أســلف 
يف مثــر فليســلف يف كيــل معلــوم ووزن معلــوم إىل أجــل معلــوم«)2(.

الثمنالسلعةالبيع
حاالً حاالً نقدي 

مؤجل حاالً تقسيط أو ألجل 
حاالً مؤجل سَلَم أو استصناع

 Future مؤجل مؤجل مستقبلي

الشكل )	2(

والنــوع األخــري غــري جائــز، الشــكل )21(، وال يقــدم لالقتصــاد احلقيقــي أيــة فوائــد، 
وهــذا مــا يعانــي منــه االقتصــاد العاملــي وهــو مــا يُســمى باالقتصــاد الورقــي، وتعــزا 
ــاع الصفقــات  ــث تب ــة حي ــات الومهي ــر أســباب ارتفــاع ســعر النفــط إىل املضارب أكث

علــى الــورق دون تبــادل حقيقــي.

وقــد أجــاز جممــع الفقــه اإلســالمي الزيــادة يف الثمــن املؤجــل عــن الثمــن احلــال 
ضمــن الشــروط التاليــة)3(:

أواًل: جتــوز الزيــادة يف الثمــن املؤجــل عــن الثمــن احلــال، كمــا جيــوز ذكــر مثــن املبيــع 
نقــداً، ومثنــه باألقســاط ملــدد معلومــة، وال يصــح البيــع إال إذا جــزم العاقــدان 
ــأن مل  ــل ب ــد والتأجي ــني النق ــرتدد ب ــع ال ــع م ــع البي ــإن وق ــد أو التأجــل. ف بالنق

)1( سعد اهلل، مرجع سابق، ص 29.
)2( صحيح البخاري: 2086.

)3( جملة اجملمع )ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 (، قرار رقم: 51 )2/ 6(، بشأن / البيع بالتقسيط.
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حيصــل االتفــاق اجلــازم علــى مثــن واحــد حمــدد، فهــو غــري جائــز شــرعاً. 

ثانيــاً: ال جيــوز شــرعاً، يف بيــع األجــل، التنصيــص يف العقــد علــى فوائــد التقســيط، 
مفصولــة عــن الثمــن احلــال، حبيــث ترتبــط باألجــل، ســواء اتفــق العاقــدان علــى 

نســبة الفائــدة أم ربطاهــا بالفائــدة الســائدة. 

ثالثــاً: إذا تأخــر املشــرتي املديــن يف دفــع األقســاط عــن املوعــد احملــدد فــال جيــوز 
إلزامــه أي زيــادة علــى الديــن بشــرط ســابق أو بــدون شــرط، ألن ذلــك ربــا 

حمــرم.

رابعــاً: حيــرم علــى املديــن امللــيء أن مياطــل يف أداء مــا حــل مــن األقســاط، ومــع ذلــك 
ال جيــوز شــرعاً اشــرتاط التعويــض يف حالــة التأخــر عــن األداء.

خامســاً: جيــوز شــرعاً أن يشــرتط البائــع باألجــل حلــول األقســاط قبــل مواعيدهــا، 
ــن قــد رضــي هبــذا الشــرط  ــن عــن أداء بعضهــا، مــا دام املدي ــد تأخــر املدي عن

عنــد التعاقــد.

سادســاً: ال حــق للبائــع يف االحتفــاظ مبلكيــة املبيــع بعــد البيــع، ولكــن جيــوز للبائــع أن 
يشــرتط علــى املشــرتي رهــن املبيــع عنــده لضمــان حقــه يف اســتيفاء األقســاط 

املؤجلة.

ثانيــاً: عالقــة القــرض بالزمــن: القــرض هــو دفــع املــال إىل طــرف آخــر دون مقابــل، 
وهــو وســيلة متويليــة وشــكل مــن أشــكال التكافــل االجتماعــي، والقــرض يف الشــرع 
اإلســالمي يســمى بالقــرض احلســن وال يقابلــه ســوى األجــر مــن اهلل تعــاىل. وهــو 
ــت  ــه ســواء كان ــادة في ــاب املعاوضــات. وحتــرم أي زي ــاب التربعــات ال ب يدخــل يف ب
ــة  ــف عــن عالق ــة القــرض بالزمــن ختتل ــإن عالق ــه، ف ــا. وعلي ــا أو نفع ــدا أو عين نق
َّمَــا الْبَيْــعُ مِْثــُل الرِّبَــا{ )ســورة  َّهُــمْ َقاُلــواْ إِن البيــع بالزمــن رغــم التشــابه لقولــه تعــاىل: }َذلِــكَ بَِأن
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البقــرة:275(، فالزمــن يف البيــع تابــع للمبيــع فيؤثــر وجــوده علــى العوامــل احملــددة 
للثمــن دون أن يســتقل هــو بعــوض، فالعالقــة هــي بــني مبيــع مرتبــط بأجــل مــن 
جهــة وبــني مثــن فيــه حصــة للزمــن مــن جهــة أخــرى)1(. أمــا يف القــرض فــإن حتريــم 
الزيــادة الــي نــص عليهــا القــرآن الكريــم تعــين منــع التعويــض املــادي عــن قيمــة 
الزمــن ومقابلتهــا بالثــواب الــذي حيصــل عليــه املقــرض مــن اهلل عــز وجــل إذا كان 

عملــه خالصــا لوجهــه تعــاىل)2(.

ثالثــاً: عالقــة الزمــن بالربــح: إن قيــاس الربــح يكــون بقيــاس وضــع املنشــأة أو 
املشــروع أو ملكيــة الفــرد بــني فرتتــني زمنيتــني، وعليــه فــإن الــدورة الزمنيــة لقيــاس 
نتائــج األعمــال ختتلــف باختــالف طبيعــة العمــل. فالســنة اهلالليــة هــي الفــرتة 
احملاســبية املتعــارف عليهــا، وإال اعتــربت الســنة الشمســية، وإال فــإن احلســاب يقــع 
باإلنتــاج وهــذا مــا أوضحــه املــاوردي يف أن وضــع اخلــراج علــى مســائح األرض 
ــرباً بالســنة  ــزرع كان معت ــى مســائح ال ــه عل ــة، وأن وضع ــربا بالســنة اهلاللي كان معت
ــرب  ــه)3(. كمــا اعت ــزرع وتصفيت ــربا بكمــال ال ــه مقامســة كان معت الشمســية، وإن جعل
النويــري فــرق التوقيتــني القمــري والشمســي يف حماســبة الرواتــب واألجــور عندمــا 
اعتــد بســداد أجــور11.25 يــوم ملــن يعملــون يف بــالد تتعامــل بالتأريــخ امليــالدي أي 

ــك البــالد. حســب العــرف الســائد يف تل

رابعــاً: عالقــة الزمــن بتغــري األســعار: رأى املــاوردي يف سياســة تقديــر العطــاءات 
الســنوية ألفــراد اجليــش بــأن الكفايــة تعتــرب يف ثالثــة وجــوه: 

عدد من يعوله من الذراري واملماليك، أي عدد األفراد.	. 

عدد ما يربطه من اخليل والظهر، أي وسائل النقل.2. 

)1( سعد اهلل، مرجع سابق، ص 38.

)2( سعد اهلل، مرجع سابق، ص 41.
)3( املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 267.
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املوضــع الــذي حيلـّـه يف الغــالء والرخــص، أي مراعــاة التضخــم الــذي تعانيــه 	. 
البلــد الــي هــو فيهــا.

ثــم راعــى املســتوى العــام لألســعار يف كل عــام بقولــه »ثــم تُعــرض حالــه يف كل عــام، 
فــإن زادت رواتبــه املاســة )الضروريــة( زيــد وإن نقصــت نقــص«)1(. ورأى ابــن قدامــة 
ضــرورة االنتقــال إىل القيــاس الســلعي عندمــا ال يؤمــن تنقــل األســعار يف الرخــص 
والغــالء)2(. أمــا ابــن رجــب احلنبلــي فــرأى أنــه ال جتــوز الزيــادة لزيــادة األســعار وال 
النقــص لنقصهــا)3(. وقــد دعيــت النقــود الــي تتعــرض قيمتهــا للتخفيــض بالنقــد 
الفاســد، بينمــا مسيــت العملــة امللغــاة الــي مل تعــد مقبولــة يف التــداول بالنقــد 
الكاســد، وقــال الكاســاني »لــو اشــرتى بفلــوس نافقــة ثــم كســدت قبــل القبــض 
ــى العمــالت  ــه« مســألة التغــريات الــي تطــرأ عل انفســخ العقــد«)4(. وخّلــص »بــن بيّ
مــن غــري الذهــب والفضــة مــن بطــالن ونقصــان أو رجحــان وأثرهــا يف املعامــالت)5(

يف حــاالت: بطــالن التــداول، أو بطــالن رواجهــا يف بعــض البــالد، أو انعدامهــا وعــدم 
ــا  ــي هتمن ــة هــي ال ــا )وهــذه احلال توافرهــا باألســواق، أو نقصــان ورجحــان قيمته
اآلن(، وبذلــك يقــول إذا العملــة بعــد تقررهــا يف ذمــة املديــن تغــريت قيمتهــا بالزيــادة 

أو بالنقــص فمــاذا عليــه أن يؤديــه للدائــن يف هــذه احلــال؟ وفيــه ثالثــة أقــوال: 

الواجــب علــى املديــن أداؤه نفــس العملــة الــي وقــع التعاقــد عليهــا وإن نقصــت أو 	. 
زادت.

ــة الــي تغــريت بالنقصــان أو بالزيــادة و ال 2.  أن علــى املديــن أن يــؤدي قيمــة العمل
يلــزم الدائــن أن يقبــل مــا وقــع عليــه التعاقــد إذا نقــص.

)1( املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 344.
)2( ابن قدامة، مرجع سابق، ص 222.

)3( ابن رجب احلنبلي، مرجع سابق، ص 72.
)4( بــن بيّــه، الشــيخ عبــد اهلل بــن الشــيخ احملفــوظ، توضيــح أوجــه اختــالف األقــوال يف مســائل معامــالت األمــوال، املكتبــة املكيــة دار ابــن 

حــزم، 1998، ص 147، نقــال عــن بدائــع الصنائــع للكاســاني ج 5، ص 242.
)5( بن بيّه، مرجع سابق، ص 103.
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كــون الــالزم يف بطــالن العملــة وأوىل تغيّرهــا بالزيــادة والنقصــان هــو املثــل. 	. 
واقــرتح »بــن بيّــه« حتديــد الثلــث النســبة الــي يرجــع هبــا الدائــن علــى املديــن عنــد 
رخــص العملــة قياســا لــه علــى اجلائحــة يف الثمــار، فاجلائحــة أمــر خــارج عــن 
إرادة املتعاقديــن لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »مــن ابتــاع مثــرة فأصابتــه جائحــة 

فــال يأخــذ منــه شــيئا مب تأخــذ مــال أخيــك بغــري حــق«.

واشــرتط النويــري مراعــاة ســعر الصــرف يف لقوائــم املاليــة وذكــر ســعر صرفــه عنــد 
إعــداد احملاســب قائمــة اخلتمــة »وإن صــرف نقــدا بنقــد ذكــره بعــد الفذلكــة«)1( خوفاً 
مــن تغــريه، وعنــد إعــداد كاتــب بيــت املــال للجامعــة )قائمــة ماليــة( فيضــم كل مــا 
وصــل إليــه أي مــا هــو مثلــه »ويعــرف مــا لعلــه صرفــه مــن نقــد بنقــد يف توارخيــه«)2(. 
وقــد ســأل ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بأنــه: »يبيــع 
ــا مل  ــا م ــأس أن تأخــذ بســعر يومه ــه ال ب ــال ل ــري ويأخــذ الدراهــم فق ــل بالدنان اإلب

تفرتقــا وبينكمــا شــيء«)3(.

وقــد تنــاول جممــع الفقــه اإلســالمي قضايــا العملــة وتبــدل أســعار صرفهــا. وقــرر 
بالنســبة لألجــور جــواز ربطهــا بالرقــم القياســي لألجــور طبقــاً للمســتوى العــام 
لألســعار شــرط أن تتضمــن لوائــح وأنظمــة العمــل ذلــك وأن ال يشــكل ذلــك ضــرراً 
علــى االقتصــاد العــام وذلــك محايــة لألجــر النقــدي للعاملــني مــن اخنفــاض القــدرة 
الشــرائية ملقــدار األجــر بفعــل التضخــم ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار)4(. لكــن إذا تراكــت 
ــل  ــا، هــي باملث ــة م ــة بعمل ــون الثابت ــاء الدي ــربة يف وف ــإن الع ــاً ف األجــرة وصــارت دين
وليــس بالقيمــة، ألن الديــون تقضــى بأمثاهلــا وال جيــوز ربــط الديــون الثابتــة يف 
ــون، فجيــوز أن  ــا بالنســبة للدي ــاً كان مصدرهــا مبســتوى األســعار)5(. أم ــة أي الذم

)1( النويري، مرجع سابق، ص 276.

)2( النويري، مرجع سابق، ص 218.
)3( سنن النسائي: 4513

)4( جملة اجملمع )ع 3، ج3 ص 1650 والعدد 5 ج 3 ص 1609(، قرار رقم: 75 ) 6/8(، بشأن /قضايا العملة
)5( جملة اجملمع )ع 5، ج3 ص 1609(، قرار رقم: 42) 4/5(، بشأن/ تغري قيمة العملة.
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يتفــق الدائــن واملديــن يــوم الســداد )ال قبلــه( علــى أداء الديــن بعملــة مغايــرة لعملــة 
الديــن إذا كان ذلــك بســعر صرفهــا يــوم الســداد. وكذلــك جيــوز يف الديــن علــى 
أقســاط بعملــة معينــة، االتفــاق يــوم ســداد أي قســط علــى أدائــه كامــالً بعملــة مغايــرة 
بســعر صرفهــا يف ذلــك اليــوم. ويف البيــوع جيــوز أن يتفــق املتعاقــدان عنــد العقــد 
علــى تعيــني الثمــن اآلجــل أو األجــرة املؤجلــة بعملــة تُدفــع مــرة واحدة أو على أقســاط 
حمــددة مــن عمــالت متعــددة أو بكميــة مــن الذهــب وأن يتــم الســداد حســب االتفــاق.

توزيع الربح: 

ال جيــوز توزيــع أي ربــح مــا مل يســلم رأس املــال املســتثمر ويعتــرب التوزيــع باطــالً يف 
ــراض، فــإن رجــل دفــع إىل رجــل مــاال  حــال توزيعــه. هبــذا قــال مالــك يف شــركة القِ
قِراضــا فعمــل فيــه فربــح، فــأراد أن يأخــذ حصتــه مــن الربــح وصاحــب املــال غائــب، 
فــال ينبغــي لــه أن يأخــذ منــه شــيئا إال حبضــرة صاحــب املــال وإن أخــذ شــيئا فهــو لــه 
ضامــن، حتــى حيســب مــع املــال إذا اقتســماه)1(. وقــال أيضــاً: ال جيــوز للمتقارَضــني 
أن يتحاســبا ويتفاضــال واملــال غائــب عنهمــا حتــى حيضــر املــال فيســتويف صاحــب 
املــال رأس مالــه ثــم يقتســمان الربــح علــى شــرطهما. ويف ذلــك يقــول ابــن عابديــن 
»إن قســمة الربــح قبــل قبــض رب املــال رأس مالــه موقوفــة، إن قبــض رأس املــال 

صحــت القســمة وإن مل يقبــض بطلــت«)2(.

وبشأن حتديد األرباح فإن جممع الفقه اإلسالمي يرى)3(:

أواًل: إن األصــل الــذي تقــرره النصــوص والقواعــد الشــرعية تــرك النــاس أحــراراً 
يف بيعهــم وشــرائهم وتصرفهــم يف ممتلكاهتــم وأمواهلــم، يف إطــار أحــكام الشــريعة 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ اَل  اإلســالمية الغــراء وضوابطهــا، عمــاًل مبطلــق قــول اهلل تعــاىل: }يَــا َأيُّهَــا ال
ــُكمْ إِنَّ الّلــهَ  ــرَاٍض مِّنُكــمْ وَاَل َتْقُتُلــواْ َأنُفسَ ــن َت ــارَةً عَ ــِل إاِلَّ َأن َتُكــونَ تِجَ َتْأُكُلــواْ َأمْوَالَُكــمْ بَيْنَُكــمْ بِالْبَاطِ

)1( أنس بن مالك، مرجع سابق، ص 699.
)2( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 2، ص 230.

)3( جملة اجملمع )ع 5، ج 4ص 2593(، قرار رقم: 46 )8/5( بشأن / حتديد أرباح التجار 1988م.
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ــمْ رَحِيمــًا{ )ســورة النســاء:29(.  َكانَ بُِك

ثانيــاً: ليــس هنــاك حتديــد لنســبة معينــة للربــح يتقيــد هبــا التجــار يف معامالهتــم، 
بــل ذلــك مــرتوك لظــروف التجــارة عامــة وظــروف التاجــر والســلع، مــع مراعــاة مــا 

تقضــي بــه اآلداب الشــرعية مــن الرفــق والقناعــة والســماحة والتيســري.

ــاً: تضافــرت نصــوص الشــريعة اإلســالمية علــى وجــوب ســالمة التعامــل مــن  ثالث
أســباب احلــرام ومالبســاته كالغــش، واخلديعــة، والتدليــس، واالســتغفال، وتزييــف 

حقيقــة الربــح واالحتــكار الــذي يعــود بالضــرر علــى العامــة واخلاصــة.

رابعــاً: ال يتدخــل ويل األمــر بالتســعري إاّل حيــث جيــد خلــالً واضحــاً يف الســوق 
واألســعار، ناشــئاً مــن عوامــل مصطنعــة، فــإن لــويل األمــر حينئــذ التدخــل بالوســائل 
ــالء والغــن  ــل والغ ــك العوامــل وأســباب اخلل ــى تل ــي تقضــي عل ــة ال ــة املمكن العادل

الفاحــش.

لقــد أطلــق القلقشــندي اســم )مثــرة االكتســاب( علــى الربــح واخلســارة ألنــه قطــاف 
نتيجــة العمــل مثــل الثمــرة الــي ال تكتمــل إال بعــد الــزرع والرعايــة واحلصــاد. والربــح 

البــد أن يكــون:

حالالً طاهراً، 	 

شــائعاً بــني الشــركاء أي ال ميكــن ختصيــص جانــب معــني مــن ربــح حمــدد 	 
لشــريك دون غــريه، 

ال يدخــل الربــح الناجــم عــن االحتــكار يف الربــح احلــالل بســبب الظلــم الــذي 	 
يلحــق باآلخريــن، 

ال جيوز توزيع الربح دون استيفاء كامل رأس املال.	 
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المبحث الثاني
ضوابط المعامالت اإلسالمية

ــةِ التفكــري الفقهــي الســليم،  إن الغايــة مــن دراســة الفقــه اإلســالمي هــي تنميــُة مَلََك
والبــد مــن بيــان ضوابــط أصوليــة يف دراســة الفقــه مثــال ذلــك:

األصــل يف فقــه العبــادات احلظــر إال مــا ورد الشــرع مبشــروعيته، فــال صــالة 	 
مفروضــة ســوى الصلــوات اخلمــس املنصــوص عنهــا مثــالً.

األصــل يف فقــه املعامــالت اإلباحــة إال مــا ورد الشــرع بتحرميــه، فمــن أطلــق 	 
كلمــة حــرام علــى أمــر عليــه أن يأتــي بالدليــل الشــرعي لكالمــه ألن األصــل أن 

كل املعامــالت حــالل.

وكذلك:

الفتوى يف فقه العبادات  تبنى على األحوط. 	 

الفتوى يف فقه املعامالت تبنى على األيسر.	 

وكذلك:

فقــه العبــادات غــري معقــول املعنــى يف اجلملــة، مــن ذلــك مثــال أن مســح اخلــف 	 
مــن األعلــى مــع أن الظاهــر أن األوىل املســح مــن األســفل.

ــد مــن عمليــة الفهــم 	  ــل عقليــة، حيــث الب ــى عل ــه عل فقــه املعامــالت مبــين كل
واحملاكمــة العقليــة ثــم االســتنتاج حســب املصلحــة مــن خــالل احملافظــة علــى 

الثوابــت الشــرعية.
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وســوف نســتعرض ضابــط العقيــدة والقواعــد الكليــة وضوابــط األحــكام الشــرعية 
وضوابــط املقاصــد الشــرعية، إضافــة إىل ضوابــط عقــد البيــع.

	. ضابط العقيدة )املدخل املعياري(:

إن اإلميــان هــو عقيــدة حيــة متــأل القلــب وتعمــره، مــن آثــاره أن يكــون اهلل ورســوله 
أحــب إىل املــرء مــن كل شــيء ويظهــر ذلــك يف أقوالــه وتصرفاتــه وأخالقــه. فــإن كان 
مثــَة شــيء أحــب إىل املــرء مــن اهلل ورســوله فإميانــه فيــه خلــل، لقولــه تعــاىل: }ُقــْل 
ــوْنَ  ــارَةٌ َتْخشَ ــا وَتِجَ ــوَاٌل اْقَترَْفُتمُوهَ ــرَُتُكمْ وََأمْ إِن َكانَ آبَاؤُُكــمْ وََأبْنَآؤُُكــمْ وَإِخْوَاُنُكــمْ وََأْزوَاجُُكــمْ وَعَشِ
َكسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ َترَْضوْنَهَــا َأحَــبَّ إِلَيُْكــم مِّــنَ الّلــهِ وَرَسُــولِهِ وَِجهَــادٍ فِــي سَــِبيلِهِ َفَترَبَّصُــواْ حَتَّــى يَْأتِــيَ 
الّلــهُ بَِأمْــِرهِ وَالّلــهُ اَل يَهـْـدِي الَْقــوْمَ الَْفاسِــقِنيَ{ )التوبــة:24(، وقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم: )ال يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن مالــه وأهلــه والنــاس أمجعــني()1(. 

ومثــرة هــذه العقيــدة الســليمة قــوة دافعــة تتحكــم بســلوك اإلنســان حنــو اخلــري، 
كجهــاد النفــس ومغالبــة اهلــوى واجلهــاد إلعــالء كلمــة اهلل ومنــع الظلــم والفســاد يف 
األرض وإماطــة األذى عــن الطريــق واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر. وآثــار ذلــك 

يتجلــى مبــا يلــي:

التحرر من التبعية للغري.	. 

العمر هبة اهلل فال ينقصه إقدام وال يزيده إحجام.2. 

الرزق هبة اهلل فال يعجله حرص وال يرده كاره.	. 

بإطمأن القلب يشعر اإلنسان حبالوة اليقني فال جيزع وال ييأس.	. 

يرتقــي اإلميــان باإلنســان فــريى اخلــري والســعادة يف النزاهــة والشــرف والقيــم 	. 
الصاحلــة فريغــب بــه لنفســه وألمتــه وللنــاس أمجيعــن. 

)1( سنن النسائي: 4928
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إن خالفة اإلنسان على األرض مقيدة بتعاليم اخلالق ألن فيها مصلحته. 	. 

امللكيــة هــي مــن آثــار االســتخالف، فامللكيــة الفرديــة يف إطارهــا الشــرعي 7. 
مصانــة، وإرادة اإلنســان مصانــة أيضــاً فــال يؤخــذ منــه شــيء إال بإذنــه، باســتثناء مــا 

تعــارض مــع مصلحــة عامــة وينحصــر ذلــك يف احلــاالت التاليــة:

إجبار احملتكر على البيع بثمن املثل.	 

إجبار املدين املوسر على الوفاء مبا عليه من دين.	 

نزع امللكية للمنعفة العامة بشروطها.	 

حق الشفعة.	 

2. ضوابط القواعد الكلية )املدخل املعياري(:

الضوابــط لغــة مجــع ضابــط وهــو مأخــوذ مــن الضبــط وهــو لــزوم الشــيء وحبســه، 
أمــا اصطالحــاً فهــي كل مــا حيصــر جزئيــات أمــر معــني.

ــي املنطبــق علــى مجيــع جزئياتــه، حيــث ينــدرج  والقاعــدة الفقهيــة هــي األمــر الكل
حتتــه جمموعــة مــن األحــكام املتشــاهبة الــي ميكــن إرجاعهــا إىل أصــل واحــد. 

ومن أهم القواعد الكلية ما يلي:

القاعدة األوىل: األمور مبقاصدها.	 

القاعدة الثانية: التيسري ورفع احلرج.	 

القاعدة الثالثة: الضرر يزال.	 

القاعدة الرابعة: اليقني ال يزول بالشك.	 

القاعدة اخلامسة: العادة حمكمة.	 
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القاعدة السادسة: الغنم بالغرم.	 

القاعدة السابعة: اخلراج بالضمان.	 

قاعدة األمور مبقاصدها:. 	

تعــين أن كل قــول أو عمــل إمنــا هــو حبســب قصــد صاحبــه أي حبســب الغايــة الــي 
ــن  ــربة م ــم أو حتــرك، فالع ــإذا تكل ــه، ف ــه أو عمل ــن وراء قول ــا م ــد الوصــول إليه يري

كالمــه أو حركتــه مبــا يقصــد.

وأصــل القاعــدة قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )إمنــا األعمــال بالنيــات، 
وإمنــا لــكل إمــرئ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إىل دنيــا يصيبهــا أو إمــرأة ينكحهــا 

فهجرتــه إىل مــا هاجــر إليــه()1(.

واملقاصــد متيــز أعمــال النــاس وأقواهلــم فصاحــب النيــة احلســنة واملقصــد احلميــد 
يثــاب عليــه، وإال كان معاقبــا عليــه. فالعقــود إذا ُقصــد مــن إبرامهــا قصــداً مشــروعاً 
كان العقــد صحيحــاً أمــا إذا كان القصــد مــن إبرامهــا غــري مشــروع كان العقــد باطالً.

قاعدة التيسري ورفع احلرج:. 2

األصــل أن األحــكام الشــرعية يف مقــدور املكلــف يقــوم هبــا مــن غــري حــرج ومشــقة، 
فــإذا شــق القيــام بالعبــادة علــى النحــو املعتــاد فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل يُرخــص يف 
أدائهــا حبســب االســتطاعة. ويف هــذا رفــع للحــرج عــن العبــاد، وقــد عــرب العلمــاء عــن 
هــذه القاعــدة بقوهلــم )التيســري ورفــع احلــرج( فاملشــقة هــي الــي ختــرج عــن حــدود 
ــفُ الّلــهُ نَْفسًــا إاِلَّ وُسْــعَهَا لَهَــا مَــا َكسَــبَتْ وَعََليْهَــا 

ِّ
إســتطاعة الفــرد، لقولــه عــز وجــل: }اَل يَُكل

َّسِــينَا َأوْ َأخَْطْأنـَـا رَبَّنَــا وَاَل َتحْمِــْل عََليْنَــا إِصْــرًا َكمَــا حَمَلَْتــهُ عََلــى  مَــا اْكَتسَــبَتْ رَبَّنَــا اَل ُتؤَاخِْذنـَـا إِن ن
َّذِيــنَ مِــن َقبْلِنَــا رَبَّنَــا وَاَل ُتحَمِّلْنَــا مَــا اَل َطاَقــَة لَنَــا بـِـهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاْغفِــرْ لَنَــا وَارْحَمْنَــآ َأنــتَ مَوْاَلنـَـا  ال

)1PP( صحيح البخاري:1.



115
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

َفانصُرْنـَـا عََلــى الَْقــوِْم الَْكافِِريــنَ{ )ســورة البقــرة: 286(. 

وقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »إن الدِيــن يســر ولــن يُشــاد الديــن أحــد 
مــن  وشــيء  والروحــة  بالغــدوة  واســتعينوا  وأبشــروا  وقاربــوا  فســددوا  غلبــه  إال 
ــوا مــن  ــوا أي اقرتب الدجلــة«)1(، وســددوا أي توســطوا دون إفــراط وال تفريــط وقارب
الســداد والصــواب، والغــدوة هــو اخلــروج أو النهــار،   والروحــة هــو العــودة هنايتــه، 

ــل. والدجلــة الســري يف اللي

أما أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية أن األصل يف املعامالت اإلباحة.

ويعتــرب االستحســان نــوع مــن الرتجيــح بــني األدلــة، واألخــذ بأقواهــا كحالــة مــن 
حــاالت التيســري ورفــع احلــرج، وفيــه نوعــني:

االستحســان بالنــص: وجيــري فيــه كل العقــود الي قالوا عنهــا خالف القياس 	. 
كالســلم، واإلجــارة، والقــرض وحنوهــا. وهــي ثابتــة بنصــوص شــرعية رغــم 
ــع املعــدوم(. وليــس االستحســان ضــد  ــا للقاعــدة )عــدم صحــة بي معارضته
القيــاس بــل هــو نــوع منــه ألن القيــاس علــى نوعــني جلــي وخفــي واالستحســان 

قيــاس خفــي.

االستحسان باإلمجاع: كما يف االستصناع. 2. 

قاعدة الضرر يزال:. 	

لقــد شــرّع اهلل لعبــاده األحــكام الــي تُصلــح أحواهلــم يف الدنيــا واآلخــرة، وتزيــل 
عنهــم كل مــا يضــرّ بــه أو يؤذيهــم، فــإذا وقــع علــى اإلنســان ضــرر شــديد، جــاز لــه 
علــى ســبيل التخلــص مــن الضــرر أن يلجــأ إىل الوســيلة الــي يتفــادي هبــا الضــرر.

لذلــك حُــرّم التعــدي علــى حقــوق الغــري باإلســتعمال أو اإلتــالف، إال إذا توقفــت حيــاة 
)1PP( صحيح البخاري:38.
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ــه األخــذ  ــح ل ــة ضــرورة تبي ــى أخــذ شــيء مــن مــال غــريه فيعتــرب يف حال إنســان عل
مــن مــال الغــري بالقــدر الــالزم لدفــع اهلــالك وإزالــة الضــرر، مــع إلتزامــه بتعويــض 

صاحــب املــال عنــد امليســرة.

وأصــل القاعــدة قــول رســول اهلل  صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال ضــرر وال ضــرار«)1(، 
فالشــريعة حتــرص علــى إزالــة الضــرر عــن األفــراد واجلماعــات.

والضــرر فعــل الواحــد، أمــا الضــرار ففعــل اإلثنــني، والضــرر هــو اإلبتــداء بالفعــل، 
والضــرار هــو اجلــزاء عليــه )رد الفعــل(. 

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

يتفرع عن هذه القاعدة قواعد كلية أخرى منها:

الضــرورات تبيــح احملظــورات: فيجــوز للمضطــر أن يــأكل امليتــة، وميكــن رفــع 	. 
العقــاب عــن املُكــره، وجيــوز للمعتــدى عليــه أن يدافــع عــن نفســه.

الضــرورة تقــدر بقدرهــا: فــال جيــوز للمضطــر أن يتنــاول مــن احملرمــات إال 2. 
ــه أن  بالقــدر الــالزم إلنقــاذ نفســه مــن اهلــالك، كمــا ال جيــوز للمعتــدى علي

يتجــاوز القــدر الــالزم لــرد العــدوان.

الضــرر ال يــزال بالضــرر: ألن إزالــة الضــرر مبثلــه يعتــرب إيقاعــا بالضــرر علــى 	. 
الغــري وهــو يف األصــل غــري جائــز.

قاعدة اليقني ال يزول بالشك:. 	

وتعــين إبقــاء احلكــم علــى مــا كان عليــه حتــى يقــوم الدليــل علــى إنتفائــه. ألن احلالــة 
ــاج إىل  ــوب اإلنتقــال إليهــا حتت ــة املطل ــل، واحلال ــى دلي ــة عل القائمــة )اليقــني( مبني

دليــل أقــوى.

)1PP( سنن ابن ماجة: 2331.
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وأســاس قاعــدة )اليقــني ال يــزول بالشــك( قولــه  صلــى اهلل عليــه وســلم: »إذا شــك 
أحدكــم يف صالتــه فلــم يــدر كــم صلــى ثالثــاً أم أربعــاً فليطــرح الشــك وليــن علــى 
مــا اســتيقن ثــم يســجد ســجدتني قبــل أن يســلم فــإن كان صلــى مخســا شــفعن لــه 

صالتــه وإن كان صلــى إمتــام ألربــع كانتــا ترغيمــا للشــيطان«)1(. 

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية منها:

األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان، فمــن تيقــن الطهــارة وشــك يف احلــدث فهــو 	. 
متطهــر، والعكــس صحيح.

األصــل بــراءة الذمــة، فمــن إدعــى أنــه دائــن لشــخص مببلــغ معــني، فــال عــربة 2. 
ــة  ــة املثبت ــات، فــإذا مل يقــدم األدل ــد مــن اإلثب مــن اإلدعــاء اجملــرد وإمنــا الب
للديــن، فاألصــل بــراءة ذمــة املدعــى عليــه، وكذلــك القــول بــأن املتهــم بــريء 

حتــى تثبــت إدانتــه.

األصل فى األشياء اإلباحة حتى يقوم الدليل على التحريم.	. 

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

ســد الذرائــع: أن مــا كان ذريعــة أو وســيلة إىل شــيء يأخــذ حكمــه، فمــا 	 
كان وســيلة إىل احلــرام حيــرم، وإن كان يف أصلــه حــالالً. فعقــد البيــع حــالل 
ــه تعــاىل: )وأحــل اهلل البيــع(. وتقتضــي قاعــدة  ــق قول ــه ملطل مشــروع يف أصل
ســد الذرائــع بطــالن البيــع إذا ُقصــد بــه احملــرم، أو كان الدافــع إليــه غــري 
ــن يعتصــره  ــب مل ــع العن ــل مســلماً، وبي ــن يقت ــع الســالح مل مشــروع، كمــا يف بي

مخــراً. 

االحتيــاط: أي »احــرتاز املكلــف عــن الوقــوع فيمــا يشــك فيــه مــن حــرام 	 

1( صحيح مسلم: 888. PP(
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أو مكــروه«، كاختــالط احلــالل باحلــرام يف أســواق النــاس. ومبــا أن األســواق 
فيهــا املغصــوب، واملســروق، والربــوي، ممــا قــّل وكثــر، فــال مينــع التعامــل مــع 
ــإن مل يكــن  ــه حــرام، ف ــى أن ــدل عل ــا ي ــد مــا مل يتوافــر م أهــل الزمــان أو البل
يف العــني عالمــة تــدل علــى أنــه مــن احلــرام، فرتكــه ورع، وأخــذه حــالل، وال 

يفســق بــه آكلــه. 

لذلك نتعامل مع من اختلط ماله حبرام باليقني الغالب على الشك. 

قاعدة العادة حمكمة:. 	

ــم يف مــكان وزمــان معــني  ــه العــرف بينه ــاس وجــرى علي ــاده الن ــا إعت ــادة هــو م الع
لفعــل حمــدد. وحتكيــم العــادة ال يكــون إال إذا إنعــدم وجــود مصــدر أقــوى منــه مــن 
ناحيــة التشــريع حيــث ال يوجــد نــص مــن قــرآن أو ســنة وال يوجــد إمجــاع، ويتعــذر 
تطبيــق قواعــد القيــاس ألن الواقعــة جديــدة ال نظــري هلــا، عنــد ذلــك يكــون العــرف 

أحــد املصــادر املمكنــة للحكــم يف الواقعــة.

ــاد فوجــد  ــوب العب ــه وســلم: »إن اهلل نظــر يف قل ــى اهلل علي ــه  صل ــك قول ــل ذل ودلي
قلــب حممــد  صلــى اهلل عليــه وســلم خــري قلــوب العبــاد فاصطفــاه لنفســه فابتعثــه 
ــه خــري  ــوب أصحاب ــاد بعــد قلــب حممــد فوجــد قل ــوب العب ــم نظــر يف قل برســالته ث
قلــوب العبــاد فجعلهــم وزراء نبيــه يقاتلــون علــى دينــه فمــا رأى املســلمون حســنا فهــو 
ــه  عنــد اهلل حســنا ومــا رأوا ســيئا فهــو عنــد اهلل ســيء«)1( وقــد اشــرتط الفقهــاء ل

شــروطا منهــا:

أال خيالف نصا من الكتاب والسنة أو حكما فيه إمجاع. 	. 

أن يكون العرف شائعا معتادا وغالبا، أي ليس نادراً.2. 

1( مسند أمحد: 3418 PP(
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أن يكون العرف سابقاً أو مقارناً لزمن التعاقد.	. 

أال يكون خمالفا ملا اشرتطه أحد املتعاقدين عند التعاقد.	. 

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

من أمثلة املنكرات الي شاعت ويتصور البعض بأهنا صارت عرفا حمكماً:

املعامالت الربوية.	 

تعاطي املسكرات.	 

إنتشار حمالت اللهو املخالف حلدود الشرع	 

وعلى ذلك فإن العرف قسمان: 

عرف فاسد ال يؤخذ به. 	 

عــرف صحيــح يؤخــذ بــه، ويعتــرب األخــذ بــه أخــذا بأصــل مــن أصــول 	 
الشــرع.

قاعدة الُغنم بالغرم:. 	

يقصــد هبــا أن احلــق يف احلصــول علــى الكســب )العائــد أو الربــح( يكــون بقــدر 
حتمــل لتكاليفــه. وبعبــارة أخــرى فــإن احلــق يف الربــح يكــون بقــدر اإلســتعداد لتحمــل 

اخلســارة. 

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

متثــل هــذه القاعــدة األســاس الفكــري لــكل املعامــالت الــي تقــوم علــى املشــاركات 
واملعاوضــات، حيــث لــكل طــرف حقــوق تعــادل مــا عليــه مــن التزامــات. وااللتزامــات 

علــى أنــواع هــي:
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التزام مبال.	 

التزام بعمل. 	 

التزام بضمان.	 

وهذه هي األسباب الي تسبب لصاحبها احلق يف احلصول على الربح أو الغنم.

قاعدة اخلراج بالضمان:. 7

وقصــد هبــا أن مــن ضمــن شــيئا جــاز لــه أن حيصــل علــى مــا تولــد عنــه مــن عائــد، 
ــن ضمــن شــيئا  ــه( وجــاز مل ــا خــرج من ــون اخلــراج )أي م ــال، يك ــان أصــل امل فبضم
اإلنتفــاع بــه، ألنــه ملــزم بإســتكمال النقصــان احملتمــل احلــدوث وجــرب اخلســارة إن 

وقعــت.

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

هــذه القاعــدة مشــتقة مــن القاعــدة الســابقة، ألهنــا قــد تدخــل حتتهــا مــن حيــث أن 
اخلــراج غنــم والضمــان غــرم، وهلــا أثــر كبــري يف األعمــال املاليــة واملصرفيــة ألهنــا 

تؤثــر علــى توزيــع نتائــج األعمــال.

	. ضوابط األحكام الشرعية )املدخل السلوكي(:

يقصــد باألحــكام الشــرعية خطــاب اخلالــق تبــارك وتعــاىل لعبــاده املكلفــني ألداء 
فعــل مــا أو اإلنتهــاء عنــه أو التخيــري بــني هــذا وذاك. واألحــكام الشــرعية التكليفيــة 

مخســة، هــي: الواجــب، واملنــدوب، واملبــاح، واملكــروه، واحلــرام.

الواجب: وهو ما يثاب عليه فاعله ويعاقب تاركه، وهو قسمان:	. 

ــبَ 	  ــواْ ُكتِ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا َأيُّهَ ــزكاة، }يَ واجــب عيــين )فــرض عــني( كالصــالة وال
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َّذِيــنَ مِــن َقبْلُِكــمْ لَعَلَُّكــمْ َتتَُّقــونَ{ )البقــرة: 183(.  عََليُْكــمُ الصِّيَــامُ َكمَــا ُكتِــبَ عََلــى ال
ويعتــرب فــرض عــني كل مــا هــو ضــروري تعلمــه كل حســب حاجتــه، فالتاجــر 
ــذا العامــل  ــه وك ــام بعمل ــه بالقي ــا يلزم ــم كل م ــه تعل أو احملاســب يتوجــب علي
أو املوظــف كل حســب حاجتــه طبقــا للقاعــدة الشــرعية »مــا عُلــم مــن الديــن 

بالضــرورة«.

واجب كفائي )فرض كفاية( كاجلهاد وحتصيل العلوم.	 

املندوب: أو املســتحب وهو ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه، يقول اهلل تعاىل:}يَا 2. 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إَِذا َتدَايَنُتــم بِدَيٍْن إِلَى َأجٍَل مُّسَــمًّى َفاْكُتبُوهُ{)البقرة: 282(. َأيُّهَــا ال

املبــاح: وهــو مــا ال يثــاب فاعلــه وال يعاقــب تاركه}َفــِإَذا ُقضِيَــتِ الصَّــاَةُ َفانَتشِــرُوا فِــي 	. 
َّعَلَُّكــمْ ُتْفلِحُــونَ{ )اجلمعــة: 10(. اأْلَرِْض وَابَْتُغــوا مِــن َفْضــِل اللَّــهِ وَاْذُكــرُوا اللَّــهَ َكثِــرًا ل

َّذِيــنَ آمَنُــواْ اَل َتسْــَأُلواْ عَــنْ 	.  املكــروه: وهــو مــا يثــاب تاركــه و ال يعاقــب فاعلــه }يَــا َأيُّهَــا ال
َأشْــيَاء إِن ُتبْــدَ لَُكــمْ َتسـُـؤُْكمْ { )املائــدة: 101(.

ــمُ 	.  احلــرام: وهــو مــا يثــاب تاركــه ويعاقــب فاعلــه }حُرِّمَــتْ عََليُْكــمُ الْمَيَْتــُة وَالـْـدَّمُ وَلَحْ
ــا  ــبُعُ إاِلَّ مَ ــا َأَكَل السَّ ــُة وَمَ ــُة وَالنَّطِيحَ ــِر الّلــهِ بـِـهِ وَالْمُنَْخنَِقــُة وَالْمَوُْقــوَذةُ وَالْمَُترَدِّيَ ــلَّ لَِغيْ ــا ُأهِ الْخِنِْزيــِر وَمَ
َّذِيــنَ َكَفــرُواْ مِــن  يُْتــمْ وَمَــا ُذبـِـحَ عََلــى النُّصُــِب وََأن َتسَْتْقسِــمُواْ بـِـاأَلْزاَلِم َذلُِكــمْ فِسْــقٌ الْيَــوْمَ يَئِــسَ ال َذكَّ
دِينُِكــمْ َفــاَ َتْخشَــوْهُمْ وَاخْشَــوِْن الْيَــوْمَ َأْكمَلْــتُ لَُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَُكــمُ 
{ )املائــدة:  ِثـْـٍم َفــِإنَّ الّلــهَ َغُفــورٌ رَّحِيــمٌ

ِّ
ــِن اْضُطــرَّ فِــي مَْخمَصَــةٍ َغيْــرَ مَُتجَانِــفٍ إل ــا َفمَ اإلِسْــاَمَ دِينً

.)3

وذهب الغزايل إىل أبعد من ذلك فقسم الورع عن احلرام إىل أربع درجات)1(:

ورع العدول: وهو الورع عن كل ما حترمه فتاوى الفقهاء.	. 

)1PP( الغزايل، مرجع سابق، ج 2، ص 165.
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ورع الصاحلــني: وهــو االمتنــاع عمــا يتطــرق إليــه احتمــال التحريــم ولكــن 2. 
ــة. ــى اجلمل ــع الشــبهة عل ــو موق ــى الظاهــر فه ــاء عل ــاول بن ــي يرخــص يف التن املف

ورع املتقــني: وهــو مــا ال حترمــه الفتــوى وال شــبهة يف حلــه، ولكــن خيــاف مــن 	. 
أدائــه إىل حمــرم، »ال يبلــغ العبــد أن يكــون مــن املتقــني حتــى يــدع مــا ال بــأس 
حــذرا ملــا بــه بــأس«)1(. فــإذا كان لبعضهــم مائــة درهــم علــى إنســان فحملهــا 
ــادة وكان  ــة الزي ــكل خيف ــورع عــن اســتيفاء ال ــه فأخــذ تســعة وتســعني وت إلي
بعضهــم يتحــرز فــكل مــا يســتوفيه يأخــذه بنقصــان حبــة ومــا يعطيــه يوفيــه 

بزيــادة حبــة ليكــون ذلــك حاجــزا مــن النــار.

ورع الصديقــني: وهــو مــا ال بــأس بــه أصــالً وال خيــاف منــه أن يــؤدي إىل مــا 	. 
بــه مــن بــأس ولكنــه يتنــاول لغــري اهلل وعلــى غــري نيــة التقــوى بــه علــى عبــادة 
اهلل. وقــد روي أن الصديــق رضــي اهلل عنــه تقيّــأ مــن اللــن )ملّــا مل يعلــم 
مصــدره( خيفــة مــن أن يُحــدث احلــرام فيــه قــوّة مــع أنــه شــربه عــن جهــل ال 

يوجــب إخراجــه، ولكــن ختليــة البطــن عــن اخلبيــث مــن ورع الصديقــني.

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

يســتفاد مــن هــذه األحــكام معرفــة اجملــال الــذي قــد يســلكه املســلم املمــارس ألعمــال 
االكتســاب يف حياتــه، فالديــن عامــل حمــدد للســلوك. ومــن أهــم آثــار ذلــك:

اإلدارة: تؤدي إىل حسن إستغالل املوارد البشرية واملادية.	 

إجــراءات العمــل والعقــود والنمــاذج: تصــاغ يف ضــوء األســاس املنضبــط 	 
بإطــار العقــود الشــرعية الــي حتكــم املعامــالت اإلســالمية.

جمــاالت االســتثمار واخلدمــات: حتــث علــى جتنــب أنشــطة التوظيــف 	 

)1( سنن الرتمذي: 2375.
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واإلســتثمار واخلدمــات احملرمــة أو املكروهــة إىل اجملــاالت املباحــة شــرعا أو 
املندوبــة أو الواجبــة ويكــون االلتــزام مبــين علــى اإلســتطاعة. مــن أمثلــة الســلع 

واخلدمــات احملرمــة واملكروهــة:

جتــارة وصناعــة اخلمــور واملســكرات واملخــدرات وكل مــا يأخــذ حكمهــا، 	. 
ويدخــل يف دائــرة نشــاطها خدمــات النقــل والتوزيــع والتقديــم.

أو 2.  بلحومهــا  املرتبطــة  واخلدمــات  والصناعــات  اخلنازيــر  وجتــارة  تربيــة 
مكوناهتــا.

نوادي القمار وامليسر وما يشبهها ويأخذ حكمها.	. 

النوادي الليلية واملراقص.	. 

احملالت والنوادي املخصصة للّهو غري املباح املرتبط مبحرمات ومفاسد.	. 

االبتعاد عن األساليب والوسائل احملرمة أو املكروهة، ومنها:	. 

التعامل بالفوائد الربوية يف اإليداع والقروض ألنه ربا حمرم.	 

التعامل بالبيوع املنهى عنها شرعا.	 

املعامالت الي يصاحبها غرر وجهالة.	 

املعامالت الي تؤدي إىل اإلحتكار.	 

املعامالت الي يكتنفها غش وخداع وكذب وتدليس ورشوة.	 

خبس األمثان أو التالعب فيها.	 

التالعب يف املوازين واملكاييل.	 

توزيــع األربــاح واخلســائر بشــكل عــادل بــني األطــراف الــي ســامهت هبــا 7. 
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مراعــاة لقاعدتــي )الغنــم بالغــرم( و )اخلــراج بالضمــان(.

االلتــزام باملســؤولية االجتماعيــة واألخالقيــة جتــاه اجملتمــع بــأداء زكاة املــال 	. 
وصرفهــا يف مصارفهــا الشــرعية، وكذلــك الصدقــات والتربعــات.

	. ضوابط املقاصد الشرعية

يــرى اإلمــام الغــزايل أن مقاصــد الشــرع مــن اخللــق مخســة، حبفــظ دينهــم وأنفســهم 
ــو مصلحــة،  ــظ هــذه األصــول فه ــن حف ــا يتضم ــكل م ــم ونســلهم وماهلــم، ف وعقله
وكل مــا يفــوت هــذه األصــول اخلمســة فهــو مفســدة، ودفعهــا مصلحــة، وهــذه هــي 
ــى هــذه األصــول اخلمســة  ــى احملافظــة عل ــي تقــوم عل ــربة شــرعا ال املصلحــة املعت

وصيانتهــا.

واألحــكام الشــرعية هــي وعــاء املصــاحل فاإلســالم مــا جــاء حبكــم إال وفيــه مصلحــة 
مقصــودة، واملصــاحل ليســت مرتبــة واحــدة إمنــا علــى ثالثــة مراتــب.

املرتبة األوىل: الضروريات

وهــي الــي ال تتحقــق وجــوه املصلحــة املذكــورة إال هبــا، فالضــروري بالنســبة للنفــس 
هــو احملافظــة علــى احليــاة، واحملافظــة علــى األطــراف، وكل مــا ال ميكــن أن تقــوم 
احليــاة إال بــه، والضــروري بالنســبة للمــال هــو مــا ال ميكــن احملافظــة عليــه إال بــه، 

وكذلــك بالنســبة للنســل.

وكل ما يرتتب عليه فوات أصل من األصول اخلمسة املذكورة يعد ضرورياً.

وقــد شــدد الشــرع اإلســالمي يف محايتــه، فــإذا ترتــب حفــظ احليــاة علــى فــوات أمــر 
حمظــور أبــاح الشــرع تنــاول احملظــور، بــل أوجبــه إذا مل يكــن فيــه إعتــداء علــى أحــد. 
وعليــه وجــب علــى املضطــر الــذي خيــاف املــوت جوعــا أن يــأكل امليّتــة واخلنزيــر وأن 
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يشــرب اخلمــر حتــت قاعــدة )الضــرورات تبيــح احملظــورات( والضــرورة كمــا أســلفنا 
تقــدر بقدرهــا.

املرتبة الثانية: احلاجيات

وهــي الــي ال يكــون احلكــم الشــرعي حلمايــة أصــل مــن األصــول اخلمســة، بــل 
ــع  ــم بي ــور اخلمســة، كتحري ــاط هلــذه األم ــع املشــقة أو احلــرج أو اإلحتي يُقصــد دف
ــى  ــم الصــالة عل ــرأة، وحتري ــورة امل ــة ع ــم رؤي ــال يســهل تناوهلــا، وحتري ــر لكي اخلم
األرض املغصوبــة، وحتريــم تلقــي الركبــان، وحتريــم اإلحتــكار، واإلحتيــال. ومــن ذلــك 
أيضــاً إباحــة كثــري مــن العقــود الــي حيتــاج إليهــا النــاس كاملزارعــة واملســاقاة والســلم 

ــة. واملراحبــة والتولي

املرتبة الثالثة: التحسينيات

ــا ترفــع  ــاط هلــا، لكنه وهــي األمــور الــي ال حتقــق أصــل هــذه املصــاحل، وال اإلحتي
املهابــة، وحتفــظ الكرامــة، وحتمــي األصــول اخلمســة. ومــن ذلــك بالنســبة للنفــس 
محايتهــا مــن الدعــاوى الباطلــة والســب وغــري ذلــك ممــا ال ميــس أصــل احليــاة 
ــني  ــي املرتبت ــك يل ــن ميــس كماهلــا ويشــينها، وذل ــات مــن حاجياهتــا، ولك وال حاجي

الســابقتني. 

ومــن ذلــك بالنســبة لألمــور املاليــة حتريــم التغريــر واخلــداع والنصــب، فهــو ال ميــس 
املــال ذاتــه بــل ميــس إرادة التصــرف يف املــال عــن بيّنــة وإدراك صحيــح لوجــوه 
الكســب واخلســارة. فهــو ال إعتــداء فيــه علــى أصــل املــال ولكــن اإلعتــداء علــى إرادة 

املتصــرف.

أثر القاعدة يف التكاليف الشرعية:

احملافظــة علــى الديــن ألن الديــن البــد منــه لإلنســان ليهــذب ســلوكه، ويعلــي 	. 
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مرتبتــه.

احملافظــة علــى النفــس باحملافظــة علــى حقهــا يف احليــاة ومحايتهــا مــن أي 2. 
إعتــداء عليهــا بالقتــل أو قطــع األطــراف أو اجلــروح، واحملافظــة علــى الكرامــة 

اإلنســانية مبنــع القــذف والســب.

احملافظة على العقل حبفظه من أي أذى، واحملافظة عليه تستلزم: 	. 

أن يكــون كل عضــو مــن أعضــاء اجملتمــع اإلســالمي ســليما ميــده باخلــري 	 
والنفــع. 

أال يعرض عقله لآلفات فيكون عبئا على اجلماعة. 	 

ــك عوقــب شــارب 	  ــام، لذل ــه مــن الشــرور واآلث ــة عقل ــى وقاي أن يعمــل عل
ــى اخلمــر. ــاول املخــدرات قياســاً عل اخلمــر ومــن يتن

احملافظــة علــى النســل للمحافظــة علــى النــوع اإلنســاني وتربيــة الناشــئة 	. 
تربيــة تربــط بــني النــاس باإللفــة، ومنــع اإلعتــداء علــى احليــاة الزوجيــة، 
ومنــع اإلعتــداء علــى األعــراض. لذلــك كانــت عقوبــة الزنــا، وعقوبــة القــذف، 

ــة النســل. ــي وضعــت حلماي ــة ال ــات التعزيزي ــك مــن العقوب وغــري ذل

احملافظــة علــى املــال مبنــع اإلعتــداء عليــه بالســرقة والغصــب وحنومهــا، 	. 
وتنظيــم التعامــل بــني النــاس علــى أســاس العــدل والرضا، والعمــل على تنميته 
ووضعــه يف أيــدٍ حتفظــه وتقــوم علــى رعايتــه. لذلــك مُنــع أكل املــال بــني الناس 

بالباطــل، وشــرّع التعامــل بالبيــوع واملشــاركات واإلجــارات وغريهــا.

	. ضوابط عقد البيع الشرعية

إن دراســة الضوابــط الشــرعية للمعامــالت أمــر ضــروري وهــام حتاشــيا للوقــوع يف 
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أخطــاء قــد تــؤدي إىل احلــرام املنهــي عنــه، وقــد حــّذر عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل 
عنــه مــن ذلــك قائــاًل: ال يبيــع يف ســوقنا إال مــن يفقــه وإال أكل الربــا شــاء أم أبــى. 
ويالحــظ أن عمــر رضــي اهلل عنــه قــد خاطــب البائــع، ألنــه الطــرف األهــم يف الســوق 
وبانضباطــه ينضبــط املشــرتي وغــريه. لذلــك فتعلــم فقــه املعامــالت منــوط جبميــع 

أطــراف الســوق وخاصــة البائــع منهــم.

واملعامــالت لغــة مجــع معاملــة ومعناهــا: التعامــل، واصطالحــا مــا يبحــث يف حقــوق 
اخللــق، ألن العبــادات تبحــث يف حقــوق اهلل تعــاىل.

لذلــك فاملعامــالت هــي املعاوضــات املاليــة ومــا يتصــل هبــا مــن بيــع، وســلم، وإجــارة، 
وشــركة، ورهــن، وكفالــة، ووكالــة وحنــو ذلــك.

القاعدة األوىل: األصل يف البيوع هو احلل

إن األســاس الــذي ينبــين عليــه أصــل العقــد هــو احلــّل أي اإلباحــة، والبيــع لغــة هــو 
أخــذ شــيء وإعطــاء آخــر، واصطالحــاً مبادلــة مــال مبــال بغــرض التملــك. وتقســم 

العقــود إىل أربعــة أقســام:

عقــود املعاوضــات: وهــي الــي يكــون فيهــا املبادلــة، كالبيــع، واإلجــارة، 	 
فيبــذل الشــخص شــيئا، ويأخــذ بــدال منــه شــيئا آخــر.

ــذل مــن جانــب واحــد دون اجلانــب 	  عقــود التربعــات: الــي يكــون فيهــا ب
ــة. ــة والصدقــة واهلدي ــل اهلب اآلخــر، مث

عقــود التوثيــق: الــي يــراد منهــا توثيــق عقــد آخــر، مثــل عقــد الضمــان، 	 
والرهــن، والكفالــة.

عقــود املشــاركات: أن جيتمــع اثنــان أو أكثــر ألجــل املتاجــرة باملــال بقصــد 	 
االشــرتاك يف الربــح.
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ــاس:  ــاب والســنة واإلمجــاع والقي ــك الكت ــى ذل ــع هــو مــن »املعاوضــات« دلَّ عل والبي
كقولــه تعاىل:}وََأحَــلَّ الّلــهُ الْبَيْــعَ{ )ســورة البقــرة:275(، وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: 

»البيّعــان باخلِيــار مــا مل يتفرقــا«، أمــا صفاتــه فهــي:

مبادلة نقد بعرض.	 

مبادلة عرض بعرض )املقايضة(: كمبادلة سيارة بسيارة.	 

مبادلة نقد بنقد )الصرف(: كمبادلة ذهب بفضة، أو دوالر بريال.	 

ويقسم البيع حبسب وقت تسليم الثمن إىل:

بيــع حــاّل: حيــث العوضــان يســددان فــوراً كشــراء ســيارة بعشــرة آالف 	 
ــال نقــداً. ري

بيع أجل: كأن يكون العوض حاال والثمن مؤجالً. 	 

بيع سَّلم أو استصناع: كأن يكون الثمن حاضراً والعوض مؤجالً.	 

بيــع الديــن بالديــن أو الكالــئ بالكالــئ: حيــث الثمــن والعــوض كالمهــا 	 
ــم تســليمها يف  ــاالت يت ــة بعــد ســنة بعشــرة ري ــو متــر مؤجل ــع كيل مؤجــل، كبب

ــك املوعــد. ذل

وتعتــرب األنــواع الثالثــة األوىل جائــزة مــن حيــث األصــل أمــا النــوع الرابــع فأمجعــت 
األمــة علــى حترميــه ألن كال العوضــني مؤجــل.

القاعدة الثانية: ال يصح البيع إال باجتماع شروطه وانتفاء موانعه

البيــع عقــد البــد أن تتوفــر فيــه شــروط وتنتفــي عنــه موانــع. والعقــد الصحيــح علــى 
نوعني: 
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ــإذن 	  ــه أو فســخه إال ب عقــد الزم، حبيــث ال ميلــك أحــد املتعاقديــن إبطال
األخــر كالبيــع واإلجــارة وهــو عقــد صحيــح. 

عقــد جائــز، حبيــث يســتطيع أحــد طرفيــه فســخه كالرهــن والوكالــة 	 
والوديعــة واهلبــة،  فيجــوز ألحــد الطرفــني فســخه، وهــو عقــد صحيــح.

ويراعى يف العقود أمرين:

أوالًَ: مظهر العقد: وهي ضوابط متنع اخلالف والشقاق بني العاقدين مثل:

كتابة أجل العقد.	 

وجود كاتب فقيه بالعقود يتحرى األمانة. 	 

الشهادة على العقد.	 

اإلجياب والقبول حبسب العرف السائد.	 

ثانياً: حمتوى العقد: 

إقامــة القســط ومنــع الظلــم وعــدم االســتغالل واخللــو مــن الربــا والغــش 	 
والغــرر واالحتــكار.

أهليــة املتعاقديــن، ويقصــد بذلــك البلــوغ والعقــل والرضــا فــال اعتبــار 	 
لعقــود الصــي واجملنــون وال املكــره.

حمل العقد وهو ما جيري العقد ألجله.	 

أية شروط خاصة يضعها املتعاقدان.	 

أركان عقد البيع: 

الصيغة: تكون باإلجياب والقبول.	. 
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العاقدان: ومها البائع واملشرتي، ويتوافر فيهما:2. 

ــرَاٍض 	  ــن َت ــارَةً عَ الرضــا: خيتــص بالعاقديــن، لقولــه تعــاىل: }إاِلَّ َأن َتُكــونَ تِجَ
ــمْ{ )ســورة النســاء:29(. مِّنُك

األهليــة: بــأن يكــون العاقــد جائــز التصــرف بالغــاً عاقــاًل رشــيداً، لقولــه 	 
ــمُ{ )ســورة النســاء:5(. ــَفهَاء َأمْوَالَُك ــواْ السُّ تعــاىل: }وَاَل ُتؤُْت

املْلــك: أي أنَّ العاقــد مالــكا للمعقــود عليــه الــذي ســيجري عليــه العقــد، أو 	 
يقــوم مقــام املالــك كالوكيــل والــويلُّ والوصــيُّ.

املعقود عليه كالشيء الذي سيباع ومثنه: ويشرتط فيه:	. 

اإلباحــة: بــأن يكــون املعقــود عليــه مبــاح النفــع فــإذا كان حمرمــاً أو منفعتــه 	 
حمرمــة فــإن بيــع الســلعة حمــرم.

القــدرة علــى التســليم: كأن يكــون البائــع أو العاقــد قــادرا علــى تســليم 	 
املعقــود عليــه، فــإذا بــاع شــيئا ال يســتطيع أن يســلمه للمشــرتي كبيــع شــيء ال 
ميلكــه أو كبيــع غائــب ال يســتطيع أن حيضــره يف احلــال فالعقــد فاســد لعــدم 
القــدرة علــى التســليم، ويدخــل بذلــك يف عقــود الغــرر ورســول اهلل وقولــه 

صلــى اهلل عليــه وســلم )هنــى عــن بيــع الغــرر()1(.

العلــم بالســلعة ومثنهــا، فــال جيــوز شــراء ســلعة جمهولــة املواصفــات دون 	 
معرفتهــا ورؤيتهــا أو وصفهــا بشــكل مطابــق للواقــع، وجيــب أن حيــدد الطرفان 

الثمــن الشــيء موضــوع العقــد.

اخلِيارات:

تعريفها: طلب خري األمرين من اإلمضاء أو الفسخ، أنواعها: 
)1( صحيح مسلم: 2783.
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خيارات اجمللس: حق كل من املتعاقدين يف فسخ العقد ما داما يف جملسه.	. 

خيــار العيــب: حــق الفســخ ملــن اشــرتط أن يكــون لــه حــق فســخ العقــد ضمــن 2. 
مــدة معينــة.

خيــار الشــرط: حــق املشــرتي يف فســخ البيــع لظهــور عيــب قديــم يف املبيــع مل 	. 
يطلــع عليــه حــني الشــراء.

خيــار التغريــر )التدليــس(: حــق الفســخ ملــن وصفــت لــه الســلعة بغــري مــا هــي 	. 
عليــه قــوالً أو فعــالً.

خيــار الغــن: حــق الفســخ ملــن بيعــت لــه ســلعة -وهــو جاهــل بســعرها 	. 
املقومــون. هبــا  يقومــه  أعلــى ممــا  بثمــن  احلقيقــي- 

ــل 	.  ــك بعضــه قب ــن اشــرتى شــيئاً فهل ــق الصفقــة: حــق الفســخ مل ــار تفري خي
ــده. ــض أو بع ــل القب ــر مســتحق البعــض قب ــض أو ظه القب

خيــار الرؤيــة: حــق مــن اشــرتى شــيئاً ومل يــره يف فســخ العقــد إذا رآه وإن كان 7. 
موافقــاً ملــا وصــف.

خيــار فــوات الوصــف: حــق الفســخ ملــن اشــرتى شــيئاً علــى وصــف فظهــر أنــه 	. 
ال حيمــل هــذا الوصــف.

يالحــظ أن امليــل دائمــا للمشــرتي وهــذا يتناغــم مــع قــول الغــزايل بــأن البائــع راغــب 
عــن ســلعته يبغــي تروجيهــا واملشــرتي حمتــاج إليهــا. فالبائــع أو الصانــع لديــه حلــول 
كثــرية للبضاعــة الــي يبيعهــا ألهنــا مهنتــه، أمــا املشــرتي فعلــى األغلــب هــو ال يقــدر 
علــى التصــرف هبــا حبريــة فيمــا لــو مل تعجبــه الســلع املشــرتاة. وهــذا مــا تتجــه إليــه 

حديثــا سياســات العنايــة خبدمــات الزبائــن ومحايــة املســتهلك يف األســواق.
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خيار اجمللس:

تعريفه: حق كل من املتعاقدين يف فسخ العقد ما داما يف اجمللس.

مشروعيته: يثبت بغري شرط حلديث )البيعان باخليار ما مل يتفرقا(.

شروط ثبوته:

أن يكون العقد الزماً للجانبني فال يثبت يف الشركة والرهن والوكالة.	. 

أن يكــون العقــد عقــد معاوضــة ماليــة يفســد بفســاد العــوض، كالبيــع واإلجارة 2. 
وقســمة الرتاضــي وليس كالنــكاح واخللع.

أن ال يكون العقد جربياً، فال يثبت يف الشفعة.	. 

ما يسقط به خيار اجمللس:

بشرطهما قبل متام العقد سقوطه.	. 

تصرف املشرتي- إن كان اخليار له- يف املبيع تصرف املالك.2. 

إسقاطه بعد متام العقد.	. 

تلف املبيع أو تعيبه.	. 

التفــرق يف األبــدان ويكــره التفــرق خشــية الفســخ )ال حيــل ألحــد املتبايعــني أن 	. 
يفــارق صاحبــه خشــية أن يســتقيله(.

موت أحد املتعاقدين.	. 

ملكيــة املبيــع يف مــدة اخليــار: ملكيــة املبيــع يف اخليــار للمشــرتي ومنــاؤه املنفصــل 
لــه.
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خيار العيب:

تعريفــه: حــق املشــرتي يف فســخ البيــع أو إمضائــه لظهــور عيــب قديــم يف املبيــع مل 
يطلــع عليــه حــني الشــراء. 

العيب املوجب للخيار: 

ما أورث نقصاً يف القيمة.	 

مــا أورث نقصــاً يف القيمــة أو العــني يفــوت غرضــاً صحيحــاً إذا غلــب يف 	 
جنــس املبيــع عدمــه.

ما أورث نقصاً بالقيمة يف عادة التجار. 	 

شروط رد املبيع بالعيب: 

ــار دون 	.  ــب يف احلم ــب فاخلصــاء عي ــو مــن هــذا العي ــه اخلل ــون يف مثل أن يك
ــش. الكب

أن ال متكن إزالته إال مبشقة. 2. 

أن يكون العيب قدمياً من عند البائع ومل يعلم به حني العقد.	. 

أن ال يزول العيب قبل الفسخ. 	. 

أن ال يرضى املشرتي بالعيب بعد علمه به.	. 

أن يبقى املبيع على ملك املشرتي، فإن أخرجه عن ملكه سقط الرد.	. 

ــرَهُ 7.  ــه إال بكســِرهِ فكسَ ــإن كان ال يعــرف حال ــه، ف ــع قائمــاً حبال أن يبقــى املبي
ــدَه فوجَ

ال ينتفع به أصالً: يرده ويسرتد الثمن ألن البيع باطل. 	 
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ينتفع به بعض االنتفاع: ويف هذه احلالة، هو خمري بني حاالت ثالث:	 

يرده ويسرتد الثمن ألن البيع باطل. أ. 

ال يرده: وليس له األرش، أو يرجع على البائع باألرش.ب. 

هــو باخليــار بــني الــرد وعدمــه: إن رده رد معــه أرش كســره، وإن مل ج. 
يــرده فلــه أرش العيــب.

أن يشرتط البائع الرباءة من كل عيب، فإن اشرتاطها. 	. 

يربأ وال حيق للمشرتي الرد بالعيب. أ. 

ال يربأ وحيق للمشرتي الرد بالعيب.ب. 

يربأ من كل عيب ال يعلمه، وال يربأ من العيب الذي علمه.ج. 

املبيع غري حيوان يربأ وال حيق للمشرتي الرد بالعيب.د. 

املبيع حيوان: إن كان العيب ظاهراً يربأ، وإن كان العيب باطناً ال يربأ.ه. 

أجل الرد:

يــرده علــى الفــور بعــد العلــم بالعيــب: والفــور مــا ال يعتــرب تراخيــاً يف أ. 
العــادة، أو الفــور مــا ال يتجــاوز يومــني. 

ــن عزمــه علــى الــرد حــني العلــم ب.  يــرده علــى الرتاخــي بشــرط أن يُعلِ
بالعيــب.

يرده على الرتاخي غري مقيد بوقت، ألنه إزالة ضرر.ج. 

خيار الشرط:

تعريفه: حق فسخ العقد أو إمضائه ملن اشتُرط له هذا احلق ضمن مدة معينة.
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مشــروعيته: مشــروع بالســنة للحديــث املســلمون علــى شــروطهم، واحلديــث: »ال 
خالبــة ثــم أنــت يف كل ســلعة ابتعتهــا باخليــار ثــالث ليــال فــإن رضيــت فأمســك وإن 

ســخطت فارددهــا علــى صاحبهــا«)1(. 

ملن يثبت: يثبت لكل من املتعاقدين.

وقته: أثناء العقد، ويف مدة خيار اجمللس.

مدته: بقدر احلاجة بشرطني:

أن يكون األجل معلوماً.	 

أن ال يقصد باألجل احليلة لالنتفاع باملبيع أو بالثمن. 	 

ما يسقط اخليار: 

تصرف املشرتي باملبيع تصرف املالك.	. 

تعيب املبيع عند املشرتي.2. 

ــة، 	.  ــل إىل الورث ــار وال ينتق ــل اإلجــازة: يســقط اخلي ــار قب ــه اخلي ــن ل مــوت م
ينتقــل خيــاره إىل الورثــة.

ما يثبت فيه خيار الشرط: 

البيــع ومــا يف معنــاه مــن التملــك علــى ســبيل االســرتباح، فــال يثبــت يف الصــرف 
والســلم الشــرتاط التقابــض فيهمــا وال يف الكفالــة والضمــان ألهنــا ليســت يف معنــى 

البيــع.

ملكية املبيع يف مدة اخليار:

)1( سنن ابن ماجه: 2346.
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إن كان اخليار للمشرتي فهي للمشرتي.أ. 

إن كان اخليار للبائع فهي للبائع. ب. 

ــع فهــي للمشــرتي ج.  ــع، أو موقوفــة، إن مت البي ــار هلمــا: فهــي للبائ إن كان اخلي
ــع. ــم فهــي للبائ وإن مل يت

االنتفاع باملبيع والثمن مدة اخليار: 

ال يصــح انتفــاع أحــد املتعاقديــن باملبيــع أو بالثمــن بغــري إذن صاحبــه يف مــدة اخليــار 
مــا عــدا انتفــاع املشــرتي باملبيــع للتجربــة.

القاعدة الثالثة: بيان أنواع احملرمات يف البيوع:

احملرم على نوعني: حمرم لذاته وحمرم لكسبه.

احملــرم لذاتــه: كل مــا كانــت منفعتــه حمرمــة، فهــو حمــرم لذاتــه، كاخلمــر، وامليتــة، 
واخلرتيــر، والتماثيــل. ولــو كانــت تلــك منفعتــه مباحــة عنــد الضــرورة. فــإذا كانــت 
املنفعــة مــن حيــث األصــل حمرمــة، فــإن تلــك العــني تكــون حمرمــة، ال جيــوز بيعهــا، 
وتدخــل يف دائــرة احلــرام، ولــو كان يف تلــك العــني منافــع أحيانــا تبــاح عنــد احلاجــة، 

أو تبــاح عنــد الضــرورة. واحملــرم لذاتــه علــى نوعــني:

حــرام العــني، حيــرم بيعــه مطلقــا وإن كان املشــرتي ســينتفع بــه يف شــيء 	 
مبــاح، وهــو مخســة أصنــاف: اخلمــر، امليتــة، اخلرتيــر، األصنــام، الكلــب)1(.

ــه مباحــة طاهــرة 	  ــة، أي عين ــة حمرم ــه منفع ــن في ــني أصــالً لك ــاح الع مب
لكــن فيــه منافــع حمرمــة أحيانــا، فهــذا النــوع حيــرم بيعــه إذا بيــع ألجــل تلــك 
ــال  ــه جيــوز. مث ــة احملرمــة فإن ــك املنفع ــري تل ــع لغ ــا إذا بي ــة أم ــة احملرم املنفع

)1( يالحــظ أن الثوابــت الــي مشلــت احملرمــات حمــدودة جــدا بينمــا كل مــا هــو غريهــا ممــا ال يعــد وال حيصــى مــن غــري احملرمــات، وهــذا 
مــا قصدنــاه يف أن الشــريعة حجــرت دائــرة احملرمــات وتركــت بــاب االبتــكار مفتوحــاً.
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ذلــك احلريــر مــن حيــث األصــل مبــاح العــني، لكــن إذا اشــرتاه الرجــال للبســه 
فبيــع ذلــك الشــخص حمرمــاً ألنــه اشــرتاه لينتفــع بــه علــى وجــه حمــرم لكــن لــو 
بيــع احلريــر المــرأة لصــح. وكذلــك بيــع احلمــار مــن حيــث األصــل هــو عــني 

طاهــرة يصــح بيعهــا، لكــن بيعــه ملــن يريــد أن يأكلــه ال يصــح.

احملــرم لكســبه: وهــي األشــياء املباحــة لذاهتــا لكــن طــرأ التحريــم عليهــا بســبب 
طريقــة كســبها. ويشــمل ذلــك كل مقبــوض بعقــد فاســد كاملــال املقبــوض بعقــد ربــوي 

أو بقمــار وحنــو ذلــك، كالــذي يأخــذ نقــودا بالربــا. 

الفروق بني احملرم لذاته واحملرم لكسبه:

إن احملــرم لذاتــه ال ينفــك عنــه التحريــم مهمــا تناقلتــه األيــدي، كبيــع 	 
ــا يف  ــر( مل ــر أو اخلرتي ــك )اخلم ــع ذل ــر، فــال جيــوز ملســلم بي ــر، واخلرتي اخلم

ذلــك مــن اإلعانــة علــى اإلثــم والعــدوان.

التوبــة منهمــا، فاحملــرم لذاتــه ال تصــح التوبــة منــه إال بإتالفــه أو بإزالــة 	 
نفعــه احملــرم. كمــن عنــده مثــال مخــر أو خرتيــر فعليــه إتالفــه. أمــا إذا أمكــن 
إزالــة املنفعــة احملرمــة حبيــث يبقــى املبــاح فقــط، كمــن عنــده متاثيــل مــن مــواد 
ميكــن االســتفادة منهــا، فلــو كســر هــذه التماثيــل مثــال واســتفاد منهــا يف شــيء 
مبــاح فــال حــرج عليــه. وعمومــا نقــول احملــرم لذاتــه ال تصــح التوبــة منــه إال 
بإتالفــه، أو بإزالــة منفعتــه احملرمــة. أمــا احملــرم لكســبه فــإن أخــذ بغــري رضــا 

صاحبــه ال تصــح التوبــة منــه إال بإعادتــه إىل صاحبــه.

القاعدة الرابعة: ال ضرر وال ضرار

إن ســبب التحريــم يف كل شــيء هــو الضــرر، لذلــك فــكل معاملــة اشــتملت علــى 
إضــرار مــن أحــد العاقديــن باآلخــر فاملعاملــة حمرمــة. مثــال ذلــك:
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الغش )من غش فليس مين()1(.	 

النجــش وهــو أن يزيــد يف الســلعة مــن ال يريــد شــرائها كمــا يف املــزاد 	 
العلــين إلمجــاع الفقهــاء بــأن )الناجــش عــاص بفعلــه(، »فالناجــش آكل ربــا 
خائــن وهــو خِــداع باطــل ال حيــل، قــال النــي صلــى اهلل عليــه وســلم: اخلديعــة 

يف النــار ومــن عمــل عمــال ليــس عليــه أمــر فهــو رد«)2(.

الربا.	 

الغرر.	 

الظلم.	 

بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه وشــراؤه علــى شــرائه )ال تلقــوا الركبــان وال يبع 	 
بعضكــم علــى بيــع بعــض وال تناجشــوا واليبــع حاضــر لبــاد وال تصــرّوا الغنــم 
ــا أمســكها وإن  ــا إن رضيه ــن بعــد أن حيتلبه ــا فهــو خبــري النظري ومــن ابتاعه

ســخطها ردهــا وصاعــا مــن متــر()3(.

التسعري.	 

االحتكار  لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال حيتَكر ِإال خاطئ()4(.	 

القاعدة اخلامسة: منع الغرر

كل معاملــة اشــتملت علــى غــرر فهــي حمرمــة بشــروطها، والغــرر لغــة اســم مصــدر 
مــن التغريــر مبعنــى تعريــض املــرء نفســه للهلكــة. واصطالحــا هــو كل بيــع جمهــول 
العاقبــة، كجهالــة الثمــن أو الســلعة أو صفاهتــا، كبيــع احلصــاة، وبيــع املالمســة 

)1( صحيح مسلم: 147.
)2( صحيح البخاري: باب النجش.

)3( صحيح البخاري: 2006.
)4( صحيح مسلم: 3013.
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ــل بــدو صالحهــا. ــع الثمــار قب ــة، وبي ــذة، وبيــع حبــل احلبل واملناب

العالقة بني الغرر والقمار وامليسر:

يشــرتك كل مــن الغــرر والقمــار بــأن كالمهــا حمــرم، فــإذا غنــم أحدمهــا غــرم اآلخــر، 
وخيتلفــان بــأن الغــرر يكــون يف املعاوضــات والبيــوع، أمــا القمــار فيكون يف املســابقات 

واملغالبات.

وامليســر أعــم مــن القمــار، ألن امليســر ميســران، ميســر هلــو كالنــرد واملالهــي غــري 
املباحــة، وميســر القمــار. فــاألول هلــو حمــرم ولــو مل يكــن علــى مــال؛ بينمــا القمــار 
هــو مبعنــى امليســر مقابــل مــال كالرهــان بــني اثنــني، كأن يقــول كل واحــد لآلخــر إن 
ســبقت هــذه اخليــل فلــك ألــف ريــال، وإن ســبقت تلــك اخليــل فلــي منــك ألــف ريــال، 

فهــذا قمــار وميســر، الشــكل )22(.
القمار

طرف ثانيطرف أول
0  خاسر أكيد100% رابح أكيد
100% رابح أكيد0      خاسر أكيد

الغنم والغرم )خماطرة(
طرف ثانيطرف أول

%30±%70 ±
%60±%40 ±
%85 ±%15 ±

الشكل )22(

العالقة بني الغرر واملخاطرة:

ــة  ــرادف املقامــرة، فقــد تشــتمل املعامل ــزة وهــي ال ت األصــل يف املخاطــرة أهنــا جائ
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ــد ال  ــإن وجــود املخاطــرة يف العق ــك ف ــرة، لذل ــال إهنــا مقام ــى خماطــرة فــال يق عل
ــرر. ــرة أو الغ يعــين املقام

فــإذا توفــرت الشــروط يف العقــد: كالعلــم بالثمــن واملعقــود عليــه وأجلــه، فالعقــد 
صحيــح وإن اشــتمل علــى شــيء مــن املخاطــرة. كأن يشــرتي شــخص ســلعة يف وقــت 
احلــرب، وســينقلها مــن بلــد إىل آخــر وســيمر مبنطقــة فيهــا قتــال، فنقــول هــذا 
الشــخص دخــل يف خماطــرة ومل يدخــل يف مقامــرة، فقــد اشــرتى الســلعة بأوصافهــا 
وعلــم مثنهــا، وكونــه خياطــر يف نقلهــا ال يعــين أن املعاملــة حمرمــة. لذلــك فــإن 

ــم أو يغــرم أو يســلم الرجــل إمنــا فيــه خماطــرة. احتمــال أن يغن

شروط الغرر املؤثر:

أن يكون الغرر كثرياً.	. 

ــإن 2.  ــه، ف ــود علي ــا للمعق ــس تابع ــة ولي ــه أصال ــود علي ــرر يف املعق أن يكــون الغ
الغــرر أو اجلهالــة هنــا تكــون مغتفــرة. كأن يشــرتي شــخص مــا بقــرة حبلــى، 
فــزاد يف مثنهــا لقــاء محلهــا، فاألصــل أنــه يشــرتي البقــرة واحلمل تابــع ووجود 

الغــرر يف ســالمة احلمــل ال يؤثــر علــى بيــع البقــرة.

أال تدعــو للعقــد حاجــة، فــإن كان هنــاك حاجــة للنــاس لذلــك العقــد فالعقــد 	. 
ــرر  ــه شــيء مــن الغ ــرر، وإن كان في ــى شــيء مــن الغ ــح وإن اشــتمل عل صحي

لوجــود احلاجــة كعقــود التأمــني مثــال.

أن يكــون الغــرر يف عقــد مــن عقــود املعاوضــات املاليــة، فــإن كان يف عقــد تــربع 	. 
فإنــه يغتفــر، فالغــرر املؤثــر هــو مــا كان يف عقــود املعاوضــات، الشــكل )23(.
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الشكل )	2(

القاعدة السادسة: منع الربا

الربا يف الشريعة على نوعني: ربا ديون، وربا بيوع)1(.

القاعدة السابعة: الصدق واألمانة
الصــدق لغــة يــدل علــى قــوة يف الشــيء قــوالً وعــربة)2( فهــو مطابقــة احلكــم للواقــع)3(

وهــو خــالف الكــذب)4(. أمــا األمانــة يف اللغــة فضد اخليانة، ومعناها: ســكون القلب، 
والتصديــق)5(، والوفاء)6(.

وقــد أوجــب اهلل تعــاىل علــى عبــاده الصــدق واألمانــة يف األمــور كلهــا؛ فقــال يف 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَُّقــواْ الّلــهَ وَُكوُنــواْ مَــعَ الصَّادِقِــنيَ{ )ســورة التوبــة:119(، وقــال  الصدق:}يَــا َأيُّهَــا ال
يف األمانــة:}إِنَّ الّلــهَ يَْأمُرُُكــمْ َأن ُتــؤدُّواْ اأَلمَانـَـاتِ إِلـَـى َأهْلِهَــا وَإَِذا حََكمُْتــم بَيْــنَ النَّــاِس َأن َتحُْكمُــواْ 

ــرًا{ )ســورة النســاء: 58(. ــمِيعًا بَصِ ــهَ َكانَ سَ ــا يَعُِظُكــم بـِـهِ إِنَّ الّل ــهَ نِعِمَّ ــدِْل إِنَّ الّل بِالْعَ

وقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »البيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا فــإن 
صدقــا وبينــا بــورك هلمــا يف بيعهمــا وإن كتمــا وكذبــا حمقــت بركــة بيعهمــا«)7(.

وهنــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عــن الغــش؛ فقــال: ثالثــة ال يكلمهــم اهلل 
يــوم القيامــة، وال ينظــر إليهــم، وال يزكيهــم، وهلــم عــذاب أليــم: املنــان، واملســبل إزاره، 

)1( تعرضنا هلا يف منوذج الربا الرياضي بإسهاب.
)2( معجم املقاييس يف اللغة، مادة )ص د ق(، ص )588(. 

)3PP( التوقيف على مهمات التعاريف، مادة )الصدق(، )450(. 
)4PP( لسان العرب، مادة )ص د ق(، )193/10(. 

)5PP( معجم املقاييس يف اللغة، مادة )أمن(، ص )88-89(، لسان العرب، مادة )أمن(، )12/13(.
)6(PP املعجم الوسيط، مادة )أمن(، ص )28(. 

)PP)7 صحيح البخاري: 1937

100%منطقة اخلطر املقبولة %0
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واملنفــق ســلعته باحللــف الــكاذب)1(.

ومــرّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم علــى صــربة طعــام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت 
أصابعــه بلــال فقــال مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام قــال أصابتــه الســماء يــا رســول اهلل 
ــراه النــاس مــن غــش  ــه فــوق الطعــام كــي ي ــى اهلل عليــه وســلم قــال أفــال جعلت صل
ــا مــن  ــي عــن الغــش يف املعامــالت كله ــث عــام يف النه ــذا احلدي ــس مــين)2(، فه فلي
التجــارة واإلجــارة واملشــاركة وكل شــيء، فإنــه جيــب يف املعامــالت الصــدق والبيــان، 

وحيــرم فيهــا الغــش والتدليــس والكتمــان.

وقد فصل الغزايل هذا الضابط الكلي، فقال: فأما تفصيله، ففي أربعة أمور: 

أن ال يثين على السلعة مبا ليس فيها. 	 

أن ال يكتم من عيوهبا وخفايا صفاهتا شيئاً أصالً. 	 

أن ال يكتم يف وزهنا ومقدارها شيئاً. 	 

أن ال يكتم من سعرها ما لو عرفه املعامل المتنع عنه)3(. 	 

وبذلــك فــإن الغــزايل ضبــط الصفــات اإلجيابيــة والصفــات الســلبية للســلعة وكذلــك 
وزهنــا وســعرها.

)PP)1 صحيح مسلم: 154
)PP)2 صحيح مسلم: 147

)PP)3 إحياء علوم الدين 1/75. 
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وكنتيجة، هل كل زيادة هي ربا حمرم، الشكل )24(.
احلكماملبلغ 2الزمناملبلغ 	اجلهة
ربا 1100 ل.سلشهر1000 ل.سالدائن 
إحسان 1100 ل.سلشهر1000 ل.ساملدين 
حالل 1100 ل.سلشهرسلعة 1000 نقداالبائع

وذلك.. حسب املعادلة )4( من منوذج الربا

إذا مت اختيار البيع النقدي )احلال( فال جيوز القلب إىل البيع التقسيط )اآلجل(
إذا مت البيع تقسيطاً وأراد املشرتي سداد دينه مسبّقاً مع احلط فيمكن دون شرط 

مسبّق
الشكل )	2(

النتيجة... 

ليــس كل زيــادة ربــا حمــرم، لذلــك أشــكل علــى الكفــار التفريــق بــني الربــا والبيــع، 
َّــِذي يََتَخبَُّطــهُ  ــا يَُقــومُ ال ــونَ إاِلَّ َكمَ ــا اَل يَُقومُ ــونَ الرِّبَ ــنَ يَْأُكُل َّذِي ووصــف اهلل تعــاىل ذلــك بقوله:}ال
ــا{، ثــم رد عليهــم بقولــه تعــاىل:  ــُل الرِّبَ ــعُ مِْث ــا الْبَيْ َّمَ ــواْ إِن ــمْ َقاُل َّهُ ــكَ بَِأن ــسِّ َذلِ ــنَ الْمَ ــيَْطانُ مِ الشَّ
}وََأحَــلَّ الّلــهُ الْبَيْــعَ وَحـَـرَّمَ الرِّبَــا َفمَــن جَــاءهُ مَوْعَِظــٌة مِّــن رَّبِّــهِ َفانَتهَــىَ َفَلــهُ مَــا سَــَلفَ وََأمْــرُهُ إِلـَـى الّلــهِ 

ــدُونَ{ )275( ســورة البقــرة. ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــاِر هُ ــابُ النَّ ــكَ َأصْحَ ــادَ َفُأوْلَئِ ــنْ عَ وَمَ

ومرد ذلك إىل أن:

االقتصاد الوضعي يرى يف املال سلعة تباع وتشرتى.	 

الدعــوة 	  بــزوغ  مــع  وجــوده  ترافــق  الــذي  اإلســالمي  االقتصــاد  بينمــا 
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اإلســالمية حيــث دعــت أحــكام اإلرث والــزكاة ومتييــز املــال احلــالل وغريهــا 
مــن أحــكام إىل بيــان ذلــك وتوضيحــه. يــرى أن: 

املال وسيط وليس سلعة، لذلك يعتمد التمويل على توافر سلعة أو خدمة.	. 

مشــل االقتصــاد اإلســالمي االقتصــاد النقــدي والســلعي: فاعتــرب أصنــاف 2. 
األمــوال الربويــة: كالثمنيــات، واملطعومــات، ومــا يُصلــح، واملــوزون، واملكيــل. 

ــا النســيئة. ــا الفضــل ورب فــكان لدينــا: رب

ال يُفرد الزمن كمورد اقتصادي مستقل بعائد خيصه. 	. 

ينتج عن ذلك متويلياً وحماسبياً أن: 

األصــول واخلصــوم كلهــا مباحــة باســتثناء اخلبيــث منهــا )وهــي معــدودة 	 
كاحملــرم لذاتــه أو احملــرم لكســبه(. 

تستثنى النفقات احملرمة.	 

تستثنى اإليرادات احملرمة. 	 

وبذلــك مشــل مفهــوم األمــوال اخلبيثــة مفهــوم األمــوال املغســولة ضمنــه، فاخلبيثــة 
هــي الــي خالفــت الشــريعة اإلســالمية، بينمــا األمــوال املغســولة هــي الــي خالفــت 
القانــون الــدويل كاألمــوال اجملموعــة مــن الرشــاوى أو مــن جتــارة املخــدرات ومــا إىل 

ذلــك ممــا حيرمــه القانــون الــدويل. 
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المبحث الثالث
المعـايير الشرعيـة

ــة للمؤسســات  ــة احملاســبة واملراجع ــري)1( الشــرعية الــي أصدرهتــا هيئ ــرب املعاي تعت
املاليــة اإلســالمية يف البحريــن شــبه إمجــاع ملشــاركة ثلــة مباركة من العلمــاء والفقهاء 
األفاضــل مــن كافــة أصقــاع املعمــورة. وقــد أخــذت املعايــري بــآراء املذاهــب اإلســالمية 

الشــهرية وراعــت قــرارات اجملامــع الفقهيــة املعتمــدة.

كمــا أهنــا تعتــرب مبثابــة تقنني للصيغ والعقود اإلســالمية بأســلوب يتناســب واملتغريات 
احمليطــة حبيــث يســهل دراســتها وتطبيقهــا مــن قبــل املؤسســات املاليــة والتعليميــة 

علــى حــد ســواء.

وألمهيتها االسرتاتيجية وصفتها جملة الفاينانشال تاميز يف عددها 2001/10/31: 
بــأن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية متثــل القــوة الفكريــة 

الرائــدة يف عــامل صناعــة الصريفة اإلســالمية.

ــوزون إذا  ــل وامل ــرت املكي ــول عاي ــار. تق ــوزون، ويســمى العي ــل وم ــه الشــيء مــن مكي ــر ب ــا عيِّ ــة م ــار يف اللغ ــار، واملعي ــري مجــع معي )1( معاي
قايســته. )ابــن منظــور، لســان العــرب، ج4، ص623(. 

وقــد شــاع اســتعمال املعيــار يف اآللــة الــي تقــاس هبــا األشــياء، ثــم توســع االســتخدام إىل الدليــل الــذي يعــرف بــه حــال الشــيء. )انظــر: 
الكفــوي، الكليــات، ص654(. واســتعمل يف الفلســفة للداللــة علــى النمــوذج املتحقــق أو املتصــور ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه الشــيء. )انظــر: 
جممــع اللغــة العربيــة، املعجــم الوســيط، ج2، ص640(. وأطلــق مصطلــح العلــوم املعياريــة علــى بعــض املعــارف كاملنطــق، واألخــالق وحنومهــا 
)انظــر: املرجــع الســابق(، ومــن ذلــك كتــاب حجــة اإلســالم أبــي حامــد الغــزايل »معيــار العلــم«. واملعيــار عنــد األصوليــني: الظــرف املســاوي 
للمظــروف كالوقــت للصــوم )اجملــددي الربكــي، التعريفــات الفقهيــة، ص397(. وقــد اســتعمل مصطلــح املعيــار يف الفقــه اســتعماال واســعا 
يف املكاييــل واملوازيــن والصــرف واألمثــان والقيــم، وال يــكاد بــاب فقهــي خيلــو مــن إيــراده علــى معنــى مــن املعانــي، حتــى اســتخدم لتوضيــح 
املبهــم مــن األلفــاظ الفقهيــة، فابــن عابديــن علــى ســبيل املثــال يف تعريفــه للقيمــة قــال: مــا قــوم بــه الشــيء مبنزلــة املعيــار مــن غــري زيــادة 

وال نقصــان. )حاشــية رد احملتــار، ج4، ص575(. 
أمــا مصطلــح املعيــار Standard يف االســتعمال املعاصــر فأصبــح شــائعا ذائعــا بعــد أن جعلتــه هيئــات دوليــة متخصصــة عنوانــا ملــا تصــدره 
مــن قواعــد وضوابــط ينبغــي إتباعهــا لتوحيــد أنشــطة املؤسســات الــي تــزاول نفــس العمــل، مثــل املعايــري احملاســبية الدوليــة الــي تطبقهــا 
املؤسســات املاليــة والــي تعنــى بطريقــة العــرض واإلفصــاح للقوائــم املاليــة يف التقاريــر الســنوية، وكذلــك املعايــري احملاســبية والشــرعية الــي 
تصدرهــا هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية. واملعايــري الشــرعية: نعــين هبــا حصــرا تلــك الصياغــة النمطيــة الــي يتــم 
اعتمادهــا مــن جملــس متخصــص تتضمــن بيــان األحــكام الشــرعية املتعلقــة مبختلــف األنشــطة املصرفيــة، وحتــدد مــا يهــدف إليــه املعيــار، 
ونطــاق مــا يتحــدث عنــه ممــا يشــمله ومــا ال يشــمله مــن أحــكام، والــي يتــم مــن خالهلــا ضبــط منتجــات املؤسســات املاليــة اإلســالمية مبــا 

يتوافــق وأحــكام الشــريعة اإلســالمية.
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ــل شــكال مــن أشــكال االجتهــاد اجلماعــي، فقــد  ــري الشــرعية متث ــك فــإن املعاي لذل
ــوا إذا نزلــت هبــم  مضــت ســنة اخللفــاء الراشــدين )رضــوان اهلل عليهــم( بأهنــم كان
نازلــة، أو اســتفتاهم مســتفت يف مســألة أن جيمعــوا هلــا أعيــان الصحابــة وكبارهــم 
ليبــدي كل واحــد منهــم رأيــه بــدءا مبــا حيفــظ مــن النــص الشــرعي كتابــا وســنة، فــإذا 
مل يوجــد نــص صــاروا إىل الــرأي، فيجــري التشــاور بينهــم واملداولــة حتــى يصلــوا إىل 
رأي يتفقــون عليــه باإلمجــاع أو مبــا يشــبه اإلمجــاع، وذلــك يف كل مــا يعــرض هلــم. 

وذكــر املســيب بــن رافــع بأهنــم )كانــوا- يعــين صحابــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم- إذا نزلــت هبــم قضيــة ليــس فيهــا مــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أمــر 

اجتمعــوا هلــا وأمجعــوا فاحلــق فيمــا رأوا()1(. 

واالجتهــاد اجلماعــي يكــون جبمــع علمــاء قادريــن متخصصــني مدركــني ألصــول 
االســتدالل وهلــم هيبتهــم ووزهنــم يف األمــة. 

واجملامــع الفقهيــة املوجــودة خطــوة طيبــة يف هــذا املضمــار، وينبغــي أن تتســع دائــرة 
التجمــع، كمــا ينبغــي أن ينظــر يف طريقــة االختيــار أو الرتشــيح لألعضــاء يبعــده 
عــن بعــض املؤثــرات الــي ال عالقــة هلــا بالتخصــص العلمــي، ومتطلبــات االجتهــاد، 

وشــروط اإلفتــاء. 

وممــا يعــني علــى إعطــاء االجتهــاد اجلماعــي أثــره يف اســتصدار األحــكام الفقهيــة 
يف مكانتهــا الالئقــة هبــا كمنتــدى لكبــار فقهــاء األمــة بعيــداً عــن املؤثــرات اخلارجيــة 
والتوجهــات السياســية وغــري السياســية، ذلــك أنــه قــد كثــر األدعيــاء، وانتشــر 
املغــررون، واملتهــورون، واملتهتكــون الذيــن لــو فتــح هلــم البــاب الجــرتؤوا علــى حــدود 
اهلل، وغــريوا معــامل الشــرع إرضــاء لنــزوة، وســعياً لشــهرة، أو إتباعــا هلــوى ، فيضلــوا 

ويضلــوا.

)1( مسند الدارمي، ج1 ص46 وما بعدها.
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ماهية املعايري الشرعية وطبيعة موضوعاهتا: 

معايــري بشــأن صيغــة االســتثمار والتمويــل، وقــد صــدر بعضهــا ســابقاً 	 
املراحبــة،  مثــل:  والتمويــل،  االســتثمار  لصيــغ  الشــرعية  املتطلبــات  باســم 

واالســتصناع.  واإلجــارة، 

معايري بشأن بعض العقود املستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود االمتياز. 	 

االئتمــان، 	  بطاقــات  مثــل:  املصرفيــة  اخلدمــات  بعــد  بشــأن  معايــري 
اآلجــل.  واحلســم 

معايري بشــأن قضايا متثل مبادئ شــرعيّة أساســية، مثل: املدين املماطل، 	 
وحتول البنك التقليدي إىل مصرف إســالمي. 

مثــل: 	  والتمويــل،  االســتثمار  لصيــغ  مســاعدة  أدوات  بشــأن  معايــري 
واملقاصــة.  الضمانــات، 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن األســاس الفــين للتمويل اإلســالمي الذي متارســه املصارف 
واملؤسســات املالية اإلســالمية ســيكون مضبوطاً ومنضبطاً هبذه املعايري العاملية.
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الفصل الثاني

تقنيات ومعايير التمويل اإلسالمي 

إن أعمــال الصرفــة ليســت بدعــة ابتدعهــا االقتصــاد التقليــدي، بــل إن كثــراً 
منهــا لــه أصــل يف التاريــخ اإلســامي، مــن ذلــك:

- اشــتهر رســول اهلل حممــد صلــى اهلل عليــه وســلم بأمانتــه فــكان النــاس 	
مجيعهــم يودعــون عنــده األمانــات الثمينــة حفاظــاً عليهــا مــن الســرقة 

والضيــاع.

- وكان ابــن عبــاس كان يأخــذ الــوَِرق )الفضــة( مبكــة علــى أن يكتــب هبــا 	
إىل الكوفــة.

- وكان عبــد اهلل بــن الزبــر يأخــذ الدراهــم مبكــة ثــم يكتــب هلــم إىل أخيــه 	
مصعــب بــن الزبــر بالعــراق فيأخذوهنــا منــه. 

ــفتجة عندمــا تســلّم ناصــرو خســرو صــكا مــن تاجــر    وقــد عرفــت السَ
بأســوان )اســم مــكان مبصــر( خبمســة آالف درهــم معنــون بوكيــل تاجــر 

يف عيــذاب )اســم مــكان( ليتســلمه منــه. 

- وَقــدِم الوزيــر العباســي علــي بــن عيســى مــن مصــر حاجــا عــام )313 هـــ 	
= 926 م( وهــو حيمــل معــه ســفاتج بقيمــة 147000 دينــار. 

ــب رقعــة موجهــة ألحــد صيارفــة    ــي كت ــن احلمدان ــر أن ســيف الدي وُذك
بغــداد بألــف دينــار وملــا عرضــت الرقعــة علــى الصريف أعطاهــم الدنانر 

يف احلــال.
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لقــد كانــت أول حماولــة إلنشــاء مصــرف إســامي عــام 1963 حيــث مت إنشــاء 
مــا يســمى مبصــارف االدخــار احملليــة مبصــر ثــم أنشــئ مصــرف ناصــر 
االجتماعــي كأول مصــرف نــص يف قانــون إنشــائه علــى عــدم التعامــل بالفائــدة 

املصرفيــة أخــذا أو إعطــاءً. 

ثــم جــاء االهتمــام احلقيقــي بإنشــاء مصــارف إســامية تعمــل طبقــا ألحــكام 
الشــريعة اإلســامية يف توصيــات مؤمتــر وزراء خارجيــة الــدول اإلســامية 
مبدينــة جــده باململكــة العربيــة الســعودية عــام 1972، حيــث ورد النــص علــي 

ضــرورة إنشــاء مصــرف إســامي دويل للــدول اإلســامية.

ويف ســورية، أجاز املرســوم 35 للمصارف العاملة املســجلة يف ســجل املصارف 
بعد موافقة جملس النقد والتســليف املســامهة يف تأســيس مصارف إســامية 

وفــق أحكام هذا املرســوم التشــريعي.

كمــا أخضــع املرســوم املصــارف اإلســامية ألحــكام البــاب الرابــع مــن القانــون 
رقــم /23/ لعــام 2002 املتضمــن أحــكام تنظيــم ومراقبــة مهنــة املصــارف 
يف ســورية وذلــك يف كل مــا ال يتعــارض مــع األحــكام اخلاصــة باملصــارف 
اإلســامية الــواردة يف هــذا املرســوم التشــريعي وعــرف املرســوم املصــارف 

اإلســامية كمايلــي:

تعريف-املصرف-اإلسالمي:

هو املصرف الذي يتضمن عقد تأسيســه ونظامه األساســي التزاماً مبمارســة 
األعمــال املصرفيــة املســموح هبــا علــى غــر أســاس الفائــدة أخــذاً وعطــاء ووفقاً 
لصيــغ املعامــات املصرفيــة الــي ال تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
ســواء يف جمــال قبــول الودائــع وتقديــم اخلدمــات املصرفيــة األخــرى أو يف 
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جمــال التمويــل واالســتثمار.

مالمح-املصارف-واملؤسسات-املالية-اإلسالمية:

املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية هي مؤسسات ذات أربعة أبعاد: 

- ــزكاة والقــرض احلســن، 	 ــل وصــرف أمــوال ال ــد اجتماعــي يف حتصي بع
ــة يف املعامــات. ــط األخاقي ــق الضواب ــة لتحقي إضاف

- بعد جتاري كاملراحبة واإلجارة.	

- بعد استثماري يف السلم والسلم املوازي وصناديق االستثمار.	

- بعــد تنمــوي يُعنــى باملشــروعات التنمويــة الــي تســتند علــى دراســات 	
اجلــدوى.

وتتميز بأهنا:

- منسجمة مع الشريعة.	

- منسجمة مع املعاير األخاقية للتمويل.	

- ذات طبيعة ابتكارية.	

- يعتمد التمويل فيها على وجود )سلع وخدمات(.	

- تعتــر أحــد أســرع القطاعــات منــواً يف الســوق املاليــة تعتمــد علــى الثــروة 	
اجلديــدة الناشــئة عــن طفــرة أســعار النفــط.

- هــي ضــرورة حيتاجهــا ربــع ســكان العــامل مــن املســلمني بإجيــاد منتجــات 	
ماليــة مقبولة إســامياً.
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- ــداً وتديــر 	 هــي صناعــة مزدهــرة عامليــاً فهــي تعمــل يف أكثــر مــن 75 بل
أصــوالً تتجــاوز مئــات املليــارات مــن الــدوالرات، وميثــل هــذا الرقــم 45 

ضعــف معــدل منوهــا منــذ عــام 1982.  

معايري-التمويل-اإلسالمي:

التمويــل وتتميــز  التقليديــة واإلســامية ببعــض معايــر  تشــرك املصــارف 
اإلســامية مبعايــر ختصهــا، ومــن وذلــك كاآلتــي: 

- الضوابط-اإلسالمية:-	.

- ضوابــط شــرعية: مــن خــال األوامــر والنواهــي، الــي تقــرر املباحــات 	
واحملرمــات.

- صيغ استثمارية إسامية بشكل صرف.	

- الضروريــات، 	 )حتكمهــا  واقتصاديــة  اجتماعيــة  أولويــات  سُــلَّم 
والتحســينيات(. والكماليــات، 

- العائد-االقتصادي-واالجتماعي:	.

- التوافق مع األهداف واألولويات االقتصادية للمجتمع املسلم.	

- خدمة البيئة احمليطة.	

- العائد-املايل-للمشروع-املموَّل:	.

- ضوابط الربح.	

- التدفقات.	
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- معاير الرحبية.	

- شخصية-وخربة-املتعامل:	.

- السمعة املهنية.	

- األخاقيات والسلوك الشخصي.	

- التأهيل واخلرات السابقة.	

- الكفاءة اإلدارية.	

- اخلرة يف النشاط املطلوب.	

- سالمة-املركز-املايل-)دراسة-املخاطر(:	.

- توازن اهليكل التمويلي.	

- املديونيات.	

- السيولة.	

- التشغيل.	

- املمتلكات.	

- الضمانات:	.

- العينية )غر احملرمة لذاهتا(.	

- الشخصية.	

- خصائص املشروع.	
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- طبيعة العملية.	

مزايا-املصارف-واملؤسسات-املالية-اإلسالمية:-

- الشمول والعاملية.	

- مصدر التمويل: الشركاء.	

- استخدام األموال يعتمد على وجود )السلع/اخلدمات(.	

- اجتناب قوانني املصارف التقليدية املخالفة للشريعة اإلسامية.	

ضوابط-املصارف-واملؤسسات-املالية-اإلسالمية:-

- اإلســامية 	 الدوليــة  الوكالــة  املركــزي،  )املصــرف  الســلطات  رقابــة 
وغرهــا(.  املعايــر،  هيئــة  للتصنيــف، 

- رقابة اهليئة الشرعية.	

املاليــة- واملؤسســات- املصــارف- يف- املمنوعــة- التقليديــة- العمليــات-
اإلســالمية:-

- حســم الســندات ملــا فيهــا مــن ربــا حمــرم. وبالتــايل التوســط يف شــرائها 	
وبيعها.

- حســم )خصــم( األوراق التجاريــة، ألهنــا تقنيــة تعتمــد علــى بيــع الديــن 	
لقــاء الزمــن.

- كل األعمال الي يشوهبا ربا.	
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المبحث األول
أجور مقابل تقديم خدمات

يقصــد باخلدمــات املصرفيــة تلــك اخلدمــات الــي ختــدم العميــل يف حســاباته حبيث 
ــه  ــى أموال يُســهل املصــرف أو املؤسســة املاليــة للعميــل فتــح احلســاب وحصولــه عل
املودعــة فيــه، كفتــح احلســابات واحلــواالت والشــيكات وبطاقــة الصــراف اآليل، 
ــة  ــي أعمــال صرف ــك، فه ــات املقاصــة واســتيفاء الشــيكات وحنــو ذل وإجــراء عملي

عاديــة تؤمــن تســهيل عمليــات اإليــداع والســحب.

تصنف اخلدمات عادة إىل:

- خدمات مصرفية.	

- خدمات ائتمانية.	

فاخلدمــات املصرفيــة هــي نقطــة البدايــة لعمــل املصــرف، فيتلقــى النقــود، ثــم 
يضخهــا يف الســوق عــن طريــق اخلدمــات االئتمانيــة كإقــراض.

واملصــارف مؤسســات ماليــة تتعامــل بالنقود فهي ليســت مؤسســة زراعيــة أو جتارية 
أو صناعيــة. عملهــا ونشــاطها قائــم علــى أســاس تلقــي النقــود باقراضهــا مــن النــاس 

عــن طريــق الودائــع، ثــم تقــوم بإعــادة إقراضهــا عــن طريــق التمويــل.

فاملصرف وسيط بني طرفني:

- املودعني الذين يقرضون املصرف.	

- جهات التوظيف الي تستثمر األموال	

أمــا املصــارف اإلســامية فهــي وســيط وتاجــر ومصــرف بــني فئــات العجــز والفائــض 
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النقــدي يف اجملتمــع، فتعمــل علــى اســتقطاب األمــوال مــن املودعــني بتقدميهــا 
خدمــات مصرفيــة إســامية خاليــة مــن الشــبهات الربويــة. ثــم ضخهــا يف الســوق 
بصيــغ إســتثمارية إســامية ويبقــى االئتمــان حمــدودا يف صيــغ البيــع اآلجــل والســلم 
ــوال  شــركائها  ــان مــن أمواهلــا وأم ــح االئتم ــى كل حــال هــي متن واالســتصناع، وعل
مــن املســتثمرين وال تضــخ نقــودا جديــدة يف الســوق. معتمــدة علــى إدخــال عنصــري 
ــرم( دون اخلطــر اآلمــن  ــم بالغ ــا )الغن ــال والعمــل( يف املخاطــر مع ــاج )رأس امل اإلنت

املتمثــل باإلقــراض الربــوي ودون اخلطــر األكيــد املتمثــل بالغــرر الكبــر والقمــار.

ــو  ــرض احلســن وه ــح قروضــا )باســتثناء الق ومبــا أن املصــارف اإلســامية ال متن
مــن األبــواب االجتماعيــة وهــو حمــدود( فتكــون خدماهتــا االئتمانيــة متمثلــة يف 
اخلدمــات االســتثمارية، الــي متثــل جمموعــة اخلدمــات االســتثمارية اخلارجــة عــن 

ــدي، الشــكل )25(.  ــل املصــرف التقلي ــة عم طبيع
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ــط املباشــر بــني ســوقي الســلع  ــاً مــن خــال الرب ــاً إجيابي ــك تلعــب دوراً تنموي وبذل
واخلدمــات والكتلــة النقديــة الــي تتحكــم هبا املصارف عــادة، مبا يغاير دور املصارف 
ــي  ــد ال ــب هبــا والفوائ ــي تطال ــات ال ــا ســوى الضمان ــي ال يهمه ــاً وال ــة متام الربوي
تكتســبها، حتــى لــو تعثــر املشــروع طالــب التمويــل فــا حــرج لديهــا ألن ضماناهتــا 

عندهــا وفوائدهــا )إيراداهتــا( مســتمرة دون توقــف، الشــكل )26(.

الشكل-)		(

احلسابات-املصرفية

مفهــوم-اليــد: إن آخــذ املــال يف القــرض ضامــن لــه ســواء تلــف بتعــد أو تقصــر منــه 
أو مل يكــن بتعــد وتفريــط منــه، فهــو ضامنــه يف كل حــال. بينمــا املــودع الــذي يأخــذ 
املــال كوديعــة تكــون يــده يــد أمانــة فهــو ال يضمــن إال يف حــال التعــدي أو التقصــر. 

وهــذا هــو الفــارق بــني يــد األمانــة ويــد الضمــان. 

والتعدي: كأن يفعل ما ال جيوز له شــرعا، فإذا أودع )أ( ســاعة عند )ب( ليحفظها 
لــه، ثــم أخــذ )ب( املــودع لديــه هــذه الســاعة ليتجمــل هبا أمــام النــااس وصاحبهــا مل 

الكتلة-
النقدية

الكتلة-
النقدية

سوق-
السلع

واخلدمات
سوق-
السلع

واخلدمات

ربط-غري-مباشر-عن-طريق-التحكم-بسعر-الفائدة

دور-املصارف-يف-الربط-بني-أسواق-املال-وأسواق-السلع-واخلدمات

ربط-مباشر-عن-طريق-االستثمار-املباشر
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يــأذن لــه بذلــك. فــإن ُفقــدت الســاعة أو تلفــت أو سُــرقت أو ضاعــت أو أصاهبــا أي 
مكــروه فــإن )ب( املــودَع لديــه األمانــة يضمنهــا ألنــه تعــدَّ بتصرفــه. 

أمــا التقصــري: كأن يــرك )املــودع لديــه( شــيئا أوجبــه الشــرع عليــه، مثــال ذلــك، إذا 
مل حيفــظ الســاعة كمــا جيــب أي وضعهــا بإمهــال أدى لســرقتها، ففــي هــذه احلالــة 

يضمــن )املــودع لديــه( الســاعة لصاحبهــا ألنــه فــرط يف حفظهــا، الشــكل )27(. 

الشكل-)7	(

إذن، يف عقــد القــرض اآلخــذ مــأذون لــه باســتعمال القــرض فهــو يأخــذ املــال لينتفــع 
بــه، لذلــك يعــرّف القــرض بأنــه دفــع مــال إرفاقــا ملــن ينتفــع بــه ويــرد بدلــه، فاملقصود 
مــن عقــد القــرض أن ينتفــع املقــرض، بينمــا األصــل يف الوديعــة أن املــودع غــر مأذون 

لــه باســتعمال الوديعة.

بنــاء علــى ماســبق، فــإن تكييــف احلســابات اجلاريــة الــي يتيحهــا املصــرف لعمائــه 
بفتــح حســابات يكــون علــى الشــكل التــايل:

الودائــع- أو- اجلاريــة- احلســابات- هــي- املصرفيــة- احلســابات- مــن- األول- النــوع-
اجلاريــة:-أو الــي تســمى حتــت الطلــب: يُقصــد هبا أن املبالــغ الــي يودعهــا أصحــاهبا 
لــدى املصــارف تكــون حاضــرة التــداول وحتــت طلــب املتعاملــني يف أي حلظــة، فمتــى 

يد-أمانيد-ضمان 
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أرادهــا العميــل يســتطيع ســحبها مــن رصيــده وتســمى باحلســابات اجلاريــة مبعنــى 
أهنــا متحركــة ومسيــت حتــت الطلــب ألهنــا جاهــزة للســحب يف أي حلظــة يريدهــا 

العميــل دون االعتبــار ملــكان وســاعة وجــوده. 

تكييفهــا الشــرعي هــو-قــرض-مــن صاحــب احلســاب إىل املصــرف، وجــاز للمصــرف 
تشــغيلها واالســتفادة منهــا طبقــا للقاعــدة الشــرعية اخلراج بالضمــان ألن يده عليها 
ــو أخضعناهــا-ألحــكام الوديعــة املعروفــة شــرعاً أي أهنــا مودعــة  يــد ضمــان. أمــا ل
بغــرض احلفــظ ملــا جــاز للمصــرف أن يتصــرف هبــا، وال أن يشــغلها ويتكســب منهــا.

أمــا تســمية احلســابات اجلاريــة بالودائــع املصرفيــة فليــس املقصــود الودائــع بالعرف 
الشــرعي بــل بالعــرف املصــريف وال بــأس بذلــك.

وال جيــوز للمصــرف أن يعطــي العميــل أيــة فوائــد علــى تلــك احلســابات ألهنــا تكــون 
مبثابــة ربــا القــروض.

أما اهلدايا الي توزع أحياناً على أصحاب هذه احلسابات فهي على نوعني:

- هدايــا علــى ســبيل التســويق والدعايــة للمصــرف فهــو يقدمهــا جلميــع الناس 	
ــة دون  ــة أو مــن مل يكــن هلــم حســابات جاري ســواء مــن هلــم حســابات جاري
النظــر إىل رصيــد العميــل فقبــول مثــل هــذه اهلدايــا جائــز وال يرتــب عليــه 

حمظــور.

- ــد 	 ــا رصي ــي يراعــى فيه ــة وال ــا خاصــة بأصحــاب احلســابات اجلاري هداي
العميــل فــإذا كان رصيــد العميــل كبــرا أُعطــي هديــة جزلــة وإذا كان رصيــد 
العميــل قليــا أعطــي هديــة خفيفــة علــى قــدر رصيــده فهــذا النــوع مــن 
اهلدايــا هــو يف احلقيقــة لــه حكــم هديــة املقــرض للمقــرض أو املقــرض 
ــا. ــو رب ــاً فه للمقــرض وهــي ال جتــوز للقاعــدة الشــرعية كل قــرض جــرّ نفع
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أمــا اخلدمــات الــي يقدمهــا املصــرف، فــا تعتــر هدايــا وإمنــا كنــوع مــن اخلدمــة 
ــه دفــر شــيكات  ــده كأن يعطي ــه الوصــول إىل رصي ــل وتســهل ل ــي تســاعد العمي ال
ــة أو خدمــة اإلنرنــت،  ــه بطاقــة مصرفيــة كبطاقــة الصــراف العادي ــا أو يعطي جمان
ــا، وهــذه  ــا جمان ــا يعطيه ــل رســوما إلصداره ــى الرغــم مــن أن املصــرف يتحم فعل
اخلدمــات ليســت مــن الفائــدة يف القــرض وهــي جائــزة ألهنــا تســهل للعميــل الوصــول 

إىل حقــه.

النوع-الثاني-من-احلسابات-املصرفية-هي-حسابات-االستثمار:

هــي ودائــع مرتبطــة بأجــل ال حيــق لصاحــب احلســاب أن يســحبه يف أي وقــت حتــى 
ميضــي األجــل املتفــق عليــه بينــه وبــني املصــرف. فقــد يكــون األجــل ثاثــة أشــهر، أو 
ســتة أشــهر، أو تســعة أشــهر، أو ســنة، أو أكثــر، فــإذا مضــت تلــك املــدة يســتطيع أن 
يســحب رصيــده وأحيانــا تكــون هــذه الودائــع حتــى إخطــار حمــدد، أي ال حيــدد أجــل 
وإمنــا يقــال للعميــل إذا أردت أن تســحب مــن رصيــدك فعليــك أن تُشــعر املصــرف 
ــواع  ــع بإخطــار وهــي مــن أن ــك تســمى ودائ ــى األقــل لذل ــل الســحب بأســبوع عل قب

الودائــع ألَجــل.

ووصفهــا الشــرعي أهنــا مضاربــة فــا يضمــن املصــرف للعميــل رؤوس األمــوال بــل 
ختضــع للغنــم والغــرم. 

النوع-الثالث-من-احلسابات-املصرفية-هي-حسابات-التوفري:

ــدى  ــغ مودعــة ل ــة هــي مبال ــع االدخاري ــع التوفــر أو الودائ حســابات التوفــر أو ودائ
املصــارف حلســاب العمــاء، أو املســتفيدين إال أن العميــل أو املــودع يتخلــى عــن 
اســتخدام تلــك املبالــغ لفــرة مــن الزمــن لعــدم احلاجــة إليهــا ويف مقابــل ذلــك يدخــل 
ــه أرباحــاً  ــك األمــوال ويعطي ــدى املصــرف حبيــث يســتثمر تل يف برنامــج ادخــاري ل

علــى هــذه املبالــغ. 
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لكــن هــذه املبالــغ هــي حتــت الطلــب فيســتطيع العميــل أن يأخــذ منهــا يف أي حلظــة، 
فــإذا بــدأ بالســحب مــن تلــك املبالــغ فتحســب لــه أربــاح علــى أقــل رصيــد، وقــد ال 

يعطيــه شــيئاً.

ــا  ــت قرضــا فوصفه ــإن كان ــة أو قرضــاً، ف ــا الشــرعي: إمــا أن تكــون مضارب وصفه
ــي.  ــوع الثان ــا كالن ــة فوصفه ــت مضارب ــوع األول، وإن كان كالن

الســحب-علــى-املكشــوف: هــي حســابات ملحقــة باحلســابات اجلاريــة، فــإذا جتــاوز 
صاحــب احلســاب رصيــده فتســمى ســحباً علــى املكشــوف ألن احلســاب مل يعــد 

مغطــى، لذلــك تصبــح قرضــاً مــن املصــرف لصاحــب احلســاب.

هــذه اخلدمــة ال جتــوز باملصــارف اإلســامية حيــث ال يتــم التعامــل بالفائــدة أخــذا 
أو عطــاءً.

وصفهــا: إمــا أن تكــون قرضــاً حســناً، أو أن تتــم بصيــغ متويــل إســامية كاملضاربــة 
مثــاً.

التســهيالت-االئتمانيــة:-وهــي حســابات ملحقــة باحلســابات اجلاريــة، حيــث مينــح 
املصــرف صاحــب احلســاب رصيــداً حبــدود معينــة يســتطيع ســحبه مقابــل فائــدة 

حمــددة. وبذلــك تصبــح قرضــاً مــن املصــرف لصاحــب احلســاب بربــا. 

وصفها: ال جتوز.

ومــن املفيــد ذكــره أن خســارة البورصــة الســعودية عــام 2006 بلغــت 320 مليــار دوالر 
كان معظمهــا )أكثــر مــن 52%( مغطــى مبوجــب تســهيات ائتمانية.

الشيكات:-

الشيكات أنواع، منها:
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- الشــيك-العــادي: هــي أوامــر دفــع ممــن حــرِّر الشــيك للمســتفيد بســحب مبلــغ 	.
مــن املــال موجــود لــدى أحــد املصــارف.

- الشــيك-املصــدق: هــي أوامــر دفــع ممــن حــرر شــيكاً ملســتفيد بســحب مبلــغ 	.
ــك املصــرف،  ــه مــن ذل ــد تصديق ــدى مصــرف حمــدد بع ــال موجــود ل مــن امل

ــد احملــرر.  حبجــزه يف رصي

- الشــيك-املصريف: هو شــيك حرره املصرف نفســه، وبقوة الشــيكات املصدقة، 	.
بــل أقــوى منها. 

وجيــوز للمصــارف أن تأخــذ أجــراً مقابــل عمليــة إصــدار الشــيك بقــدر التكلفــة 
الفعليــة الــي تكبدهــا إلصــداره دون أي يربــح مــن عمليــة اإلصــدار وقــد تكــون جمانــاً 

)ترعــاً(.

وتصلــح الشــيكات ألن تكــون أدوات قبــض حكمــي باســتثناء النــوع األول، وعليــه يعتــر 
تســلم الشــيك )إذا كان لــه رصيــد قابــل للســحب بالعملــة املكتــوب هبــا عنــد اســتيفائه 

ومت حجــزه( مبثابــة قبــض حكمــي.

األوراق-املالية)	(:-

يقصــد بــاألوراق املاليــة األســهم والســندات، والســهم حيصــل صاحبــه علــى عائــد 
ســنوي، أمــا الســند فيحصــل صاحبــه علــى فائــدة ثابتــة، لذلــك ال تتعامــل املصــارف 

اإلســامية بالســندات. 

يشــرط للتعامــل)2( باألســهم أن تكــون لشــركات عملهــا مبــاح، فــا جيــوز للمصــرف 
التعامــل بأســهم الشــركات الــي تبيــع منتجــات حمرمــة ختالــف الشــريعة )كالســجائر 

واخلمور..(.
)1( املعيار الشرعي )21(

)2( هناك مزيد من التفاصيل يف التحليل الشرعي لألسهم والشركات.
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وتكييف اخلدمات املصرفية املتعلقة باألسهم تكون كالتايل:

- جيوز حفظ األسهم مقابل أجر كوديعة.	

- جيوز بيع وشراء األسهم لصاحل عماء املصرف بوصفه وكياً مقابل أجر.	

- جيوز االكتتاب للشركات اجلديدة بوصفه وكياً مقابل أجر.	

- جيوز صرف أرباح األسهم نيابة عن الشركات بوصفه وكياً مقابل أجر.	
أحكام-إصدار-األسهم:

- جيــوز إصــدار األســهم إذا كان الغــرض الــذي أنشــئت الشــركة مــن أجلــه 	.
مشــروعاً، بــأن ال يكــون الغــرض مــن إنشــائها التعامــل يف أمــور حمرمــة، مثــل 
تصنيــع اخلمــور، أو االجتــار يف اخلنازيــر، أو التعامــل بالربــا، فــإن كان غرضهــا 
غــر مشــروع حــرم إنشــاء الشــركة، وحــرم تبعــاً لذلــك إصــدار األســهم الــي 

ــا هــذه الشــركة. تتكــون منه

- جيــوز إضافــة نســبة معينــة إىل قيمة الســهم عند االكتتــاب لتغطية مصروفات 	.
اإلصــدار مــا دامــت تلك النســبة مقدرة تقديراً مناســباً. 

- جيــوز إصــدار أســهم جديــدة لزيــادة رأس مــال الشــركة إذا أصــدرت بالقيمــة 	.
العادلــة لألســهم القدميــة إمــا حســب تقويــم اخلــراء ملوجــودات الشــركة، وإمــا 

بالقيمــة الســوقية ســواء بعــاوة إصــدار أو حســم إصــدار. 

- جيــوز ضمــان اإلصــدار إذا كان بــدون مقابــل لقــاء الضمــان، وهــو االتفــاق عنــد 	.
تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بشــراء مجيــع اإلصــدار مــن األســهم أو بشــراء 
جــزء مــن ذلــك اإلصــدار، وهــو تعهــد مــن امللتــزم باالكتتــاب بالقيمــة االمسيــة 
يف كل مــا تبقــى ممــا مل يكتتــب فيــه غــره، وجيــوز احلصــول علــى مقابــل عــن 
العمــل مثــل إعــداد الدراســات أو تســويق األســهم، ســواء قــام هبــذه األعمــال 
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املتعهــد باالكتتــاب أو غــره إذا مل يكــن هــذا مقابــاً عــن الضمــان. 

- جيــوز تقســيط قيمــة الســهم عنــد االكتتــاب بــأداء قســط وتأجيــل بقيــة 	.
األقســاط، شــريطة أن يكــون التقســيط شــامًا مجيــع األســهم،، وأن تبقــى 

الشــركة بقيمــة األســهم املكتتــب هبــا.  مســؤولية 

- ال جيــوز إصــدار أســهم ممتــازة هلــا خصائــص ماليــة تــؤدي إىل إعطائهــا 	.
األولويــة عنــد التصفيــة أو عنــد توزيــع األربــاح. وجيــوز إعطــاء بعــض األســهم 
خصائــص تتعلــق باألمــور اإلجرائيــة أو اإلداريــة، باإلضافــة إىل حقــوق األســهم 

ــل حــق التصويــت.  ــة مث العادي

- ال جيــوز إصــدار أســهم التمتــع وهــي الــي تعطــى للشــريك عوضــاً عــن أســهمه 7.
الــي ردت إليــه قيمتهــا تدرجيــاً مــن خــال األربــاح يف أثنــاء قيــام الشــركة، 
ومتنحــه بــدالً عــن ذلــك ســهم متتــع خيولــه احلقــوق الــي ألســهم رأس املــال إال 
يف األربــاح واقتســام موجــودات الشــركة عنــد حلّهــا، حيــث يعطــى مالــك أســهم 
ــا ال  ــال، كم ــك أســهم رأس امل ــاح أقــل ممــا يعطــاه مال ــاً مــن األرب ــع نصيب التمت
يكــون ملالــك ســهم التمتــع نصيــب يف موجــودات الشــركة عنــد حلّهــا إال بعــد أن 

يســتويف أصحــاب أســهم رأس املــال قيمــة أســهمهم.

- تعــد شــهادة األســهم )ومــا يقــوم مقامهــا( وثيقــة تثبــت شــرعا ملكيــة املســاهم 	.
حلصــة شــائعة يف موجــودات الشــركة، وجيــوز أن تكــون هــذه الوثيقــة باســم 

ــك، أو ألمــره، أو حلاملهــا. املال

أحكام-تداول-األسهم:-

- ميثــل الســهم حصــة شــائعة يف رأس مــال شــركة مســامهة، كمــا ميثــل حصــة 	
شــائعة يف موجوداهتــا ومــا يرتــب عليهــا مــن حقــوق عنــد حتــول رأس املــال 
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إىل أعيــان، ومنافــع، وديــون وحنوهــا، وحمــل العقــد عنــد تــداول األســهم هــو 
هــذه احلصــة الشــائعة )1(.

- جيــوز شــراء أســهم الشــركات املســامهة وبيعهــا حــاال أو آجــا فيمــا جيــوز 	
فيــه التأجيــل إذا كان غــرض ونشــاط الشــركة مباحــاً، ســواء أكان اســتثماراً 
)أي اقتنــاء الســهم بقصــد رحبــه( أم متاجــرة )أي بقصــد االســتفادة مــن 

فــروق األســعار(.

بطاقات-احلسم-وبطاقة-االئتمان)	(:

هــي البطاقــات الــي تصدرهــا بعــض املؤسســات املاليــة لعمائهــا ليســتخدموهنا يف 
ــى قــرض أو لدفــع أمثــان املشــريات  الســحب مــن أرصدهتــم نقــدا أو للحصــول عل

واخلدمــات. وتشــمل األنــواع اآلتيــة:

- بطاقة احلسم الفوري.	

- بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل.	

- بطاقة االئتمان املتجدد.	
خصائــص-البطاقــات: مــن هــذه اخلصائــص مــا هــو مشــرك بــني أكثــر مــن بطاقــة 

ومنهــا مــا هــو خمتــص بــكل بطاقــة.

	- بطاقــة-احلســم-الفــوري-Debit Card: هــي بطاقــات يتــم فيهــا احلســم فــوراً .
مــن رصيــد العميــل مبجــرد اســتخدامه للبطاقــة، فــإذا اســتخدمها يف نقــاط البيــع 
أو يف الســحب مــن أجهــزة الصــراف يتــم احلســم فــورا مــن رصيــده. وإلصــدار هــذه 

البطاقــة يشــرط أن يكــون للعميــل حســاب جــاٍر ولديــه رصيــد يتــم احلســم منــه. 

)1( ينظــر مســتند األحــكام الشــرعية رقــم )18( املشــتمل علــى أن جــواز تــداول أســهم الشــركات الــي متثــل موجوداهتــا أعيانــاً ومنافــع مــع 
ديــون ونقــود تزيــد عــن األعيــان واملنافــع مشــروطا بــأال تقــل األعيــان واملنافــع عــن الثلث،وذلــك ليصــح اعتبــار الديــون والنقــود تابعــة هلــا.

)2( املعيار الشرعي رقم )2(.
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لذلــك إن هــذه البطاقــات هــي بطاقــات مصرفيــة وليســت بطاقــات ائتمانيــة، وليــس 
فيهــا ائتمــان وال تأجيــل بــل يتــم احلســم فــورا مــن رصيــد العميل. وأهــم خصائصها:

- تصدر ملن له رصيد يف حسابه.أ.

- ختــول حاملهــا الســحب، أو تســديد أمثــان الســلع واخلدمــات بقــدر الرصيــد ب.
املتــاح، ويتــم الســحب منــه فــوراً، وال ختولــه احلصــول علــى ائتمــان. 

- ال يتحمــل العميــل رســوماً مقابــل اســتخدامه هلــذه البطاقــة إال يف حال ســحب 	.
العميــل نقــداً، أو شــراء العميــل عملــة أخــرى عــن طريــق مؤسســة أخــرى غــر 

املؤسســة املصــدرة للبطاقــة.

- تُصدَر هذه البطاقة مقابل رسم أو بدونه.د.

- تتقاضــى بعــض املؤسســات مــن قابــل البطاقــة نســبة مــن أمثــان املشــريات أو 	.
اخلدمــات، الشــكل )28(.

الشكل-)		(

	- بطاقة-االئتمان-واحلسم-اآلجل:-.

ــزم أن يكــون للعميــل رصيــد لــدى املصــرف أو الشــركة  ــة قــرض، فــا يل هــي مبثاب
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املصــدرة للبطاقــة، وال يتــم حســم القيمــة مــن العميــل فــور اســتخدامه، بــل يعطــى 
حامــل البطاقــة فــرة مســاح للتســديد. وتصــدر هــذه البطاقــات أحيانــاً لعمــاء ليــس 
هلــم رصيــد يف املصــرف، هلــذا ال يشــرط يف إصــدار هــذه البطاقــات أن يكــون 
للعميــل رصيــد. لذلــك هــي بطاقــة ائتمــان ذات حــد ائتمانــي ال يســتطيع العميــل أن 

يأخــذ مبالــغ تتجاوزهــا، وهلــا فــرة مســاح حمــددة أيضــاً. وهــي علــى نوعــني:

بطاقــات-احلســم-الشــهري-Charge Card: يتــم فيهــا تســديد املبلــغ املســتحق 
علــى العميــل دفعــة واحــدة بعــد مضــي فــرة الســماح املتفــق عليهــا، هــي ســتون يومــا 
دون زيــادة يف قيمــة الفاتــورة املســتحقة علــى العميــل. منهــا األمريــكان اكســريس، 

والفيــزا، واملاســر كارد. 

يُعطــى العميــل فــرة مســاح وتســتخدم ضمــن حــدود مبلــغ حمــدد فــإذا جــاء موعــد 
الســداد يُطلــب مــن العميــل أن يســدد كامــل املبلــغ إذا كان قــد اســتخدم البطاقــة، أو 

ترســل إليــه الفاتــورة ليســدد املبلــغ بــأي طريقــة مــن طــرق الدفــع.

بطاقــات-الديــن-املتجــدد-Credit Card: يتــم يف هــذه البطاقــات تقســيط الديــن 
املســتحق علــى العميــل علــى فــرات وتــزداد قيمــة الديــن بزيــادة فــرة التســديد، 
فــإذا كان علــى العميــل مخســة آالف ريــال يف هنايــة املــدة بعــد مضــي مخســني يومــا 
يعطــى العميــل فرصــة للتقســيط، فيقــال لــه: اخلمســة آالف ريــال هــذه باإلمــكان 
أن تســددها علــى مــدى ســتة أشــهر، يف كل شــهر تدفــع ألــف ريــال، فيكــون اجملمــوع 

ســتة آالف ريــال.

تســتخدم بطاقــات الديــن املتجــدد يف الســحب النقــدي، حيــث يســتطيع حامــل 
البطاقــة أن يســحب مــن هــذه البطاقــة مبلغــا مــن املــال واحلصــول علــى النقــد 
عــر أجهــزة الصــراف اآليل. والعاقــة هنــا ثنائيــة بــني املصــرف املصــدر للبطاقــة 
والعميــل حامــل البطاقــة. وتكييــف هــذه العاقــة أهنــا قــرض، فاملصــرف املصــدر 
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للبطاقــة يقــرض العميــل مبلغــا مــن املــال، وال حيــوز أن يأخــذ أي فائــدة مقابــل هــذا 
القــرض ســواء أكانــت هــذه الفائــدة بنســبة مــن املبلــغ املســحوب أو كانــت مبلغــاً ثابتــاً. 

خصائــص هــذه البطاقــة أهنــا:

- أداة ائتمان يف حدود سقف معني لفرة حمددة، وهي أداة وفاء أيضاً.أ.

- تستعمل يف تسديد أمثان السلع واخلدمات، واحلصول على النقد.ب.

- ال يتيــح نظــام هــذه البطاقــة تســهيات ائتمانيــة متجــددة حلاملهــا، حيــث 	.
يتعــني عليــه املبــادرة بســداد مثــن مشــرياته خــال الفــرة احملــددة عند تســلمه 

الكشــوف املرســلة إليــه مــن املؤسســة.

- إذا تأخــر حامــل البطاقــة يف تســديد مــا عليــه بعــد الفــرة املســموح فيهــا د.
يرتــب عليــه فوائــد ربويــة.

- ال تتقاضــى املؤسســة املصــدرة للبطاقــة أيــة نســبة مــن حامــل البطاقــة علــى 	.
املشــريات واخلدمــات، ولكنهــا حتصــل علــى نســبة معينــة مــن قابــل البطاقــة 

علــى مبيعاتــه أو خدماتــه الــي متــت يف البطاقــة.

- تلتــزم املؤسســة يف حــدود ســقف االئتمــان )وبالزيــادة املوافــق عليهــا( للجهــة و.
ــة للبطاقــة بســداد أمثــان الســلع واخلدمــات، وهــذا االلتــزام شــخصي  القابل

ومباشــر بعيــداً عــن عاقــة اجلهــة القابلــة للبطاقــة حبامــل البطاقــة.

- للمؤسســة املصدرة للبطاقة حق شــخصي ومباشــر يف اســرداد ما دفعته عن 	.
احلامــل للبطاقــة قبــل احلامــل نفســه، وحقهــا يف ذلــك حــق جمــرد ومســتقل 
عــن العاقــة الناشــئة بــني حامــل البطاقــة وبــني اجلهــة القابلــة هلــا مبوجــب 

العقــد املــرم بينهمــا.
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احلكم-الشرعي-للبطاقات-االئتمانية:

- بطاقــة احلســم الفــوري: جيــوز للمؤسســات إصــدار بطاقــة احلســم الفــوري 	.
مــا دام حاملهــا يســحب مــن رصيــده وال يرتــب علــى التعامــل فيهــا فائــدة ربويــة. 

- بطاقة االئتمان واحلسم اآلجل: جيوز إصدارها بالشروط التالية:	.

- أال يشــرط علــى حاملهــا فوائــد ربويــة يف حــال تأخــره عــن ســداد املبالــغ أ.
املســتحقة عليــه.

- ــاً، فــا ميكــن ب. ــزام املؤسســة حامــل البطاقــة بإيــداع نقــدي ضمان ــة إل يف حال
للحامــل التصــرف فيــه بــل جيــب النــص علــى أن تســتثمره لصاحلــه علــى وجــه 

املضاربــة مــع اقتســام الربــح بينــه وبــني املؤسســة حبســب النســبة احملــددة.

- أن تشــرط املؤسســة علــى احلامــل عــدم التعامــل فيهــا مبــا حرمتــه الشــريعة، 	.
وأنــه حيــق للمؤسســة ســحب البطاقــة منــه يف تلــك احلالــة.

- الديــن 	. للمؤسســات إصــدار بطاقــات  املتجــدد: ال جيــوز  االئتمــان  بطاقــة 
املتجــدد الــذي يســدده حامــل البطاقــة علــى أقســاط آجلــة بفائــدة ربويــة.

انضمام-املؤسسات-إىل-عضوية-املنظمات-العاملية-الراعية-للبطاقات:

- جيــوز للمؤسســات االنضمــام إىل عضويــة تلــك املنظمــات بشــرط أن جتتنــب أ.
املخالفــات الشــرعية الــي تشــرطها تلــك املنظمــات.

- جيــوز للمؤسســات أن تدفــع لتلــك املنظمــات رســوم اشــراك وأجــور خدمــات ب.
وغرهــا مــن الرســوم مــا مل تشــرط علــى فوائــد ربويــة ولــو كانت غر مباشــرة، 

مثــل أن تتضمــن األجــرة زيــادة نظــر اإلئتمــان.

العمولــة-الــي-حتصــل-عليهــا-املؤسســات-مــن-قابــل-البطاقــة: جيــوز للمؤسســات 
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املصــدرة للبطاقــة أن تتقاضــى عمولــة مــن قابــل البطاقــة بنســبة معينــة مــن الســلع 
واخلدمــات.

الرســوم-الــي-تتقاضاهــا-املؤسســة-مــن-حامــل-البطاقــة: جيــوز هلــا أن تتقاضــى منــه 
رســوم عضوية، ورســم جتديد، ورســم اســتبدال.

شــراء-الذهــب-والفضــة-والنقــود-بالبطاقــات: ال بــأس بــه يف بطاقــة احلســم الفوري، 
وكذلــك  يف بطاقــة االئتمــان واحلســم اآلجــل طاملــا أن املؤسســة املصــدرة تدفــع املبلغ 

إىل قابــل البطاقــة دون أجل.

السحب-النقدي-بالبطاقة:-

- جيــوز حلامــل البطاقــة أن يســحب فيهــا مبلغــاً نقديــاً، ســواء يف حــدود رصيده أ.
أو أكثــر منــه مبوافقــة املؤسســة املصــدرة، علــى أن ال يرتــب علــى ذلــك فوائــد 

ربوية.

- يف حالــة ســحب حامــل البطاقــة مــن آالت صــراف مغايــرة للمؤسســة املصــدرة ب.
للبطاقــة فــا بــأس أن تتقاضــى املؤسســة املصــدرة رمســاً مقطوعــاً يتناســب 

مــع خدمــة الســحب النقــدي، وليــس متناســباً مــع املبلــغ املســحوب.

املميزات-الي-متنحها-اجلهات-املصدرة-للبطاقة:

- ال جيــوز للمؤسســات أن متنــح حامــل البطاقــة ميــزات حترّمهــا الشــريعة، أ.
مثــل التأمــني التقليــدي علــى احليــاة، أو دخــول األماكــن احملظــورة، أو تقديــم 

ــا احملرمــة. اهلداي

- جيــوز للمؤسســة أن متنــح احلامــل ميــزات ال حترمهــا الشــريعة، مثــل أن يكــون ب.
حلاملهــا أولويــة يف احلصــول علــى اخلدمــات، أو ختفيضــات يف األســعار لــدى 

حجــوزات الفنــادق وشــركات الطــران أو املطاعــم وحنــو ذلــك. 
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صناديق-األمانات:

صناديــق األمانــات أو اخلزائــن احلديديــة هــي عبــارة عــن صناديــق يســتطيع أي 
شــخص أن يســتأجرها وحيفــظ فيهــا مــا يشــاء مــن األشــياء الثمينــة أو النقــود. 
متتــاز بــأن املصــرف ال يســتطيع أن يلمــس تلــك األشــياء احملفوظــة يف تلــك اخلزائــن، 
ــح إال  ــل وال ينفت ــه مفتاحــني أحدمهــا مــع املوظــف واآلخــر مــع العمي ــدوق ل فالصن

باالثنــني معــاً. 

وعقــد اســتئجار اخلزائــن احلديديــة أو صناديــق األمانــات هــو عقــد إجــارة، حيــث 
يســتأجر العميــل ذلــك الصنــدوق مقابــل مبلــغ حمــدد وهــذا جائــز.

خدمة-االتصال-املصريف:

تشــمل الطــرق احلديثــة لاتصــال باحلســاب أي وســيلة اتصــال يعطيهــا املصــرف 
ــا  ــدد وســائل االتصــال املصــريف، فمنه ــوا إىل حســاباهتم. وتتع ــى يصل ــه حت لعمائ
ــده وحســابه عــن  ــل أن يتعامــل مــع رصي ــف املصــريف فيســتطيع العمي خدمــة اهلات

ــت.  ــق اهلاتــف، ومنهــا خدمــة االتصــال باإلنرن طري

هــذه اخلدمــات قــد تكــون جمانــا وقــد تكــون برســوم، فــإن كانــت جمانــا فهــي تــرع 
ــف علــى أنــه جعالــة فاملصــرف  مــن املصــرف، وإن كانــت برســوم فالعقــد فيهــا يُكيّ
يســتحق مكافــأة أو جُعــل مقابــل اخلدمــة الــي قدمهــا للعميــل املســتفيد مــن هــذه 

اخلدمــة، وهــي جائــزة.

االعتمادات-املستندية)	(:

تعــد االعتمــادات املســتندية مــن أهــم اخلدمــات املصرفيــة الــي تقدمهــا املصــارف 
بصفــة عامــة، حيــث تعــد أســاس احلركــة التجاريــة الدوليــة )االســتراد - التصديــر( 

)1( املعيار الشرعي رقم )14(.
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يف كافــة أحنــاء العــامل وتنفــذ مــن خــال شــبكة املراســلني للمصــارف حــول العــامل. 

يعــرف االعتمــاد املســتندي بأنــه طلــب يتقــدم بــه املتعامــل مــن أجــل ســداد مثــن 
مشــريات بضائــع مــن اخلــارج، يقــوم املصــرف مبوجبــه عــن طريــق املراســلني بســداد 

القيمــة بالعملــة املطلــوب الســداد هبــا. 

أو هــو تعهــد مكتــوب مــن مصــرف )يســمى املصــدر( يســلم للبائــع )املســتفيد( بنــاء 
علــى طلــب املشــري )مقــدم الطلــب أو اآلمــر( مطابقــاً لتعليماته، أو يصــدره املصرف 
باألصالــة عــن نفســه يهــدف إىل القيــام بالوفــاء )أي بوفــاء نقــدي أو كمبيالــة أو 
ــة شــريطة تســليم مســتندات  ــاء فــرة معين ــغ معــني يف أثن ــا( يف حــدود مبل خصمه

البضاعــة مطابقــة للتعليمــات.
أمهية-االعتماد-املستندي:

يســتعمل االعتمــاد املســتندي يف متويــل التجــارة اخلارجيــة، وهــو ميثــل حاليــا 
اطــاراً حيظــى بالقبــول العــام ألنــه حيفــظ مصلحــة االطــراف مجيعــا مــن مصدريــن 

ومســتوردين، فهــو: 

- بالنســبة للمصــدر، ضمــان بأنــه ســيقبض قيمــة البضائــع الــي تعاقــد علــى 	
تصديرهــا وذلــك فــور تقديــم وثائــق شــحن البضاعــة إىل البنــك الــذي يكــون 

قــد أشــعره بــورود االعتمــاد.

- وبالنســبة للمســتورد بأنــه يضمــن أن البنــك الفاتــح لاعتمــاد لــن يدفــع قيمة 	
البضاعــة املتعاقــد علــى اســترادها إال بعــد تقديــم وثائــق شــحن البضاعــة 

حســب الشــروط الــواردة يف االعتمــاد املســتندي املفتــوح لديــه.

احلكم-الشرعي-لالعتمادات-املستندية:
الــي حتملتهــا إلصــدار  الفعليــة  املصروفــات  قيمــة  تأخــذ  أن  للمؤسســة  جيــوز 

املســتندية.  االعتمــادات 
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كمــا جيــوز هلــا أن تأخــذ أجــرة علــى القيــام باخلدمــات املطلوبــة، ســواء أكانــت 
مبلغــاً مقطوعــاً أو نســبة مــن مبلــغ االعتمــاد، شــريطة أال يكــون ملــدة االعتمــاد أثــر 
ــل  ــواردة، ويشــمل تعدي ــك االعتمــادات الصــادرة وال ــد األجــرة، ويشــمل ذل يف حتدي
االعتمــادات مــا عــدا التعديــل بزيــادة مــدة االعتمــاد، فــا جيــوز هلــا أن تأخــذ عليــه 
إال املصروفــات الفعليــة فقــط وتكــون حينئــذ مبلغــاً مقطوعــاً ال نســبة مئويــة. وعلــى 

املؤسســة أن تراعــي مــا يأتــي:

- أال يؤخــذ باالعتبــار جانــب الضمــان عنــد تقديــر األجــرة يف االعتمــادات 	
املســتندية، وعليــه جيــب علــى املؤسســة أن ال تأخــذ زيــادة علــى املصروفــات 
الفعليــة يف حــال تعزيزهــا العتمــاد صــادر عــن غرهــا، ألن تعزيــز االعتمــاد 

ضمــان حمــض.

- أال ختــص االعتمــادات املســتندية بضاعــة حمرمــة شــرعاً أو عقــداً باطــاً 	
ــه مــن شــروط، أو تتضمــن تعامــاً بالفوائــد  أو فاســداً مبوجــب مــا تضمن
ــذي ينشــأ عــن  ــة أخــذاً أو إعطــاءً، صراحــة كمــا يف حــال القــرض ال الربوي
الدفــع عــن املســتفيد يف مثــل االعتمــاد غــر املغطــى كليــاً أو جزئيــاً، أو ضمنــاً 
كمــا يف حــاالت احلســم، والتــداول )أي الدفــع( للكمبيــاالت مؤجلــة الدفــع، 

والتأخــر يف الدفــع، أو اإلعانــة علــى ذلــك.

- ال جيــوز للمؤسســة أن تقبــل أنــواع الضمانــات اآلتيــة: الســندات الربويــة، أو 	
أســهم الشــركات ذات األنشــطة احملرمــة، أو الفوائــد الربويــة. كمــا ال جيــوز 
ــاً اللتزاماهتــا جتــاه املؤسســات  ــواع ضمان هلــا أن تقــدم شــيئاً مــن هــذه األن

واملصــارف األخــرى، أو تتوســط يف ذلــك.

- ال جيــوز للمؤسســة إجــراء خصــم كمبيــاالت اعتمــادات القبــول، أي شــرائها 	
نقــداً بأقــل مــن قيمتهــا.
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- جيــب أن تنظــم املؤسســات عاقاهتــا مــع املؤسســات واملصــارف املراســلة هلــا 	
يف جمــال عمليــات التغطيــة بــني املراســلني املتضمنــة تســوية االلتزامــات بــني 
املصــارف املرتبــة علــى االعتمــاد املســتندي، وغــره مــن العمليــات املصرفيــة 

علــى أســاس جتنــب دفــع الفوائــد وكل مــا هــو ممنــوع شــرعاً.

تنفذ-االعتمادات-املستندية-يف-املصارف-من-خالل-أسلوبني-مها:-

- األسلوب-األول-)تغطية-كاملة(:-أ.

وهــو تنفيــذ االعتمــاد املســتندي كخدمــة مصرفيــة حيــث يتــم تغطيتــه بالكامــل مــن 
ــح االعتمــاد  ــة لفت ــي اإلجــراءات املصرفي ــل املتعامــل، ويقتصــر دور املصــرف عل قب
لــدى املصــرف املراســل وســداد قيمــة االعتمــاد بالعملــة املطلوبــة. وهــذه خدمــة 
جائــزة شــرعا تنــدرج حتــت قواعــد الوكالــة واإلجــارة حيــث يتقاضــى املصــرف عــن 
تأديتهــا أجــرا. واالعتمــاد املســتندي يشــمل كفالــة ووكالــة فاملصــرف وكيــل عــن 
التاجــر وكافــل لــه أمــام املصــرف املراســل، واألجــر احملــدد هــو لقــاء الوكالــة يف 
تنفيــذ أعمــال االعتمــاد وال تشــمل أجــور الكفالــة ألهنــا ال جتــوز كمــا أســلفنا ســابقاً.

مراحل-االعتماد-املستندي:

يســبق فتــح االعتمــاد إجــراء عقــد بيــع يشــرط فيــه البائــع دفــع الثمــن عــن طريــق 
اعتمــاد مســتندي، ثــم يتقــدم املشــري بطلــب فتــح اعتمــاد، ثــم يصــدر املصــرف 
خطــاب االعتمــاد املســتندي ويرســله إىل البائــع مباشــرة أو عــن طريــق املصــرف 

املراســل، الشــكل )29(.

املصــرف  إىل  االعتمــاد  خطــاب  يف  املشــروطة  املســتندات  املســتفيد  يقــدم  ثــم 
فيفحصهــا طبقــاً لشــروط االعتمــاد، ويقبلهــا إذا كانــت مطابقــة، وينفــذ االعتمــاد، 
ــا أو  ــة أو بعضه ــه كامل ــا من ــد تســلم قيمته ــم يســلم املســتندات للمشــري بع ومــن ث
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التعهــد بذلــك، ثــم يتســلم املشــري البضاعــة بنــاء علــى املســتندات الــي تســلمها مــن 
ــايل: ــاء الوصــول. وتتلخــص املراحــل بالت مين

- العقد املوثوق االعتماد. 	

- طلب فتح االعتماد. 	

- اصدار االعتماد وتبليغه.	

- تنفيذ االعتماد. 	

- التغطية بني املراسلني. 	

  

  

  

  

  

  

الشكل-)9	(

املصدّر
Exporter

املستورد
Importer

بنك املستورد
Importer،s Bank 
)Issuing Bank(

بنك املصدّر
Exporter،s Bank 
)Advising Bank(

Sale contract 1. فاتورة )عقد( الشراء

Send credit 03 إرسال االعتماد

Present B/L 07 تقديم البوليصة
payment 09 الدفع

5. تسليم البضائع واحلصول على بوليصة الشحن
Deliver carg & sign B/L

8. طلب الدفع
 Claim for

payment

06 تقديم 
البوليصة

Present B/L

02 طلب 
االعتماد

 Request

for credit

04 تسليم 
خطاب 
االعتماد

 Deliver

 letter of

credit
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األسلوب-الثاني-)تغطية-جزئية(: ب.-

وهــو تنفيــذ االعتمــاد املســتندي كائتمــان مصــريف حيــث يقــوم املتعامــل بســداد جــزء 
فقــط مــن قيمــة االعتمــاد ويقــوم املصــرف باســتكمال ســداد قيمــة االعتمــاد كعمليــة 
ائتمانيــة. وتنفــذ هــذه العمليــة باملصــرف اإلســامي عــن طريــق إحــدى قنــوات 
االســتثمار )مراحبــة  أو مشــاركة(. وتنــدرج حتــت قواعــد عقــود البيــوع واملشــاركات.

يف-حال-تنفيذها-مراحبة-يراعى-ما-يلي،-)الشكل-0	(:

-  أن ال يســبق فتــح االعتمــاد ابــرام عقــد البيــع بــني اآلمــر واملســتفيد )البائــع( 	
ســواء قبــض اآلمــر البضاعــة حمــل العقــد أم مل يقبضهــا.

-  أن تكون املؤسسة هي املشرية من املصدر ثم تبيع إىل العميل مراحبة.	

املهمةرقم 
يبــدي العميــل رغبتــه يف اســتراد ســلعة حمــددا أوصافهــا ومبينــا مــا لديــه مــن عــروض )1(

حوهلــا، ويتقــدم بوعــد لشــرائها مــن البنــك باملراحبــة بعــد أن يتملكهــا البنــك.
ــد شــروط التعامــل، يقــوم بشــراء )2( ــد املوافقــة وحتدي ــل، وبع ــب العمي ــك طل ــدرس البن ي

ــى شــروط االعتمــاد. ــع ويتفــق معــه عل الســلعة مــن البائ
يصــدر البنــك اعتمــاد مســتندي لصــاحل البائــع ويبلغــه بــه مباشــرة أو عــن طريــق بنــك )3(

مراســل حســب مــا يتــم االتفــاق عليــه.
يسلم البائع السلعة إىل الشاحن، الذي يسلمه وثائق الشحن.)4( و )5(
يســلم البائــع املســتندات ووثائــق الشــحن إىل البنــك الــذي يدفــع لــه مثــن ســلعته بعــد )6( و )7(

التحقــق مــن تطابــق املســتندات مــع شــروط االعتمــاد.
يــرم البنــك عقــد بيــع املراحبــة مــع العميــل الواعــد بالشــراء طبقــا ملــا اتفــق عليــه يف )8( و )9(

ــل املشــري مســتندات الشــحن. ــر للعمي وثيقــة الوعــد. ويظه
يسلم املشري املستندات إىل وكيل الشاحن يف ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة.)10( و )11(

يقوم املشري بسداد مثن السلعة الي اشراها باملراحبة يف اآلجال املتفق عليها.)12(
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الشكل-)0	(

يف-حال-تنفيذها-مشاركة-مع-العميل-يراعى-ما-يلي:

- يطلــب العميــل التمويــل مــن البنــك بأســلوب اعتمــاد املشــاركة قبــل أن يــرم 	
عقــد البيــع األصلــي مــع البائــع املصــدر. 

- جيــوز فتــح االعتمــاد باســم أي مــن طــريف املشــاركة وحيــق هلــا بيــع نصيبهــا 	
مــن البضاعــة لطــرف ثالــث أو لشــريكها مراحبــة عاجــا أو آجــا بشــرط أن 

ال يكــون البيــع للشــريك بوعــد ملــزم وال مشــروطا يف عقــد املشــاركة.

- ميكــن حتديــد موضــوع املشــاركة بــني الطرفــني، فقــد يتفــق علــى تأجــر 	
األصــل املشــرى باملشــاركة إىل العميــل، ويكــون ربــح املشــاركة حينئــذ عائــد 
اإلجــارة الــذي يــوزع بــني الطرفــني حبســب نســبة مســامهتمها يف شــراء 
األصــل. وقــد يتفــق الطرفــان علــى أن يبيــع البنــك نصيبــه لطــرف ثالــث أو 

املصدّر
Exporter

املستورد
Importer

بنك املستورد
Importer،s Bank 
)Issuing Bank(

بنك املصدّر
Exporter،s Bank 
)Advising Bank(

02 طلب 
اعتماد

LC

04 تبليغ 
االعتماد

Deliver LC

06 تقديم 
املستندات

B/L

Pro-forma 1. عرض سعر

LC 3. إرسال االعتماد

BL 5. شحن البضائع واحلصول على بوليصة الشحن

8. الدفع

7. تقديم املستندات



177
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

لشــريكه العميــل مراحبــة عاجــا أو آجــا، فيكــون ربــح املشــاركة حينئــذ مــا 
ــة أال  ــن يشــرط يف هــذه احلال ــع، ولك ــن مثــن البي ــك م زاد عــن حصــة البن
يكــون البيــع للشــريك بوعــد ملــزم وال مشــروطا يف عقــد املشــاركة حتــى ال 
تــؤول املعاملــة إىل ضمــان الشــريك لشــريكه املمنــوع شــرعا. أمــا اخلســارة 
فتقســم بــني الطرفــني حبســب نســبة املســامهة مــن كل طــرف. وال ختتلــف 
اخلطــوات العمليــة لتنفيــذ اعتمــاد املشــاركة عــن خطــوات اعتمــاد املضاربــة 
ــم حصــة مــن رأس املــال وحتملهــا اخلســارة  يف مشــاركة الطرفــني يف تقدي

بقــدر مســامهة كل منهمــا.

يف-حال-تنفيذها-مشاركة-بصيغة-املضاربة-يراعى-ما-يلي:

ال حيتــاج العميــل هبــذا األســلوب إىل تقديــم أي غطــاء نقــدي لاعتمــاد املســتندي 
املطلــوب فتحــه الســتراد الســلع كمــا يف حالــة اعتمــاد املراحبــة.

- ــد 	 ــرم عق ــل أن ي ــة قب ــك بأســلوب املضارب ــن البن ــل م ــل التموي ــب العمي يطل
ــع املصــدر.  ــع البائ ــي م ــع األصل البي

- يكــون التعاقــد لشــراء الســلعة مــن البائــع مــع العميــل نفســه بصفتــه املضــارب 	
أمــوال املضاربــة. ويتــم فتــح  إدارة  يتمتــع بكامــل الصاحيــات يف  الــذي 
االعتمــاد يف هــذه احلالــة باســم العميــل خافــا العتمــاد املراحبــة الــذي 

ــح االعتمــاد باســم البنــك.  ــه فت يشــرط في

- يقدم البنك كامل رأس املال الازم لشراء السلع موضوع املضاربة. 	

- يتوىل العميل تسويقها.	

- يــوزع الربــح الناتــج عــن هــذه الصفقــة املمولــة مضاربــة حبســب مــا هــو متفق 	
عليــه بــني الطرفــني بنســب مئويــة شــائعة بينهمــا، أمــا اخلســارة فيتحملهــا 
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البنــك بالكامــل باعتبــاره رب املــال املمــول. 
املهمةرقم

)1(

يبــدي العميــل رغبتــه يف تنفيــذ عمليــة مضاربــة مــع البنــك حبيــث يقــدم البنــك رأس 
املــال الــازم لتنفيــذ شــراء ســلع معينــة ويقــوم العميــل بصفتــه املضــارب بتســويقها 
وحتقيــق الربــح منهــا. وبعــد موافقــة البنــك وحتديــد شــروط التعامــل يــرم الطرفــان 
عقــد املضاربــة ويفتــح البنــك حســابا خاصــا لعمليــة املضاربــة حتــت تصــرف العميل 

املضارب.

)2(
يقــوم املضــارب بامتــام االجــراءات الازمــة لشــراء الســلعة الــي ســيتم املتاجــرة 
فيهــا، ويــرم عقــد البيــع مــع البائــع األصلــي يف اخلــارج ويتفــق معــه علــى شــروط 

االعتمــاد املســتندي.

)3(
يطلــب العميــل املضــارب مــن البنــك فتــح اعتمــاد مســتندي لصــاحل البائــع األصلــي 

طبقــا للشــروط املتفــق عليهــا.

)4(
يصــدر البنــك اعتمــاد مســتندي لصــاحل البائــع ويبلغــه بــه مباشــرة أو عــن طريــق 

بنــك مراســل حســب مــا يتــم االتفــاق عليــه.

يسلم البائع السلعة إىل الشاحن، الذي يسلمه وثائق الشحن.)5( و )6(

)7( و )8(
يســلم البائــع املســتندات ووثائــق الشــحن إىل البنــك الــذي يدفــع لــه مثــن ســلعته بعــد 

التحقــق مــن تطابــق املســتندات مــع شــروط االعتمــاد.

يظهر البنك للعميل املضارب مستندات الشحن لتمكينه من تسلم السلعة.)9(

يســلم املضــارب املســتندات إىل وكيــل الشــاحن يف مينــاء الوصــول الــذي يســلمه )10( و )11(
الســلعة.

)12(
يقــوم املضــارب بتســويق الســلعة، ويصفــي عمليــة املضاربــة يف هنايــة املــدة احملــددة، 

ويتــم توزيــع مــا حتقــق مــن أربــاح بــني الطرفــني حســب النســب املتفــق عليهــا.

أنواع-االعتمادات-املستندية:

التقسيم األساسي من حيث قوة التعهد، وهو نوعان:

- االعتمــاد القابــل للنقــض: وهــو الــذي ميكــن تعديلــه أو إلغــاؤه دون الرجــوع 	
إىل املســتفيد.

- ــاؤه دون 	 ــه أو إلغ ــذي ال ميكــن تعديل ــل للنقــض: وهــو ال االعتمــاد غــر القاب
ــه. ــة أطراف موافق
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التقسيمات-األخرى:

- االعتمــاد القابــل للتحويــل: ويتضمــن حقاً للمســتفيد بــأن يطلب من املصرف 	
املفــوض بتنفيــذ االعتمــاد أن جيعــل االعتمــاد متاحــاً كليــاً أو جزيئــاً ملســتفيد 

آخــر أو أكثــر.

- االعتماد الظهر: ويعين أن االعتماد صادر بضمان اعتماد آخر.	

- االعتمــاد الدائــري أو املتجــدد: ويعــين أن يتمكــن املســتفيد مــن تكــرار تقديــم 	
مســتندات لعمليــة جديــدة يف حــدود قيمــة االعتماد، وخــال مدة صاحيته، 

بعــدد دورات االعتماد.

- االعتمــاد ذو الشــرط األمحــر، أو اعتمــاد الدفعــة املقدمــة: وفيــه يســمح 	
للمصــرف بدفــع نســبة معينــة مــن قيمــة االعتمــاد قبــل تقديــم املســتندات، 
مقابــل تعهــد املســتفيد بردهــا إذا مل تشــحن البضاعــة أو إذا مل يســتعمل 
ــم دفعهــا مقابــل خطــاب ضمــان  ــه. وقــد يت االعتمــاد خــال فــرة صاحيت

مــن املســتفيد.

- اعتماد استراد، واعتماد تصدير، بالنظر للمصرف املصدر لاعتماد.	

- اعتماد حملي، واعتماد خارجي.	

- اعتماد معزز، واعتماد غر معزز.	

- اعتماد يسمح بالشحن اجلزئي، واعتماد ال يسمح بالشحن اجلزئي.	

- اعتمــاد اطــاع أو دفــع فــوري، واعتمــاد دفــع آجــل، واعتمــاد قبــول، واعتمــاد 	
متــاح للتــداول.

- املشــاركة يف 	 ويعــر عــن حالــة  املشــاركة(:  )اعتمــاد  االعتمــاد اجلماعــي 
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بــني أكثــر مــن مصــرف لضخامــة مبلــغ االعتمــاد، ويقــدم كل  اإلصــدار 
القائــد. للمصــرف  مشــاركته  بقيمــة  مصــرف خطــاب ضمــان 

- االعتمــاد املعــد لاســتخدام )اعتمــاد الضمــان(: وهو أشــبه خبطــاب الضمان 	
املشــروط دفــع قيمتــه بإخــال املســتفيد )وهــو هذا املقــاول( بالتزامه.

معايري-أدوات-مساعدة-لصيغ-االستثمار-والتمويل

وتشمل احلوالة واألوراق التجارية والضمانات والكفالة والرهنوخطابات الضمان.

احلوالة)	(:

ــة الديــن أي تغيــر املديــن بنقــل الديــن مــن ذمــة احمليــل إىل  يُقصــد باحلوالــة حوال
ذمــة احملــال عليــه، وحوالــة احلــق تكــون حبلــول دائــن حمــل دائــن آخــر وختتلــف 
حوالــة الديــن عــن حوالــة احلــق بــأن حوالــة الديــن يتغــر فيهــا املديــن إىل مديــن آخــر، 

أمــا حوالــة احلــق فيتغــر فيهــا الدائــن إىل دائــن آخــر، الشــكل )31(.

الشكل-)		(
)1( املعيار الشرعي رقم )7(. 

 

 مدين دائن دائن

 

 دائن مدين مدين

حوالة دين

حوالة حق



181
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

واحلوالــة عقــد الزم وهــي مــن عقــود االســرفاق وليســت بيعاً وهي مســتحبة للمحال 
إذا علــم مــاءة احملــال عليــه وحســن قضائــه، ملــا فيهــا مــن انتفــاع الدائــن، والتخفيــف 

والتيســر علــى املديــن، وتكــون مباحــة إذا مل يعلــم احملــال حــال احملــال عليه.

حاالهتا:

- إذا قيــد احملــال عليــه احمليــل بقضــاء ديــن حوالــة كانــت حوالــة مقيــدة. 	
ويشــرط فيهــا كــون الديــن متســاوي القــدر واجلنــس والنوع والصفــة والقدر، 
وتصــح اإلحالــة بالديــن األقــل علــى الديــن األكثــر حبيــث ال يســتحق احملــال 

إال مــا مياثــل الديــن احملــال بــه.

- إذا كان احمليل مديناً للمحال عليه كانت حوالة دين.	

- إذا مل يكن احمليل مديناً للمحال عليه كانت وكالة بالقبض.	

- إذا مل يكــن احملــال عليــه مدينــاً للمحيــل كانــت حوالــة مطلقــة )حيــث ال يكــون 	
للمحيــل ديــن للمحــال عليه(.

أثر-احلوالة-يف-العالقة-بني-احمليل-واحملال:

- يــرأ احمليــل مــن الديــن واملطالبــة معــاً إذا انعقــدت احلوالــة صحيحــة. ليــس 	
للمحــال الرجــوع علــى احمليــل إال إذا اشــرط مــاءة احملــال عليــه فتبــني أنــه 

مل يكــن مليئــاً، فيكــون لــه الرجــوع.

- حيــق للمحــال الرجــوع علــى احمليــل دون اشــراط إذا تــوى الديــن بــأن مــات 	
احملــال عليــه مفلســاً أو مت تصفيــة املؤسســة مفلســة قبــل أداء الديــن، أو 
ــه  ــة هبــا، أو حكــم علي ــى نفيهــا ومل تكــن مثــة بيّن ــة وحلــف عل جحــد احلوال

ــه، أو صــدر حكــم بإفــاس املؤسســة. باإلفــاس حــال حيات
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ومــن صــور احلوالــة حاليــاً، إجــراء التحويــات النقديــة الداخليــة واخلارجيــة، حيــث 
ينقــل املصــرف النقــود للعميــل. وهــي علــى نوعــني:

- حواالت سويفت )مرقة(.	

- شيكات مصرفية.	

ــأن حيــول مبلغــا مــن املــال إىل  ففــي النــوع-األول يقــوم العميــل بتوكيــل املصــرف ب
حســاب آخــر لــدى مصــرف آخــر يف نفــس الدولــة أو يف دولــة أخــرى ليقــوم العميــل 
باســتيفائه مــن ذلــك احلســاب بنفســه أو يســتوفيه غــره هنــاك، ويتــم التحويــل 
برقيــا أو إلكرونيــا أو عــن طريــق اإلنرنــت أو هاتفيــا فتنقــل هــذه النقــود عــن طريــق 
احلســابات مبــا يعــرف بالســويفت فتمــر عــر آليــات حمــددة مــن خــال املصــارف 

فيمــا بينهــا. 

والنــوع-الثانــي مــن احلــواالت املصرفيــة هــي الشــيكات املصرفيــة وهــي أوامــر 
ــب  ــى طل ــاءً عل ــه بن ــل إىل املصــرف احملــال علي بالدفــع صــادرة مــن املصــرف احملي
العميــل حبيــث يتســلم العميــل الشــيك ويســتطيع أن يصرفــه بنفســه أو يصرفــه 

املســتفيد بنفســه مــن املصــرف احملــال عليــه.

والفارق بني طريقي التحويل أن التحويل يف األوىل عن طريق املصارف )السويفت( 
ويف الثانية يكون التحويل بالشــيكات والشــيك يكون بيد العميل.

يعادل عائد التحويل الذي تتقاضاه املصارف ثاثة أجزاء:

- العمولة وقد تكون مبلغاً ثابتاً أو بنسبة من املبلغ احمُلول.	

- مصاريــف-االتصــاالت-واملراســالت-فهنــاك مصرف مراســل وهناك اتصاالت 	
سيجريها.

- أجــور-حتويــل-املبلــغ املرســل ألنــه باســتخدامه للشــبكة الدوليــة يدفــع أجــوراً 	
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للمصارف الوســيطة.

التكييف-الشرعي-للحواالت)	(:

)1(-القــول-األول: إن احلوالــة املصرفيــة هــي نفــس احلوالــة املعروفــة يف الفقــه اإلســامي أي نقــل الديــن مــن ذمــة إىل أخــرى. مــن خــال 
مديونيــة ودائنيــة املصــارف فيمــا بينهــا، فهــي كالقــروض. لكــن ليســت كل املصــارف حتتفــظ بأرصــدة لــدى املصــارف املراســلة أو أن 
أرصدهتــا قــد ال تكفــي مقابــل احملــوالت فهــي كحوالــة علــى مديــن وهــي جائــزة باتفــاق الفقهــاء، فــإن مل يكــن للمصــرف احمللــي رصيــد لــدى 
املصــرف املراســل فهــي حوالــة علــى غــر مديــن وهــي جائــزة عنــد األحنــاف. فــإذا مل يكــن للعميــل احملــول رصيــداً دائنــا يف املصــرف، فليــس 
هنــاك ذمــة أو ليــس هنــاك ديــن بــني احملــال لــه واحمليــل! واحلــل اعتبــار تلــك النقــود الــي قدمهــا يف حســابه دينــا للمحــال علــى املصــرف 

الــذي أحالــه.
فــإذا كانــت حوالــة حقيقيــة فــا جيــوز للمصــرف أن يأخــذ أي رســوم أو عمــوالت أو أن يربــح يف عمليــة التحويــل ألن عقــد احلوالــة شــرعا 
مــن عقــود اإلرفــاق الــي ال جيــوز أن يســربح فيهــا وهلــذا كان مــن شــروط صحــة احلوالــة اتفــاق الدينــني احملــال بــه و احملــال عليــه اتفاقهمــا 
يف اجلنــس والقــدر والصفــة فلــو صــح هــذا التخريــج وأن العمولــة الــي يأخذهــا املصــرف هــي مقابــل احلوالــة لقلنــا أن كل عمليــات التحويــل 

الــي جتريهــا املصــارف حمرمــة فمــا مــن مصــرف إال ويأخــذ عمولــة علــى عمليــة التحويــل.
ــه قــرض ووجــه ذلــك أن الشــخص الــذي جــاء بالنقــد إىل املصــرف يعتــر مقرضــا والوفــاء  ــى أن ــة عل القــول-الثانــي: يُخــرّج عقــد احلوال
)الســداد( ســيكون يف بلــد آخــر واملصــرف سيســدد لــه دينــه يف البلــد اآلخــر وهــذا النــوع مــن القــرض يســميه الفقهــاء الســفتجة، والســفاتج 
كانــت معروفــة عندهــم، يأتــي الشــخص إىل اآلخــر فيقــول: خــذ هــذا املــال دينــا ويقــول: أســتوفيه منــك مثــا يف مكــة فيقرضــه يف العــراق 
ويســدد لــه يف مكــة. هــذا التخريــج أيضــا عليــه اعــراض أو إشــكال: ألن العميــل الــذي جــاء بالنقــود للمصــرف ليــس يف نيتــه أن يقــرض 

املصــرف بــل يقصــد نقــل النقــود.
القــول-الثالــث:-وهــو أن احلــواالت املصرفيــة ختــرّج علــى نــوع مــن الوكالــة بأجــر فاملصــرف يف احلقيقــة وكيــل عــن العميــل بأجــر يف نقــل 

النقــود واألجــرة الــي يأخذهــا املصــرف أو العمولــة هــي مقابــل توكلــه يف نقــل النقــود.
إن عمليــة التحويــل بطــرق احلــواالت املرقــة تشــتمل علــى حوالــة وقــرض ووكالــة يف نقــل النقــود وأن املصــرف احمللــي الــذي ينقــل النقــود 
حميــل ووكيــل بأجــر ومقــرض. لكــن العمولــة الــي يأخذهــا املصــرف مقابــل املراســات هــل هــي مقابــل احلوالــة، أم مقابــل القــرض، أم 
مقابــل توكلــه يف نقــل النقــود؟ إن قلنــا مقابــل احلوالــة فهــذا أمــر مســتبعد، ألن احلوالــة هــي عقــد إرفــاق باحمليــل )أي املصــرف( لذلــك ال 

يصــح أن نقــول إن تلــك العمولــة هــي مقابــل عقــد اإلرفــاق الــذي هــو يف احلقيقــة إرفــاق بالعميــل احملــال وليــس إرفاقــا باحمليــل.
لــو قلنــا إن العمليــة عمليــة قــرض، فالعميــل أقــرض املصــرف واملصــرف صــار مقرضــاً واحملــرم شــرعا أن يأخــذ املقــرض علــى املقــرض 
ــدة الــي يأخذهــا  ــه، واحملــرم شــرعا هــو الفائ ــة ال إشــكال في ــه يأخــذ هــذه العمول ــدة وليــس العكــس. فــاآلن املصــرف مقــرض فكون فائ

املقــرض.
يبقــى االحتمــال-الثالــث وهــو أن العمولــة الــي يأخذهــا املصــرف توكلــه يف نقــل النقــود إىل العميــل، والعمــوالت جائــزة شــرعا ســواء كانــت 

العمــوالت مببلــغ مقطــوع أو بنســبة مــن املبلــغ احمُلــول.
اجتماع-الصرف-مع-احلوالة-يف-احلواالت-املصرفية:

تقــرن أحيانــا احلوالــة املصرفيــة بعمليــة صــرف، إذا كان التحويــل بعملــة أخــرى غــر العملــة الــي جــاء هبا العميــل. فلــو فرضنــا أن زيــدا مــن 
النــاس أتــى بألــف ريــال إىل مصــرف يف الريــاض يريــد أن حيــول األلــف ريــال إىل مصــر باجلنيهــات، فــاآلن عندنــا طريقتــان: إمــا أن يكــون 

التحويــل عــن طريــق احلــواالت املرقــة أو يكــون عــن طريــق الشــيكات.
االحتمــال األول: احلــواالت املرقــة: اآلن بيــد زيــد ألــف ريــال، يريــد أن حيوهلــا جنيهــات إىل مصــر، جيــري املصــرف عمليــة صــرف، فيصــرف 
األلــف ريــال جنيهــات، ولنفــرض أن األلــف تعــادل مثامنائــة جنيــه، واحلوالــة املرقــة ســتكون بثمامنائــة جنيــه! وال يتصــور أن حيتفــظ 
املصــرف بعمــات أخــرى غــر العمــات الصعبــة املشــهورة. إذن أعطــى زيــداً املصــرف ألــف ريــال واملصــرف لــن يعطيــه مثامنائــة جنيــه وإمنــا 
ســيقيدها يف حســابه مثامنائــة جنيــه. فكــم ســيحول؟ فالعميــل زيــد ســلم املصــرف نقــوداً واملصــرف مل يســلمه فعليــا أي شــيء إمنــا قيــد 

لــه واملصــرف ال ميتلــك تلــك النقــود. 
االحتمــال الثانــي: الشــيكات املصرفيــة: إذا جــاء زيــد معــه ألــف دوالر وقــال للمصــرف أعطــين شــيكا باجلنيهــات املصريــة بثمامنائــة جنيــه 
مصــري فاملصــرف ســيكتب لــه شــيك مصــري بقيمــة مثامنائــة وهــو ال ميلــك أصــا تلــك اجلنيهــات يف املصــرف وإمنــا يقيدهــا لــه كورقــة 

)شــيك( فهــل حتقــق اآلن التقابــض شــرعا أم ال؟ 
أقــرّ جممــع الفقــه اإلســامي بــأن التقابــض حتقــق شــرعا يف كا احلالتــني، ســواء بالقيــد لصــاحل العميــل أو بتســليم العميــل الشــيك 
املصــريف. وهــذا مــا نــص عليــه املعيــار الشــرعي للمتاجــرة بالعمــات« »جيــوز إجــراء حوالــة مصرفيــة بعملــة مغايــرة للمبلــغ املقــدم مــن طالــب 
احلوالــة وتتكــون العمليــة مــن صــرف بقبــض حقيقــي أو حكمــي بتســليم املبلــغ إلثباتــه بالقيــد املصــريف، ثــم حوالــة للمبلــغ بالعملــة املشــراة 

مــن طالــب احلوالــة، وجيــوز للمؤسســة أن تتقاضــى مــن العميــل أجــرة حوالــة«.
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إن العمولــة الــي يأخذهــا املصــرف هــي مقابــل تــوكل املصــرف يف نقــل النقــود إىل 
العميــل، والعمــوالت جائــزة شــرعا ســواء كانــت مببلــغ مقطــوع أو بنســبة مــن املبلــغ 

احمُلــول. 

وتشــمل عمليــة التحويــل بطــرق احلــواالت املرقــة علــى حوالــة وقــرض ووكالــة يف نقــل 
النقــود واملصــرف احمللــي الــذي ينقــل النقــود حميــل ووكيــل بأجــر ومقــرض. 

وباجتمــاع الصــرف واحلوالــة فــإن التقابض حتقق شــرعاً ســواء بالقيــد لصاحل العميل 
أو بتســليم العميــل الشــيك املصــريف )قــرار جممــع الفقــه اإلســامي(، فــإذا كان املبلــغ 
احملــول مــن غــر جنــس النقــد املدفــوع فبشــرط إجــراء عمليــة الصــرف بــني العملتــني 

أوالً مــع االكتفــاء بالقبــض احلكمــي ثــم حتويلــه بعــد ذلــك الشــكل )32(.

الشكل-)		(
بينمــا جيــوز التعامــل هبــذه احلــواالت إذا كان املبلــغ املــراد حتويلــه مــن جنــس النقــد 

املدفــوع، الشــكل )33(

الشكل-)		(

الرياض

12000 ريال

12000 ل.س

12000 ريال
18000 ل.س

دمشق

حلبدمشق

حوالة-/-قرض-/-صرف
وكالــة-بأجــر-والقبــض-حكمــي-مــع-مراعــاة-

t+n

حوالة-بأجر-)وكيل(
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األوراق-التجارية)	(:

متثــل الورقــة التجاريــة توثيقــاً للديــن التزامــا بقولــه تعــاىل: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا 
تداينتــم بديــن إىل أجــل مســمى فاكتبــوه{، ويعتــر قبــول الوفــاء بقيمتهــا مبثابــة تعهــد والتــزام 
مــن قبــل املســحوب عليــه بوفــاء الديــن حلاملهــا يف موعــد االســتحقاق. كمــا يعتــر 
مجيــع املوقعــني علــى الورقــة التجاريــة مــن ســاحب ومظهــر وكفيــل ملتزمــون معــاً هبذ 
الوفــاء. وتعتــر الضمانــات العينيــة الــي يشــرطها حامــل الورقــة التجاريــة تأكيــداً 

لضمــان حقــه فيهــا رهنــاً.

تســتخدم األوراق التجاريــة )الكمبيالــة، والســند اإلذنــي، والشــيك( بصفــة عامــة يف 
ــت فيــه املديــن تعهــدا للدائــن بدفــع مبلــغ معــني، إمــا  األعمــال التجاريــة كســند يُثِْب
ــة  ــخ معــني. وتســتخدم األوراق التجاري ــق شــخص آخــر يف تاري بنفســه أو عــن طري
كأداة للوفــاء بالديــون مقابــل الغــر حبيــث ميكــن حتويــل املديونيــة مــن شــخص 
آلخــر. وال مانــع شــرعاً مــن التعامــل بأنواعهــا الثاثــة شــريطة أن تكــون نامجــة عــن 
تعامــل مبــاح، وال يرتــب علــى ذلــك أيــة خمالفــات شــرعية كالربــا أو التأجيــل املمنــوع 

شــرعاً، فمثــا:
- ال جيــوز التعامــل بالكمبيالــة والســند ألمــر فيمــا يلزمــه قبــض حقيقــي كمــا 	

ــس.  ــاج إىل التقابــض يف اجملل يف عقــدي الصــرف والســلم ألن كليهمــا حيت
ــد، ســواء  ــه رصي ــون الشــيك ل ــة ك بينمــا جيــوز التعامــل بالشــيكات يف حال
ــداً يف احلســاب أو كان شــيكات ســياحية ألن القبــض  أكان مســطراً أو مقي

فيهــا حتقــق حكمــا.

- جيوز قبول األوراق التجارية كضمان إذا مت التأكد من صحتها كضمان.	

- جيوز حفظ األوراق التجارية ويؤخذ على ذلك أجر.	
)1( املعيار الشرعي رقم )16(
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- جيــوز حتصيــل األوراق التجاريــة كوكالــة مــن املســتفيد بتحصيــل قيمتهــا لــه 	
مقابــل أجــر.

- ال يصح حسم )خصم( األوراق التجارية)1(. 	

- ــن( 	 ــة للمســتفيد األول )الدائ جيــوز الوفــاء بأقــل مــن قيمــة الورقــة التجاري
قبــل حلــول أجلهــا، مــا مل يكــن ذلــك باتفــاق ســابق قبــل تاريــخ الوفــاء قياســا 

علــى احلطيطــة.

- ال جيــوز بيــع الورقــة التجاريــة املؤجلــة مبثــل مبلغهــا )ربــا النســيئة( وال بأكثــر 	
وال أقــل منهــا )ربــا النســيئة والفضــل(.

- جيــوز للمســتفيد جعــل الورقــة التجاريــة املؤجلــة مثنــاً بســلعة معينــة بشــرط 	
احلوالــة  علــى  قياســا  يشــري(  )كأنــه  أو حكمــاً  الســلعة حقيقــة  قبــض 

واملقاصــة.

- جيــوز حلامــل الورقــة التجاريــة شــراء ســلعة إىل أجــل )بقــدر أجــل الورقــة 	
التجاريــة( فبعــد أن يثبــت الديــن يف ذمتــه، حييــل حامــل الورقــة دائنــه علــى 

املديــن لــه بتلــك الورقــة، ويكــون ذلــك مــن بــاب احلوالــة.

الضمانات)	(:

يقصــد بالضمانــات توثيــق االلتزامــات ومنــع تعريــض الديــون للضيــاع أو املماطلــة، 
كالكتابــة والشــهادة، والكفالــة والرهــن والشــيكات وســندات اإلذن. وهو أمر مشــروع.

أما اشراط الكفالة أو الرهن على عقود األمانة فغر جائز، مثال ذلك:

- وكيــل 	 أو  املضــارب  ضمــان  جيــوز  فــا  واملضاربــات،  املشــاركات  عقــود 
)1( يتقــدم املتعامــل للمصــرف بطلــب لتحصيــل القيمــة احلاليــة لكمبيالــة تســتحق بعــد فــرة بعــد حســم مبلــغ معــني يتم احتســابه باســتخدام 

ســعر الفائــدة وهــو ميثــل الفــرة بــني تاريــخ احلســم وتاريــخ االســتحقاق
)2( املعيار الشرعيب رقم )5(
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االســتثمار أو أحــد الشــركاء ســواء كان الضمــان لألصــل أو للربــح. إال إذا 
كان مقابــل التعــدي أو التقصــر أو املخالفــة.

- اشــراط الضمــان علــى الوكيــل يف االســتثمار ممــا حيــول العمليــة إىل قــرض 	
ــى عائــد االســتثمار.  ــة بســب ضمــان األصــل مــع احلصــول عل بفائــدة ربوي
أمــا إذا كفــل الوكيــل مــن يتعامــل معــه بعقــد منفصــل فإنــه يكــون كفيــاً ال 

بصفــة كونــه وكيــاً، حتــى لــو عــزل عــن الوكالــة يبقــى كفيــاً.

- ضمــان العــني املؤجــرة علــى مالكهــا، ألن املســتأجر يــده يــد أمانــة، فــا جيــوز 	
اشــراط الكفالــة أو الرهــن وحنومهــا عليــه مــا مل يكــن االشــراط مقتصــراً 

علــى حــاالت التعــدي أو التقصــر أو املخالفــة.

الكتابة:

ــم  ــوا إذا تداينت ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــه تعــاىل }ي ــة منــدوب شــرعاً لقول ــر التوثيــق يف الكتاب يعت
بديــن إىل أجــل مســمى فاكتبــوه{ ســواء أكان مبســتند عــادي أم رمســي، ويعتــر العــرف يف 
شــكل الكتابــة، وحيــرم تزويــر املســتندات وكتماهنــا وإتافهــا لتضيــع حقــوق اآلخرين، 
وحتــرم شــهادة الــزور، وال جيــوز التوثيــق بالكتابــة أو الشــهادة للتصرفــات احملرمــة، 

كاالقــراض بفائــدة ربويــة.

الكفالة:

جيــوز أن يقــدم املديــن كفيــاً أو أكثــر لضمــان دينــه. وتقســم الكفالــة إىل كفالــة مــع 
حــق الرجــوع علــى املكفــول عنــه، أو مــع عــدم حــق الرجــوع علــى املكفــول عنــه وتتــم 
ترعــاً بــدون إذن املديــن، وال تدخــل املؤسســة بالنــوع الثانــي ألهنــا وكيلــة وغــر خمولــة 

بالترع.

ــدة أســبوعني،  ــا مل ــل فان ــول أكف ــرة حمــددة كأن يق ــة بف ــت الكفال ــا جيــوز توقي كم
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أو بوضــع حــد أعلــى للمبلــغ املكفــول بــه كأن يقــول أكفــل فانــا علــى أال يتجــاوز 
100.000 ل.س، أو تقيدهــا بشــرط كأن يقــول أكفــل فانــا بشــرط أن تطالبــه 
بالديــن أوال ويف هــذه احلالــة جيــب علــى الدائــن مكالبــة املديــن أوال. وجيــوز تعليقهــا 
علــى شــرط كأن يقــول أكفــل فانــا إذا حصــل كــذا وكــذا. أو إضافتهــا للمســتقبل كأن 
يكفــل شــخص شــخصاً آخــر اعتبــاراً مــن أول الشــهر القــادم، ويف هــذه احلالــة حيــق 
للكافــل أن يرجــع عــن كفالتــه قبــل نشــوء الديــن املكفــول بــه مــع إشــعار الدائــن هبــذا 
الرجــوع. وجيــوز ضمــان مــا ليــس معلومــا كأن يقــول أكفــل فانــا علــى أي شــيء. 

واحلكــم الشــرعي لألجــر علــى الكفالــة، أنــه ال جيــوز أخــذ األجــر وال إعطــاؤه مقابــل 
جمــرد الكفالــة وحيــق للكفيــل اســتيفاء مصروفــات الكفالــة الفعليــة.

- وإذا أبــرأ الدائــن املديــن برئــت ذمــة الكفيــل، أمــا إذا أبــرأ الدائــن الكفيــل مل 	
تــرأ ذمــة املديــن. 

- ــن 	 ــى املدي ــه يرجــع عل ــن فإن ــى أقــل مــن الدي ــن عل ــل الدائ وإذا صــاحل الكفي
ــا.  ــة الرب ــل، ســداً لذريع ــول مبــا أدى ال مبــا كف املكف

- وإن صــاحل الكفيــل الدائــن عــن الديــن خبــاف جنســه يرجــع بالديــن أو مبــا 	
أداه فعــاً، أيهمــا أقــل.

الرهن:

وهــو شــكل مــن أشــكال توثيــق الديــون، فآيــة املداينــة أو الكتابــة )البقــرة:282( دعــت 
لتوثيــق الديــون بالكتابــة منعــا للمنازعــات، ثــم تلتهــا اآليــة )البقــرة : 283( }وَإِن ُكنُتــمْ 
َّــذِي اؤُْتمِــنَ َأمَانََتــهُ وَلْيَتَّــِق  عََلــى سَــَفٍر وَلـَـمْ َتِجــدُواْ َكاتِبــًا َفِرهَــانٌ مَّْقبُوَضــٌة َفــِإنْ َأمِــنَ بَعُْضُكــم بَعْضــًا َفلْيُــؤَدِّ ال
اللّــهَ رَبَّــهُ{ )البقــرة: 283( مشــرة إىل شــكل آخــر لتوثيــق الديــون وذلــك برهــن أصــول 

مقابــل الديــن لتحقيــق مزيــد مــن األمــن بــني الطرفــني.
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ولقــد عــرّف ابــن عابديــن1 الرهــن : »بأنــه حبــس الشــيء ألن احلابــس هــو املرهتــن« 
وعــد حماســن الرهــن مــن وجهــة نظــر كل مــن الدائــن واملديــن بقولــه : »النظــر 
ــل خصــام  ــون بتقلي ــب املدي ــوى )التلــف( وجلان ــن بأمــن حقــه عــن الت ــب الدائ جلان

ــه إذا عجــز«.  ــى الوفــاء من ــه عل ــه وبقدرت ــن ل الدائ

يعتــر عقــد الرهــن عقــدا الزمــا يف حــق املديــن الراهــن ولــو مل يقبــض فــا حيــق لــه 
إلغــاؤه، وهــو غــر الزم يف حــق الدائــن املرهتــن.

شروط-الرهن:-

- ماالً متقوماً جيوز متلكه وبيعه. 	

- معيناً باإلشارة أو بالتسمية أو بالوصف. 	

- مقدور التسليم. 	

وجيــوز رهــن املشــاع مــع حتديــد النســبة املرهونــة منــه، ومــن ذلــك رهــن األســهم. 
وميكــن إيقــاع أكثــر مــن رهــن علــى شــيء واحــد بشــرط علــم املرهتــن الاحــق بالرهــن 
واحــد  وقــت  تســجيلها يف  إذا مت  واحــدة  الرهونــات يف مرتبــة  وتكــون  الســابق، 
فيســتوفون مــن مثــن الرهــن بالنســبة والتناســب )قســمة غرمــاء(. وإذا ســجلت 
الرهونــات يف أوقــات خمتلفــة فتكــون األولويــة حبســب أقدميــة التســجيل. والرهــن 

ــاً. ــن( مــا دام مرهون ــك الراهــن )املدي ــى مل باقــي عل

ــن  ــدى املدي ــازي( أو أن يدعــه ل ــن )الرهــن احلي ــدى الدائ وجيــوز أن يكــون الرهــن ل
)الرهــن التأميــين أو الرمســي(. وجيــوز أن يرهــن املديــن مــال غــره بإذنــه )الرهــن 
املســتعار(. وتعــد حيــازة مســتندات البضائــع أو املعــدات لــدى املخــازن أو يف املوانــئ 

قبضــاً حكميــاً ملــا متثلــه. 
)1( ابن عابدين ، مرجع سابق ، ج 5 ص 307.
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مجيــع املصروفــات الفعليــة املتعلقــة بالرهونــات العينيــة، مــا عــدا مصروفــات حفــظ 
املرهــون تكــون علــى الراهــن، وإذا قــام املرهتــن بدفعهــا بــإذن مــن الراهــن فلــه حــق 

الرجــوع عليــه أو االنتفــاع مــن املرهــون بالقــدر املصروفــات.

حيــق للدائــن عنــد عــدم وفــاء املديــن بالديــن يف موعــده أن يطلــب بيــع املرهــون 
الســتيفاء مقــدار الديــن مــن مثنــه ورد الزائــد إىل املديــن، وإذا نقــص الثمــن عــن 
ــن املرهتــن  ــن فــإن للدائ ــن العــادي، وإذا أفلــس املدي ــه حكــم الدي ــن فالباقــي من الدي
أولويــة علــى الدائنــني لاســتيفاء مــن الرهــن، ويكــون أســوة الغرمــاء يف بقيــة دينــه 

إذا مل يكفــي الرهــن.

ــى  ــن عل ــه إال إذا وافــق املدي ــل دين ــك املرهــون مقاب ــن املرهتــن أن يتمل ال حيــق للدائ
ــاه واملقاصــة بــني مثنــه ومقــدار الديــن. بيعــه إي

ال حــق للبائــع يف اشــراط عــدم انتقــال ملكيــة املبيــع بعــد البيع ضمانــاً للثمن )خاصة 
يف بيــع التقســيط(، ألن املقتضــى الشــرعي للبيــع انتقــال امللكيــة وجيــوز للبائــع 
ــده لضمــان حقــه يف اســتيفاء األقســاط  ــع عن ــى املشــري رهــن املبي أن يشــرط عل

املؤجلــة، كمــا جيــوز لــه حبــس املبيــع الســتيفاء مثــن البيــع باحلــال.

للدائــن أن يشــرط علــى املديــن تفويضــه ببيــع الرهــن عنــد حلــول أجــل الديــن 
الرجــوع إىل القضــاء. لاســتيفاء مــن مثنــه دون 

فك-الرهن:-

للدائــن املرهتــن حبــس الرهــن كلــه بــأي جــزء مــن الديــن إال إذا وافــق علــى فكــه كليــاً. 
ــه إال إذا  ــن آخــر مل يرهــن ب ــاس الرهــن بدي ــن احتب ــد أداء الدي ــن بع وال حيــق للدائ
وافــق الدائــن واملديــن علــى أن يكــون الرهــن ضمانــاً ألي ديــن ينشــأ بينهمــا خــال 

فــرة حمــددة.
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والرهــن يَُفــك حبســه بقضــاء كامــل الديــن »إن حكــم الرهــن احلبــس الدائــم حتــى 
يقبــض دينــه وال يكلــف مــن قضــى بعــض دينــه أو أبــرأ بعضــه تســليم بعــض رهنــه 
ــا أوضــح  ــع«)1(. كم ــس املبي ــارا حبب ــا اعتب ــة مــن الديــن أو يرئه ــض البقي ــى يقب حت
ــق«)2(، وفســر مالــك رضــي اهلل عنــه ذلــك  صلــى اهلل عليــه وســلم أن »الرهــن ال يُغلَّ
بقولــه »أن يرهــن الرجــل عنــد الرجــل بالشــيء ويف الرهــن فضــل عمــا رهــن بــه 
فيقــول الراهــن للمرهتــن إن جئتــك حبقــك إىل أجــل يســميه لــه حــاال فالرهــن لــك 

ــح و ال حيــل«)3(. ــه ، وهــذا ال يصل مبــا رهــن في

االنتفاع-بالرهن:-

جيــوز للراهــن أن ينتفــع باملرهــون بــإذن املرهتــن، وال جيــوز للمرهتــن االنتفــاع بالرهــن 
مطلقــاً ولــو بــإذن الراهــن، »ال حيــل لــه أن ينتفــع بشــيء منــه بوجــه مــن الوجــوه وإن 
أذن لــه الراهــن ألنــه أذن لــه يف الربــا ألنــه يســتويف دينــه كامــا فتبقــى لــه املنفعــة 
ــو اســتقرض دراهــم وســلّم محــاره )وســائل نقــل  ــا... ول ــادة( فيكــون رب فضــا )زي
وانتقــال( إىل املقــرض ليســتعمله إىل شــهرين حتــى يوفيــه دينــه أو داره ليســكنها فهــو 
مبنزلــة اإلجــارة الفاســدة إن اســتعمله فعليــه أجــر مثلــه وال يكــون رهنــا«)4( ، وهــذا 
مــا بيّنــه صلــى اهلل عليــه وســلم أن مــا يُســتفاد مــن الرهــن وهــو يف حيــازة املرهتــن 
لــه إمنــا يعــود للراهــن أي لصاحــب الرهــن: »الرهــن يُركــب بنفقتــه إذا كان مرهونــا 

ــدر يُشــرب بنفقتــه إذا كان مرهونــا وعلــى الــذي يركــب ويشــرب النفقــة«5. ولــن الَّ

هالك-الرهن:-

الرهــن أمانــة يف يــد املرهتــن فــا يؤثــر هاكــه علــى بقــاء الديــن يف الذمــة. وإذا هلــك 
مــن غــر تعــدي أو تقصــر مــن املرهتــن أو الطــرف الثالــث املؤمتــن علــى الرهــن فــا 

)1( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5 ص 312.
)2(  سنن ابن ماجه: 2432

)3( موطأ مالك: 1217
)4( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5 ص 310.

)5( صحيح البخاري: 2329
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ضمــان عليهمــا. أمــا إذا هلــك بتعــدي وتقصــر مــن أحدمهــا فإنــه يكــون مضمونــاً 
عليــه، ويبقــى الديــن وحيــق للطرفــني املقاصــة بينــه وبــني قيمــة املرهــون اهلالــك. 
ــه الســوس  ــه أربعــون درمهــا بعشــرة دراهــم فأكل ــك: »إذا رهــن فــروا قيمت ــال ذل مث
فصــار قيمتــه عشــرة فإنــه يفتكــه بدرمهــني ونصــف ألن اهلالــك ثاثــة أربــاع الرهــن 
ــد املرهتــن فينظــر إىل  ــك الرهــن : »يف ي ــا إذا هل ــدره«)1( أم ــن بق فيســقط مــن الدي
قيمتــه يــوم القبــض وإىل الديــن فــإن كانــت قيمتــه مثــل الديــن ســقط الديــن هباكــه«.

التأمني-على-الرهن:-

جيــوز للدائــن عنــد إبــرام املداينــة أن يطلــب مــن املديــن إجــراء التأمــني اإلســامي 
علــى املرهــون لصــاحل املرهتــن، ويف حــال هــاك املرهــون حيــل التعويــض حمــل 
املرهــون. وإذا كان التعويــض مبلغــاً نقديــاً فإنــه يكــون مرهونــاً هــو وعائده يف حســاب 

اســتثماري جممــد للراهــن.

جيــوز اشــراط حلــول األقســاط مجيعهــا أو بعضهــا إذا تأخــر املديــن عــن ســداد 
بعضهــا مــا مل توجــد ظــروف قاهــرة، وال يطبــق هــذا الشــرط إال بعــد إشــعار املديــن 

ومضــي مــدة مناســبة ال تقــل عــن أســبوعني.

خطاب-الضمان:

تعــد خطابــات الضمــان مــن األنشــطة املصرفيــة اهلامــة، حيــث أصبحــت أداة للتعامل 
االقتصــادي الداخلــي واخلارجــي علــي حــد ســواء وخاصــة يف جمــال التعاقــدات 
واملقــاوالت. وخطــاب الضمــان خدمــة مصرفيــة يقدمهــا املصــرف لعمائــه لتســهيل 
تعاماهتــم مــع اجلهــات احلكوميــة والشــركات، وهــو )تعهــد كتابــي يصــدر مــن 
املصــرف بنــاء علــى طلــب املتعامــل بدفــع مبلــغ نقــدي معــني أو قابــل للتعيــني مبجــرد 
أن يطلــب املســتفيد ذلــك مــن املصــرف خــال مــدة حمــددة( وجيــوز امتــداد الضمــان 

)1( ابن عابدين، مرجع سابق، ج 5 ص 309.
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ملــدة إضافيــة قبــل انتهــاء املــدة األوىل. 
أنواعه:

- خطاب ضمان ابتدائي )أويل(.	

- خطاب ضمان هنائي.	

- خطاب ضمان دفعة مقدمة.	

ويتــم عــادة قيــام العميــل بتغطيــة جــزء مــن قيمــة خطــاب الضمــان )بنســبة مئويــة(. 
ــة(. وال يؤخــذ أجــر  ــة وكفال ــن )وكال ــن أمري ــات يتضم ــف الشــرعي للخطاب والتكيي
علــى إصــدار خطــاب الضمــان، لكــن يتــم إصــدار خطــاب الضمــان يف إحــدى صــور 

قنــوات االســتثمار. 

عمولــة الضمــان هــو األجــر علــى الضمــان، وهــو غــر جائــز شــرعاً، وجيــب أال 
تزيــد عمولــة الضمــان علــى التكاليــف الفعليــة املصاحبــة إلصــداره، فــإذا كان مبلــغ 
الضمــان مســدد مــن قبــل العميــل املســتصدر لــه، فيكون ضماناً مصرفيــا يف مواجهة 
املســتفيد منــه، ووكالــة بالدفــع نيابــة علــى العميــل يف حقيقتــه الشــرعية، ومــن ثــم 

جيــوز للمصــرف أن يأخــذ منــه أجــر وكالــة قــد تُربــط مببلــغ الضمــان وزمنــه. 

وبــني هاتــني الصورتــني توجــد صــورة ثالثــة وهــي صــورة الضمــان املغطــى جزئيــاً، 
فهــذا الضمــان يكــون ضمانــاً جمــرداً يف جــزء، ووكالــة يف جــزء هــو اجلــزء املغطــى، 

وتكــون عمولــة كل جــزء وفــق تكييفــه.

ويف هــذا الصــدد يلــزم صياغــة طلــب إصــدار خطــاب ضمــان، ورســالة خطــاب 
ضمــان، وإعــداد جــدول شــرائح للعمــوالت اخلاصــة بالضمــان املكشــوف بالكامــل 
حبيــث يُراعــى أن تكــون العمــوالت مغطيــة للتكلفــة الفعليــة وموزعــة حبســب شــرائح 

ــات. ــغ املفرضــة للضمان املبال
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ويُضمَّــن هــذا اجلــدول ضابطــاً يُعتمــد عليــه يف حســاب عمولة اخلطــاب ذات الغطاء 
اجلزئــي باعتبارهــا عمولــة فعليــة يف جــزء وعمولــة وكالة يف جزء.

شروطه:

- ــى خطــاب الضمــان لقــاء جمــرد الضمــان، والــي 	 ال جيــوز أخــذ األجــرة عل
يراعــى فيهــا عــادة مبلــغ الضمــان ومدتــه، ســواء أكان بغطــاء أو بدونــه. وهــذا 

مــن بــاب االســرفاق باملديــن.

- إن حتميــل املصروفــات اإلداريــة ومقابــل اخلدمــات علــى طالــب خطــاب 	
ــز  ــي( جائ ــي واالنتهائ ــه )االبتدائ الضمــان إلصــدار خطــاب الضمــان بنوعي
شــرعاً، مــع مراعــاة عــدم الزيــادة علــى أجــرة املثــل. ويف حــال تقديــم غطــاء 
كلــي أو جزئــي جيــوز أن يراعــى يف تقديــر املصروفــات إلصــدار خطــاب 

ــك الغطــاء. ــة ألداء ذل ــه الفعلي الضمــان مــا قــد تتطلب

- ال جيــوز للمؤسســة إصــدار خطــاب الضمــان ملــن يطلبــه للحصــول علــى 	
قــرض ربــوي أو عمليــة حمرمــة.

البديل-ألخذ-العمولة-على-خطابات-الضمان:

إن أخــذ األجــر علــى خطابــات الضمــان ربــا، أو فيــه شــبهة الربــا علــى األقــل، 
ــات الضمــان بإحــدى  ــى البنــوك اإلســامية تركــه وإصــدار خطاب فالواجــب إذن عل

الطــرق التاليــة: 

ــى  ــن عل ــة نقــدًا للقادري ــة كامل ــات الضمــان بتغطي الطريقــة-األوىل: إصــدار خطاب
الدفــع مــن العمــاء أو بتجنيــب املبلــغ مــن حســاهبم اجلــاري، واملفــروض يف العمــاء 
الذيــن يطلبــون خطابــات ضمــان ابتدائيــة، أو هنائيــة، أن يكونــوا قادريــن، وهــذه هــي 
أكثــر حــاالت إصــدار خطابــات الضمــان، وال مصلحــة للمجتمــع وال للبنــك يف إصدار 
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مثــل هــذا النــوع مــن خطابــات الضمــان لعمــاء ال ميلكــون املبلــغ املطلــوب منهــم. 

الطريقــة-الثانيــة: إصــدار خطابــات الضمــان ملــن لديهــم ودائــع اســتثمارية يف البنــك 
املصــدر للخطابــات أو يف غــره علــى أن يعطــى طالــب خطــاب الضمــان توكيــاً 
للبنــك بســحب املبلــغ مــن وديعتــه، ودفعــه للمســتفيد، إذا طلبــه منــه يف حالــة فشــله 
يف الوفــاء بالتزامــه، وينبغــي أن تكــون الوديعــة قابلــة للســحب يف أي وقــت أو يف 

الوقــت الــذي حيتمــل أن يطالــب فيهــا البنــك باملبلــغ. 

وهــذه الطريقــة أفضــل مــن الطريقــة األوىل بالنســبة للعميــل، ألهنــا ال ختــرج مالــه 
مــن ملكــه، وحتتفــظ لــه بــه مســتثمرًا، وإن كانــت متنعــه مــن ســحبه ومــن التصــرف 
فيــه بــأي تصــرف خيرجــه مــن ملكــه، قبــل وفائــه بالتزاماتــه حنــو املســتفيد، وانتهــاء 
خطــاب الضمــان؛ ألن الوكالــة هنــا تكــون الزمــة بالنســبة للمــوكل لتعليــق حــق الغــر 

هبــا. 

والطريقــة األوىل أفضــل للبنــك مــن هــذه الطريقــة. ألنــه يســتفيد فيهــا بالتصــرف 
يف املبلــغ، ويف كل خــر للبنــك ألهنــا جتعلــه يف مأمــن مــن الغرامــة وخــر للعميــل ألهنــا 

متكنــه مــن قضــاء حاجتــه. 

الطريقــة-الثالثــة: إصــدار خطابــات الضمــان مغطــاة برهــن عقــاري، أو بضائــع أو 
أوراق ماليــة، أو غرهــا، أو ضمــان شــخصي. 

وهــذه الطريقــة معمــول هبــا يف البنــوك، وإن كانــت ال تؤمــن البنــك تأمينًــا كافيًــا فقــد 
ــل اســرداده مــن  ــر مــن احلــاالت قب ــده يف كث ــغ مــن عن ــا إىل دفــع املبل يضطــر فيه

الضمــان الــذي أخــذه. 

الطريقــة-الرابعــة: إصــدار خطابــات الضمــان بغــر غطــاء، إذا أمــن البنــك طالــب 
ــه  ــان يف الفق ــه، وهــذا هــو األصــل يف الضم ــي بالتزامات ــه يف ــق يف أن اخلطــاب ووث
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اإلســامي، ولكــن مبــا أن البنــوك تتصــرف يف أمــوال املســتثمرين، فالواجــب عليهمــا 
أن حتتــاط وتتثبــت يف إصــدار هــذا النــوع مــن اخلطابــات. 

ــب خطــاب الضمــان يف العمليــة إذا  ــع طال ــك م الطريقــة-اخلامســة: اشــراك البن
كانــت قابلــة للمشــاركة، ويصــدر البنــك خطــاب الضمــان يف هــذه احلالــة باعتبــاره 

ــاً.  شــريًكا )أصيــاً( ال ضامن

هــذه وجيــوز للبنــك يف هــذه احلــاالت اخلمــس أن يأخــذ مبلًغــا مســاويًا للمصاريــف 
الفعليــة واملصاريــف اإلداريــة إلصــدار خطابــات الضمــان، مــع مراعــاة عــدم الزيــادة 

علــى أجــر املثــل.

ويف احلــاالت األربــع األوىل يأخــذ البنــك املبلــغ مــن العميــل لنفســه، ويف احلالــة 
اخلامســة حيمــل املبلــغ للمشــاركة. 

علــى كل حــال، تقــوم بعــض املصــارف اإلســامية بأخــذ األجرة على خطــاب الضمان 
حبجــة أنــه ليــس مــن بــاب كفالــة املديــن بــل هــو مديــن ملــيء مقتــدر ميــارس العمــل 
االســتثماري يرغــب بتوســيع أعمالــه باحلصــول علــى ضمانــات ألهليتــه، وذلــك مــن 
بــاب اجلعالــة. فإصــدار خطــاب ضمــان هــو شــكل مــن أشــكال تقديــم التســهيات، 
ــات اإلقــراض بفائــدة باالشــراط أو  لكــن شــريطة عــدم اختــاذ ذلــك ذريعــة لعملي

العــرف أو التواطــؤ بــني املؤسســات.

استخدام-الشيكات-أو-السندات-األذنية:-

ال مانــع مــن احلصــول مــن املديــن علــى شــيكات أو ســندات أذنيــة بصفتهــا وســيلة 
حلمــل املديــن علــى أداء األقســاط نقــداً يف مواعيدهــا، حبيــث تعــاد إليــه إذا أدى، أو 
ترســل إىل التحصيــل إذا ختلــف عــن األداء. وحيــق ملــن يقــدم الشــيكات أو الســندات 
احلصــول مــن املؤسســة علــى تعهــد بعــدم اســتخدامها إال الســتيفاء املســتحقات يف 
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موعدهــا دون زيــادة.

التأمــني-علــى-الديــون:-جيــوز التأمــني اإلســامي علــى الديــون وال جيــوز التأمــني 
غــر اإلســامي عليهــا.

جتميد-األرصدة-النقدية-)إيقاف-سحبها(:

- جيــوز للمؤسســة أن تشــرط علــى العميــل لتوثيــق املديونيــة الــي ســيدفعها 	
علــى أقســاط أو يف موعــد الحــق أن يكــون هلــا احلــق يف جتميــد حســابه 
االســتثماري أو إيقــاف حقــه بالســحب منــه هنائــي، أو مبقــدار الديــن، وهــو 
األوىل. ويكون ربح احلســاب االســتثماري للعميل بعد حســم حصة املؤسســة 

بصفتهــا مضاربــاً.

- ال جيــوز للمؤسســة يف عمليــة املداينــة للعميــل أن تشــرط جتميــد حســابه 	
اجلــاري، ولكــن ال مانــع مــن ذلــك إذا مت برغبــة صاحــب احلســاب مبطلــق 

إرادتــه.

- التعهــد بالتــرع جلــر خســارة االســتثمار )أو مــا يســمى ضمــان الطــرف 	
الثالــث(: جيــوز تعهــد طــرف ثالــث غــر مضــارب أو وكيــل االســتثمار وغــر 
أحــد الشــركاء بالتــرع للتعويــض عــن اخلســارة دون ربــط بــني هــذا التعهــد 

ــة باالســتثمار. ــد الوكال ــة، أو عق ــل باملضارب ــد التموي ــني عق وب

الضمان-يف-املزايدات-أو-املناقصات،-وهامش-اجلدية-يف-املراحبات-والعربون:

جيــوز احلصــول علــى الضمــان يف املزايــدات أو املناقصــات ويشــمل ذلــك املبالــغ  
الــي تقــدم عنــد االشــراك فيــه )الضمــان النقــدي االبتدائــي( والــي تقــدم عنــد 
ــز فيهــا )الضمــان النقــدي النهائــي( وهــذه املبالــغ أمانــة لــدى  رســوها علــى الفائ
اجلهــة الطارحــة للمزايــدة أو املناقصــة وليســت عربونــاً، وتضمــن خبلطهــا بغرهــا، 
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ــل  ــي. وجيــوز اســتثمارها للعمي ــايل الفعل وال جتــوز مصادرهتــا إال بقــدر الضــرر امل
مبوافقتــه.

هامش-اجلدية:

ــزم  ــغ مــن العميــل الواعــد بالشــراء لتوثيــق وعــده إذا كان الوعــد مل جيــوز أخــذ مبل
للعميــل، ويســمى هامــش اجلديــة، وهــو أمانــة وليــس عربونــاً لعــدم وجــود العقــد، وال 
يؤخــذ منــه عنــد النكــول إال مقــدار الضــرر الفعلــي، وهــو الفــرق بــني التكلفــة ومثــن 

البيــع للغــر.

العُربون:

جيــوز أخــذ مبلــغ )عُربــون( مــن املشــري أو املســتأجر عنــد إبــرام العقــد، علــى أنــه إذا 
مل يفســخ العقــد خــال املــدة املعينــة خليــار الفســخ كان املبلــغ جــزءاً مــن العــوض، وإن 
فســخ العقــد خــال تلــك املــدة فاملبلــغ للبائــع أو املؤجــر. واألوىل أن تتنــازل املؤسســة 

عــن مــا زاد مــن العربــون عــن مقــدار الضــرر الفعلــي. 

املقاصة)	(:

وهــي ســقوط ديــن مطلــوب لشــخص مــن مدينــه مقابــل ديــن مطلــوب مــن ذلــك 
الشــخص ملدينــه، حيــث يكــون كل مــن طــريف املقاصــة دائنــاً لآلخــر ومدينــاً لــه. فــإن 
كان الدينــان متســاويني جنســاً ونوعــاً وصفــة وحلــوالً وتأجيــاً، فتفــرغ ذمتيهمــا 
معــاً، وإذا تفاوتــا يف القــدر فرغــت ذمتيهمــا يف القــدر املشــرك وبقــي صاحــب الديــن 
األكثــر دائنــاً لآلخــر مبقــدار الزيــادة وهــي نوعــان: مقاصــة جريــة ومقاصــة اتفاقية.

ويشــرط أال يرتــب علــى املقاصــة حمظــور شــرعي كالربــا أو شــبهة الربــا. وأال يتعلــق 
بأحــد الدينــني حــق للغــر كالرهــن مثــا. 

)1( املعيار الشرعي رقم )4(
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وإذا كان أحــد الدينــني موثــق أوكفالــة برهــن )ديــن ممتــاز( فابــد للمقاصــة أن تكــون 
بطلــب صاحــب احلــق األفضــل وتنازلــه عمــا متيــز بــه حقــه ســواء رضــي صاحــب 

احلــق األدنــى أم مل أبــى وتســمى مقاصــة طلبيــة. 

ــى انقضــاء  ــان براضــي الطرفــني عل وتكــون املقاصــة اتفاقيــة، حيــث يســقط الدين
االلتــزام فيمــا بينهمــا باختــاف جنســهما ونوعهمــا إضافــة للصفــة واألجــل، وتقــع 
املقاصــة يف القــدر املشــرك وحيــق لصاحــب الديــن األكثــر مطالبــة األخــر مبقــدار 
الزيــادة. كمــا جيــوز املواعــدة علــى إجــراء املقاصــة فيمــا ينشــأ مــن ديون يف املســتقبل 
بشــرط إجــراء املقاصــة بينهمــا علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد عنــد وقــوع 

املقاصــة، منعــاً للتواطــؤ علــى الربــا.

وحتصــل املقاصــة بــني املؤسســات املاليــة عــن طريــق الشــبكات العامليــة أو احملليــة 
عــن طريــق البنــوك املركزيــة مثــا أو عــر املنظمــات الراعيــة البطاقــات االئتمــان أو 
ــة  ــة أو وجوبي اجلهــات املنظمــة لبطاقــات احلســم الفــوري، وتكــون املقاصــة اتفاقي

حبســب احلالــة.
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معايير قضايا تمثل مبادئ شرعية أساسية

وتشــمل معيــار املديــن املماطــل ومعيــار القبــض وحتــول مصرف تقليــدي إىل مصرف 
إسامي.

	.-املدين-املماطل)	(:

ــاً إن عجــز عــن  ــه غارم ــى شــعور املديــن واعترت حافظــت الشــريعة اإلســامية عل
الوفــاء إلعســار أو إلفــاس، أمــا املديــن املماطــل فهــو املديــن الــذي تأخــر عن الســداد 
يف املوعــد احملــدد بعــد املطالبــة املعهــودة مــا مل يثبــت اعســاره. ويأخــذ نفــس حكــم 
الكفيــل امللــيء املماطــل، واملقــاول أو املتعهــد الــذي يتأخــر عــن تنفيــذ العمــل فيصــر 

مدينــاً مبقتضــى الشــرط اجلزائــي.

واحلكــم الشــرعي التــايل يطــال املديــن املماطــل فقــط، حيــث تعتــر مماطلــة املديــن 
امللــيء حمرمــة طاملــا أنــه قــادر علــى الوفــاء لكنــه ال يفعــل. كمــا حيــرم اشــراط 
التعويــض املــايل ســواء كان نقــداً أو عينــاً )الشــرط اجلزائــي( علــى املديــن إذا تأخــر 
عــن ســداد الديــن، بغــض النظــر عمــا إذا نُــص علــى التعويــض أم ال، وســواء كان 
حبكــم قضائــي أو اتفاقــا، وســواء كان التعويــض مقابــل الفرصــة الفائتــة أو عــن تغــر 

قيمــة العملــة. 

أمــا مصروفــات اإلدعــاء وغرهــا الــي غرمهــا الدائــن مــن أجــل حتصيــل أصــل دينــه 
فيتحملهــا املديــن املماطــل.

وقد نص املعيار على أنه:

- حيــق للدائــن طلــب بيــع الرهــن لتســييله، كمــا حيــق لــه أن يشــرط تفويــض أ.
املديــن لــه ببيعــه مــن أجــل االســتيفاء مــن مثنــه، دون الرجــوع إىل القضــاء.

)1( املعيار الشرعي رقم )3(
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- جيــوز اشــراط حلــول األقســاط مجيعهــا إذا تأخــر املديــن املماطــل عــن ب.
ســداد قســط منهــا. واألوىل أن ال يطبــق هــذا الشــرط إال بعــد اشــعار املديــن 

ومضــي مــدة مناســبة التقــل عــن أســبوعني.

- إذا كانــت العــني املبيعــة يف حــاالت املراحبــة قائمــة حبالتهــا الــي كانــت 	.
قائمــة عليهــا، وكان املشــري مماطــاً يف أداء الثمــن، ثــم أفلــس، فــإن البائــع 
ــدالً مــن الدخــول يف التفليســة. ــة، ب ــه اســرداد العــني املبيع )املؤسســة( حيــق ل

- جيــوز أن ينــص يف عقــود املداينــة، مثــل املراحبــة، علــى التــزام املديــن عنــد د.
املماطلــة بالتصــدق مببلــغ أو بنســبة بشــرط أن يصــرف ذلــك يف وجــوه الــر 

بالتنســيق مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة.

- حيــق للمؤسســة إدراج اســم املديــن املماطــل يف قائمــة العمــاء غــر املرغــوب 	.
بالتعامــل معهــم، وحتذيــر املؤسســات منــه، ســواء عنــد االستفســار عنــه أم 

مباشــرة بتبــادل املؤسســات لتلــك القوائــم.

- حيق متابعة أحوال املدين املماطل وتصرفاته املالية كمازمته ومتابعته. و.

- جيــوز االشــراط يف عقــد املداينــة أنــه إذا تأخــر املديــن عــن الســداد فيحــق 	.
للمؤسســة اســتيفاء الديــن مــن أي أرصــدة يف حســابات العميــل لديهــا، ســواء 
كانــت جاريــة أم اســتثمارية، دون احلصــول علــى إذنــه طاملــا أن األرصــدة 
مــن نفــس العملــة، فــإذا اختلفــا فيجــب حتديــد ســعر الصــرف اتفاقــاً أو 

باحلصــول علــى تفويــض مــن العميــل بالصــرف بالســعر الســائد.

	.-القبض)	(:

القبــض حيــازة الشــيء ومــا يف حكمهــا مبقتضــى العــرف. ويطبــق القبــض يف العقــود 

)1( املعيار الشرعي )18(



202
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

ــار  ــه يف العق ــة حتقق ــان كيفي ــع بي ــي(، م ــض احلكم ــا )القب ــه حكم ــوم مقام ــا يق وم
واملنقــول، وفيمــا هــو معــني بذاتــه أو موصــوف يف الذمــة، مــع بيــان مــن تقــع عليــه 

أعبــاء القبــض )نفقاتــه ومصروفاتــه( يف العقــود املختلفــة. 

ما-يتحقق-به-القبض:

- األصــل يف حتديــد كيفيــة قبــض األشــياء العــرف، وهلــذا اختلــف القبــض يف 	.
ــاس  ــاف أعــراف الن ــا يف نفســها، وحبســب اخت األشــياء حبســب اختافه

فيهــا.

- يتحقق القبض احلقيقي يف العقار بالتخلية والتمكني من التصرف.	.

- يتحقق القبض احلقيقي يف املنقول بالتســلم احلســي. ويتم القبض احلكمي 	.
يف املنقــول املعيّــن واملنقــول املوصــوف يف الذمــة- بعــد تعيينــه بإحــدى الطرق 
املتعــارف عليهــا للتعيــني- بالتخليــة بينــه وبــني املســتحق علــى وجــه يتمكــن 
بــه مــن تســلمه مــن غــر مانــع ولــو مل حيصــل النقــل والتحويــل، ســواء أكان 
ممــا يتنــاول باليــد عــادة، أم كان ممــا يشــرط فيــه التوفيــة )اإلفــراز( بإحــدى 
ــد وحنوهــا،  ــذرع أو الع ــوزن أو ال ــل أو ال ــة: الكي الوحــدات القياســية العرفي
أم كان مــن الســلع الــي ال يعتــر فيهــا شــيء مــن ذلــك لعــدم إمكانــه، أو مــع 

إمكانــه لكنــه مل يــراع فيهــا التقديــر، مثــل بيــع اجلــزاف.

- ــل 	. يعــد مــن القبــض احلكمــي تســجيل رهــن العقــار واملنقــول املتحــرك، مث
الســيارات والقطــارات والبواخــر والطائــرات، يف الســجل املعتــر قانونــاً، 

ويقــوم التســجيل مقــام القبــض احلقيقــي يف أحكامــه وآثــاره.

- يعتــر قبــض املســتندات الصــادرة باســم القابــض أو املظهــرة لصاحلــه قبضــاً 	.
ــدات  ــع واملع ــني للســلع والبضائ ــه إذا كان حيصــل هبــا التعي ــا متثل ــاً مل حكمي
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ومتكــني القابــض مــن التصــرف هبــا، مثــل بوليصــة الشــحن.

- التقابــض املشــرط يف عقــد الصــرف )التعامــل بالذهــب والفضــة والنقــود( 	.
هــو التســليم والتســلم يف جملــس العقــد )يــداً بيــد(. 

مصروفات-القبض:

مصروفات-القبض-يف-عقود-املعاوضات--املالية:

- مصروفــات تســليم املبيــع إلحضــاره إن كان غائبــاً، ومصروفــات توفيتــه 	
ــل أجــرة  ــة، مث ــه حــق توفي ــة إن كان في بإحــدى الوحــدات القياســية العرفي
ــات تســليم  ــا مصروف ــع. أم ــى البائ ــون عل ــد، تك ــذرع والع ــوزن وال ــل وال الكي
الثمــن فإهنــا -إن وجــدت- تكــون علــى املشــري، مــا مل يكــن هنــاك شــرط أو 

ــه. ــزم مراعات ــه يل ــى خــاف ذلــك فإن عــرف عل

- تكــون مصروفــات كتابــة الســندات واحلجــج والصكــوك الــي توثــق العقــود 	
ورســوم التســجيل حســبما يشــرطه العاقــدان، فــإن مل يكــن بينهمــا شــرط 

يرجــع إىل العــرف.

- إذا اشــرط املشــري علــى البائــع أن يكــون تســليم املبيــع يف مــكان معــني غــر 	
ــزم  املــكان املوجــود فيــه وقــت العقــد وأن يكــون ذلــك علــى نفقــة البائــع فيل
ــى  ــه إىل مــكان التســليم عل ــه، وتكــون مصروفــات إيصال ــع تســليمه في البائ

البائــع.

مصروفات-القبض-يف-القرض:

- مصروفــات التســليم واالســتيفاء يف عقــد القــرض الــي تتعلــق بتوفيتــه 	
بإحــدى الوحــدات القياســية العرفيــة وحنــو ذلــك تكــون علــى املقــرض. 
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- ــاج 	 ــك ممــا حيت ــة الســندات والصكــوك واحلجــج وحنــو ذل مصروفــات كتاب
ــى املقــرض.  ــذه أو توثيقــه تكــون عل ــه إلجــراء عقــد القــرض أو تنفي إلي

مصروفات-القبض-يف-الوديعة:-

املــودع )صاحــب  تكــون علــى  الوديعــة  اإليــداع واالســرداد يف عقــد  مصروفــات 
الوديعــة(.

أهم-تطبيقات-القبض-املعاصرة:

- يعــد مــن القبــض احلكمــي قبــض املســتفيد للشــيك املصــريف أو الشــخصي 	
املضمــون الســداد مــن البنــك املســحوب عليــه، ويعــد ذلــك قبضــاً ملضمونــه 

ولــو تأخــر التحصيــل الفعلــي ملبلغــه.

- يعد من القبض احلكمي الدفع ببطاقة االئتمان.	

- يعــد مــن القبــض احلكمــي إيــداع شــخص مبلغــاً مــن املــال يف احلســاب 	
ــة أم  ــة مصرفي ــه أو رضــاه، ســواء متّ  نقــداً أم حبوال ــن بطلب املصــريف للدائ
بشــيك مضمــون الســداد مــن البنــك املســحوب عليــه، وتــرأ بــه ذمــة املــودع 

إذا كان مدينــاً بذلــك املبلــغ.

	.-حتول-مصرف-تقليدي-إىل-مصرف-إسالمي:

تشــهد الســاحة املصرفيــة يف العديــد مــن دول العــامل وخاصــة العربيــة واإلســامية، 
أو  اإلســامية،  املصرفيــة  للمنتجــات  التقليديــة  املصــارف  مــن  العديــد  تقديــم 
التحــول كليــة إىل العمــل املصــريف اإلســامي، وهلــذا التحــول جمموعــة مــن األســس 

ــه دوافــع منهــا: واملتطلبــات. ول

- االلتزام بأحكام الشريعة اإلسامية يف البعد عن الربا.	
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-  تلبية احتياجات العماء من املنتجات املصرفية اإلسامية.	

-  تنوع ملنتجات الي تليب رغبات العماء.	

-  جناح جتربة التحول للعمل املصريف اإلسامي باملصارف األخرى.	

-  اخنفاض معدل املخاطرة وزيادة الرحبية يف صيغ التمويل.	

لكــن وقبــل قيــام املصــرف بالتحــول أو تقديــم منتجــات مصرفيــة إســامية ال بــد مــن 
حتقيــق بعــض املتطلبــات قبــل البــدء يف التحــول وهــي:

-  موافقة اجلهات الرقابية )مؤسسة النقد / املصرف املركزي(.	

-  وجود هيئة شرعية )أو مراقب شرعي(.	

-  تصميم نظم العمل والي تتضمن:	

- إعداد الدورات املستندية.	

- إعداد النماذج واملستندات.	

- إعداد العقود الشرعية )والقانونية(.	

- إعداد النظم احملاسبية.	

- إعداد النظم اآللية.	

-  اختيار وهتيئة املوارد البشرية.	

-  إعداد محلة إعانية موجهة لعماء تلك الفروع.	

أشكال-تقديم-املنتجات-املصرفية-اإلسالمية-واملصارف-التقليدية:

يأخذ تقديم املنتج املصريف اإلسامي للمصارف التقليدية أحد األشكال التالية:



206
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

-  حتويل فروع تقليدي إىل فروع إسامي بالكامل.	

-  إنشاء فروع خدمات مصرفية إسامية مستقلة جديدة.	

-  إنشاء إدارات خدمات مصرفية إسامية مستقلة باإلدارة العامة.	

-  تقديم املنتجات اإلسامية من خال فروع املصرف التقليدية.	

-  إصــدار منتجــات مصرفيــة إســامية يف صــورة صناديــق اســتثمار إســامية 	
أو منتجــات متويليــه إســامية.

-  إنشــاء أقســام للعمــل املصــريف اإلســامي داخــل الفــروع التقليديــة، كأقســام 	
. مستقلة

منهج-تطوير-املوارد-البشرية-ملواجهة-متطلبات-الصريفة-اإلسالمية:-

ــي بشــكل  ــرار حتــول كل ــدي إىل مصــرف إســامي)1( بق ــم حتــول املصــرف التقلي يت
فــوري بتاريــخ حمــدد. وقــد يكــون القــرار مــن داخــل املصــرف أو مــن خارجــه بتملكــه 

مــن قبــل الراغبــني يف حتولــه. 

املدى-الزمين-للتحول:-

جيــب تنفيــذ مــا تتطلبــه الشــريعة لتحــول ملصــرف التقليــدي إىل مصــرف إســامي 
وااللتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية يف كل العمليــات اجلديــدة بعــد 
التحــول. أمــا العمليــات غــر املشــروعة املرمــة قبــل قــرار التحــول فاألصــل التخلــص 
منهــا فــوراً وال جيــوز التأخــر إال مبــا تقتضيــه الضــرورة أو احلاجــة مراعــاة للظروف 
الواقعيــة للمصــرف، لتجنــب خطــر االهنيــار أو حــاالت التعثــر علــى أن يتــم التخلــص 

مــن آثارهــا وفقــاً هلــذا املعيــار.

)1( املعيار الشرعي رقم )6(
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ــدرج  ــاً متحــوالً، وال ي ــر مصرف ــه ال يعت ــاً فإن ــرر املصــرف التحــول مرحلي إذا مل يق
ضمــن املصــارف اإلســامية إال بعــد إمتــام التحــول، وجيــب علــى مالكــي املصــرف 

ــم االســتمرار يف األنشــطة  احملرمــة.  اإلســراع يف التحــول للتخلــص مــن إث

اإلجراءات-الال	مة-للتحول:

يتطلــب حتــول الفــروع التقليديــة إىل العمــل املصــريف اإلســامي وضــع خطــة حتــول 
باختــاذ بعــض اإلجــراءات العمليــة التاليــة وهــي:

-  حتديد الفروع املطلوب حتويلها.	

-  تشــكيل فريــق عمــل يضــم متخصصــني مــن اإلدارات التاليــة: )النظــم، 	
التدريــب(. الفــروع املصرفيــة اإلســامية،  الشــرعية،  الرقابــة  املاليــة، 

-  حتديد تاريخ بدء التنفيذ.	

-  االتصال بالعماء عن طريق:	

- إرسال خطابات.	

- ترتيب لقاء بني اهليئة والعماء.	

- اختــاذ اإلجــراءات الازمــة بإعــداد األدوات وإجيــاد البدائــل للتطبيقــات 	
املمنوعــة شــرعاً، وتأهيــل الطاقــات الازمــة للتنفيــذ الصحيــح.

- تعديــل الرخيــص إذا كانــت اجلهــات الرقابيــة تتطلــب ذلــك، وتعديــل عقــد 	
التأســيس والنظــام األساســي مــن خــال القنــوات املطلوبة لتعديلــه بتضمينه 
أهدافــاً ووســائل تائــم العمــل املصــريف اإلســامي وتنقيتــه ممــا يتنافــى 

معــه.

- إعــادة بنــاء اهليــكل التنظيمــي للمصــرف مــع تعديــل لوائــح ونظــم العمــل 	
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وحمتــوى الوظائــف وشــروط التوظيــف مبــا يتــاءم مــع الوضــع اجلديــد.

- تكويــن هيئــة رقابــة شــرعية وكذلــك هيئــة رقابة شــرعية داخليــة وفق ما جاء 	
يف معايــر الضوابــط الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات 

املالية اإلســامية.

- تعديــل أو وضــع منــاذج للعقــود واملســتندات متفقــة مــع أحــكام ومبــادئ 	
اإلســامية. الشــريعة 

- ــح احلســابات 	 ــدى املصــارف يف الداخــل واخلــارج وتصحي ــح حســابات ل فت
لــدى املصــارف لــدى املصــارف احملليــة أو املراســلة مــع االقتصــار علــى مــا 

تقتضيــه احلاجــة.

- إعــداد برنامــج خــاص لتهيئــة الطاقــات البشــرية وتأهيلهــا لتطبيــق العمــل 	
املصــريف اإلســامي. 

- اختــاذ اخلطــوات الازمــة لتطبيــق معايــر احملاســبة واملراجعــة والضوابــط 	
واألخاقيــات الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة 

اإلســامية.

- كمــا يتطلــب التحويــل للعمــل املصــريف اإلســامي وضــع خطــة لتطويــر املوارد 	
البشــرية لتكــون قــادرة علــى التعامــل مــع العمــاء وتتضمــن هــذه اخلطة:

-  اختيــار القيــادات ذات اخلــرة يف جمــال العمــل املصــريف التقليدي وإعدادهم 	
للعمل املصريف اإلســامي.

-  اختيــار األفــراد ذات اخلــرة يف جمــال العمــل املصــريف اإلســامي وإعدادهــم 	
للعمــل املصريف اإلســامي.

- خطــة لتدريــب العاملــني علــى العمــل املصــريف اإلســامي تتضمــن الرامــج 	
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التاليــة:

- مفاهيم الصرفة اإلسامية.	

- الصيغ التمويلية البديلة لتلبية احتياجات العماء.	

- الضوابط واملعاير احملاسبية للعمليات املصرفية اإلسامية.	

- فن بيع الصرفة اإلسامية.	

- منهج التمويل املصريف اإلسامي.	

- دراســات اجلــدوى، التحليــل املــايل، معايــر منهــج التمويــل، إدارة وحتصيــل 	
الديــون املتعثــرة.

- املشــاركات، 	 )البيــوع،  البديلــة  باملناهــج  االقتصاديــة  القطاعــات  متويــل 
أخــرى(.

- الرقابة واملراجعة الشرعية على العمليات املصرفية اإلسامية.	

التعامل-مع-املصارف:

جيب العمل على تعديل طريقة التعامل مع املصرف املركزي ســواء يف جمال اإليداع 
أم يف جمــال احلصــول منــه علــى الســيولة أم غــر ذلــك، وذلــك مبــا ال يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســامية وخباصــة مــا يتعلــق بالتعامــل الربــوي. ومــن التطبيقــات 
املقرحــة لاحتياطــي القانونــي إيــداع بعــض املســتندات املتعلقــة باملدينــني ضمانــا، 
بــدالً مــن جتميــد أرصــدة نقديــة، وإجــراء متويــات حكوميــة بصيــغ شــرعية، ومــن 
التطبيقــات املقرحــة ألجــل املقاصــة أن يتــم االقتصــار علــى احلســابات اجلاريــة 
بــدون فوائــد، أو مــع التخلــص مــن الفوائــد وتعديــل طريقــة التعامــل مــع املصــرف 

املركــزي يف جمــال احلصــول منــه علــى ســيولة بفتــح حســابات اســتثمارية لــه.
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تصحيح التعامل مع املصارف التقليدية على أســاس عدم التعامل بالربا واســتخدام 
الصيــغ املقبولــة شــرعاً والتوســع يف التعامــل مــع املؤسســات املاليــة اإلســامية بفتــح 
حســابات ماليــة جاريــة واســتثمارية فيمــا بينهــا، ويف جمال التحويــات واالعتمادات 

والتمويــل اجملمع.

تقديــم-اخلدمــات-املصرفيــة-بالطــرق-املشــروعة: ال جيــوز أخــذ الفوائــد الربويــة عــن 
اخلدمــات املصرفيــة، وجيــب التعامــل بالبدائــل املشــروعة، مثــل معاجلــة االعتمــادات 
غــر املغطــاة باملراحبــة لآلمــر بالشــراء أو املشــاركة أو املضاربــة وفــق الضوابــط 
الشــرعية، وال جيــوز أخــذ عمولــة عــن جمــرد التســهيات وإمنــا يربــط املقابــل عــن 

عمليــات تنفيــذ تلــك التســهيات حبســب أحكامهــا.

أثر-التحول-يف-األموال-الي-تلقاها-املصارف-بفائدة،-وبدائلها-املشروعة:

جيــب تصفيــة آثــار العمليــات التقليديــة الســابقة الــي حصــل فيهــا املصــرف علــى 
موجــودات نقديــة يف مــوارده ممــا التــزم بفائــدة عنهــا، ســواء مــع األفــراد أو املصــارف 
أو املصــرف املركــزي، وهــذه التصفيــة تشــمل شــروط املبالــغ املودعــة يف احلســابات، 
واألســهم االســتثمارية املمتــازة، والشــهادات االســتثمارية بفائــدة، وســندات القــرض 

الــي أصدرهــا املصــرف قبــل قــرار التحــول، وحنوهــا.

جيــب االقتصــار علــى مــا هــو مشــروع مــن وســائل للحصــول علــى الســيولة الازمــة 
ملزاولــة األنشــطة، أو إهنــاء االلتزامــات غــر املشــروعة الــي علــى املصــرف، مثــل: 

- زيــادة أصحــاب حقــوق امللكيــة مســامهاهتم بزيــادة رأس املــال، واســتقطاب أ.
حســابات االســتثمار واحلســابات اجلاريــة.

- ــة أو املشــاركة أو التأجــر ب. إصــدار صكــوك إســامية، مثــل صكــوك املضارب
ــط الشــرعية. بالضواب
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- إجــراء عمليــات بيــع لبعــض موجــودات املصــرف ثــم اســتئجارها، مــع مراعــاة 	.
مــا جــاء يف املتطلبــات الشــرعية لإلجــارة واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك حبيــث 
يتــم الفصــل بــني إبــرام عقــد البيــع وبــني عقــد اإلجــارة وعــدم الربــط بينهمــا.

- ــات اســتصناع د. ــاً، أو صفق ــا املصــرف بائع ــون فيه ــات ســلم يك إجــراء صفق
يكــون فيهــا املصــرف صانعــاً مــع اشــراط تعجيــل مثــن االســتصناع مــع أنــه 

يصــح تأجيلــه.

- إجــراء عمليــات تــورق بضوابــط شــرعية، بشــراء ســلع بثمــن مؤجــل ثــم بيعهــا 	.
بثمــن حــال لغــر البائــع األول.

إذا كان رأس مــال املصــرف قــد زاد بســبب تعامــات حمرمــة أو تكونــت بعــض 
املشــروعة  غــر  احلقــوق  يســلك يف  مــا  فيهــا  فيســلك  ذلــك  مــن  االحتياطيــات 

للمصــرف. احملرمــة  واملوجــودات 

أثر-التحول-يف-توظيف-األموال:

جيــب إيقــاف طــرق توظيــف األمــوال باإلقــراض بفائــدة، وإحــال صيــغ االســتثمار 
املتناقصــة،  واملشــاركة  واملشــاركات،  املضاربــة،  مثــل  املشــروع حملهــا،  والتمويــل 
ــع اآلجــل،  ــل بالبي ــة )املزارعــة، واملغارســة، واملســاقاة(، والتموي واملشــاركات الزراعي
واملراحبــة لآلمــر بالشــراء، والســلم واالســتصناع والتأجــر التشــغيلي أو التأجــر 

ــغ االســتثمار املشــروعة.  ــن صي ــا م ــك، وغره ــي بالتملي املنته

الســعي مــا أمكــن يف إهنــاء القــروض الربويــة الــي أقرضهــا املصــرف للغــر قبــل 
قــرار التحــول ســواء كانــت قصــرة األجــل أم طويلــة األجــل ثــم حتويــل أصــل مبالــغ 
القــروض إىل متويــات متفقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية، ومــا مل يســتطع 

ــده. ــه يتخلــص مــن فوائ املصــرف إهنــاءه فإن
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معاجلة-احلقوق-غري-املشروعة-الي-للمصرف-قبل-قرار-التحول:

موجــودات املصــرف غــر املشــروعة الناشــئة قبــل قــرار التحــول اعتبــاراً مــن الفــرة 
املاليــة الــي تقــرر خاهلــا التحــول يتــم مــا يأتــي، )الشــكل 34(:

التزامات-غري-مشروعةاملصرف-متحول-بقرارحقوق-غري-مشروعة

إيرادات

التخلص:

من بداية التحول على البنك.	-

قبل التحول على محلة األسهم.	-
حتول داخلي

الفوائد: ال يدفعها إال مضطراً.

اخلدمات: يلغي االلتزام هبا.

0
حتول خارجي

هــذه  دون  املصــرف  شــراء 
ت. مــا ا اللتز ا

صول
أ

عينية: باإلتاف.	-

- أمثان: وجوه اخلر.	-

الشكل-)		(

- إذا كان املصــرف التقليــدي مت متلكــه بقصــد حتويلــه إىل مصــرف فــا جيــب 	
علــى املــاك اجلــدد التخلــص مــن الفوائــد واإليــرادات احملرمــة الــي حصــل 

عليهــا املصــرف قبــل التملــك.

- إذا كان املصــرف التقليــدي حتــول مــن داخلــه إىل مصــرف فــإن التخلــص 	
ــة الفــرة الــي حصــل فيهــا  ــم مــن بداي ــرادات احملرمــة يت ــد واإلي مــن الفوائ
ــة املشــار  ــرة املالي ــل الف ــت قب ــي حصل ــة ال ــرادات احملرم ــا اإلي التحــول. أم
إليهــا فإنــه جيــب التخلــص منهــا ديانــة علــى محلــة األســهم واملودعــني الذيــن 

ــى املصــرف. ــوا علــى هــذه اإليــرادات وال جيــب عل حصل

- اإليــرادات الــي فيهــا شــبهة، ممــا مل يقبــض أو قبــض، باعتقــاد اجلــواز، 	
بســبب اجتهــاد مــن لــه أهليــة االجتهــاد، أو التقليــد ملذهــب معتــر، أو بــرأي 
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أهــل العلــم املشــهود هلــم بالتثبــت، ال جيــب التخلــص منــه، ســواء يف الفــرة 
املاليــة الــي حصــل فيهــا التحــول أم قبلهــا.

- يف حــال اســتحقاق املصــرف علــى الغــر ملوجــودات غــر نقديــة حمرمــة فإنــه 	
ال مانــع مــن تســلمها بنيــة إتافهــا، ويف حــال اســتحقاقه أمثــان موجــودات 
أو خدمــات حمرمــة باعهــا فإنــه يقبــض أمثاهنــا بنيــة صرفهــا يف وجــوه 
اخلــر، وكذلــك كل مــا قبــض يف الفــرة الــي تقــرر فيهــا التحــول مــن أمثــان 
املوجــودات احملرمــة ويف احلالتــني ال تــرك ملــن هــي عليــه لئــا جيمــع بــني 

البــدل واملبــدل.

- إذا حتــول املصــرف ويف موجوداتــه العينيــة بضائــع حمرمــة فإنــه جيــب عليــه 	
ــه  ــاع شــيئاً منهــا ومل يســتويف أمثاهنــا فإن إتافهــا، وإذا كان املصــرف قــد ب

يســتويف أمثاهنــا ويصرفهــا يف وجــوه اخلــر.

- ــه 	 ــم خدمــات غــر مشــروعة فيجــب علي ــت املوجــودات أماكــن لتقدي إذا كان
ــات مشــروعة. ــم خدم ــن لتقدي ــا إىل أماك حتويله

معاجلــة-االلتزامــات-غــري-املشــروعة-الــي-علــى-املصــرف-قبــل-قــرار-التحــول-إذا-
كان-التحــول-مــن-داخلــه-أو-مــن-خارجــه:

التحول-من-داخل-املصرف:

- ــأي 	 ــا ب ــدم دفعه ــإن املصــرف يســعى لع ــد ف ــت االلتزامــات دفــع فوائ إذا كان
وســيلة مشــروعة، وال يشــمل ذلــك أصــل القــروض أو الديــون، وال يدفــع 

الفوائــد إال إذا اضطــر لذلــك.

- إذا كانــت االلتزامــات تقديــم خدمــات حمرمــة فإنــه يســعى إللغــاء االلتــزام 	
ويعيــد مــا مت أخــذه ولــو مــع التعويــض املرتــب علــى فســخ االلتــزام.



214
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

التحــول مــن خــارج املصــرف بشــرائه مــن قبــل الراغبــني بتحويلــه: إذا أمكــن أن 
يســتثنى مــن الشــراء احلقــوق غــر املشــروعة )مثــل الفوائــد أو املوجــودات احملرمــة( 
الــي علــى املصــرف يظــل االلتــزام فيهــا علــى البائــع فهــو املتعــني شــرعاً. وإن مل يكــن 
الشــراء إال جلميــع موجــودات املصــرف مبــا فيهــا احلقــوق غــر املشــروعة فــا مانــع 
مــن ذلــك شــريطة العمــل علــى ســرعة إهنــاء تلــك االلتزامــات ولــو مــع احلــط منهــا 

لتعجيلهــا.

ــادرة إىل فــك الرهــون غــر املشــروعة  معاجلــة الرهــون غــر املشــروعة: ينبغــي املب
الــي علــى موجــودات املصــرف ويف حالــة التحــول مــن خــارج املصــرف يتفــق علــى 

حلــول رهــون حملهــا مــن البائــع.

كيفية-التخلص-من-الكسب-غري-املشروع:

مــا آل إىل املصــرف قبــل التحــول مــن الكســب غــر املشــروع الــذي جيــب التخلــص 
بصرفــه مجيعــه دون تأخــر إال إذا تعــذر ذلــك بــأن كان التخلــص الكلــي الفــوري 
يــؤدي إىل شــل أنشــطة املصــرف أو إفاســه فيمكــن التخلــص حينئــذ علــى مراحــل 

مناســبة.

جيــب أن تصــرف الفوائــد وغرهــا من الكســب غر املشــروع يف وجــوه اخلر وأغراض 
النفــع العــام، وال جيــوز اســتفادة املصــرف منهــا بــأي طريقــة كانــت مباشــرة أم غــر 
مباشــرة، ماديــة كانــت أم معنويــة. ومــن أمثلــة وجــوه اخلــر: التدريــب والبحــوث، 
وتوفــر وســائل اإلغاثــة، وتوفــر املســاعدات املاليــة والفنيــة للدول اإلســامية وكذلك 
املؤسســات العلميــة واملعاهــد واملــدارس، ومــا يتصــل بنشــر املعرفــة اإلســامية وغــر 

ذلــك مــن الوجــوه، طبقــاً ملــا تقــرره هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف.

الــزكاة-الواجبــة-علــى-املصــرف-قبــل-قــرار-التحــول:-إذا-كان-التحــول-بتملــك-
الراغبــني يف حتويلــه فــا جيــب عليهــم الــزكاة عــن الفــرة الســابقة، وإمنــا هــي 
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ــى املالكــني اجلــدد  ــزكاة عل ــى املــاك الســابقني ويوجــد وينشــأ ســبب وجــوب ال عل
منــذ التحــول. ويطبــق بشــأن مســؤولية إخراجهــا مــا ورد يف معيــار الــزكاة رقــم )9( 
الصــادر عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية. أمــا إذا كان 
التحــول مــن داخــل املصــرف ومل يتــم إخراجهــا فــإن أدائهــا واجــب علــى املســامهني، 
علمــاً بأهنــم مطالبــون بــأداء الــزكاة ولــو كان املــال حرامــاً ألن إخــراج الــزكاة هــو 
إخــراج جلــزء مــن الواجــب الــذي هــو التخلــص مــن مجيــع الفوائــد واملكاســب غــر 

املشــروعة.
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المبحث الثاني
عقود التمويل واالستثمار

 
االئتمــان يف العــرف املصــريف هــو مبادلــة قيمــة حاضــرة بقيمــة آجلــة، وسُــمِّي بذلــك 
ألن الطرفــني يأمتــن كل منهمــا اآلخــر، فاملصــرف يثــق بعميلــه فيعطيــه مــاال علــى أن 
يســدد العميــل ذلــك املــال بعــد فــرة، فهنــاك نــوع مــن الثقــة املتبادلــة بــني املصــرف 

والعميل.

لذلــك يقــوم املصــرف قبــل أي خدمــة ائتمانيــة بدراســة العميــل ائتمانيــا، واملصــارف 
اإلســامية أحــرص علــى الدراســة االئتمانيــة مــن املصــارف الربويــة، ألن املصــارف 
الربويــة إذا مل يســددها العميــل حتتســب عليــه فوائــد وحتجــز علــى مــا قدمــه مــن 

ضمانــات. 

أمــا املصــارف اإلســامية فليــس هلــا حيلــة بــل توقــف التعامــل مــع هــذا العميــل، فــإن 
ــه، وإن كان معســرا  ــى الوفــاء بدين ــه عل ــا تبــدأ مبحاكمتــه ومطالبتــه ومحل كان مليئ

فليــس لديهــا حيلــة جتاهــه ســوى انتظــار يســاره.

ترتبــط اخلدمــات االئتمانيــة التقليديــة مبؤشــر ســعر الفائــدة، مبعنــى أن املصــرف 
إذا أراد أن يُقــدم متويــاً )خدمــات ائتمانيــة( فــإن ذلــك يرتبــط بســعر الفائــدة، أمــا 
اخلدمــات االســتثمارية اإلســامية فيتدخــل املصــرف اإلســامي عــن طريقهــا يف 
اخليــاة االقتصاديــة كمســتثمر وصناعــي ومــزارع ليكــون أحــد عناصرهــا الفاعلــني 

بإجيابيــة)1(.  

تشــتمل اخلدمــات االئتمانيــة املصرفيــة التقليديــة عــدداً مــن اخلدمــات أمههــا 
)1( راجع معيار قياس أداء املعامات املالية اإلسامية، الفصل األول.
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اإلقــراض املباشــر وهــو التمويــل املعتــاد يف املصــارف الربويــة، حيــث يقــدم املصــرف 
ــراد أو ملؤسســات أو  ــدة حمــدد. ويكــون اإلقــراض ألف ــدة حمــددة بســعر فائ مــاالً مل
حلكومــات، قصــر أو متوســط أو طويــل األجــل. وكل هــذا مــن القــروض بفائــدة، 

وهــو حمــرم.

أما اخلدمات االستثمارية )التمويل( يف املصارف اإلسامية، فتشمل:

- التمويل باملعاوضة:	.

البيع اآلجل وبيع التقسيط.-▪

بيع السَّلَم.-▪

بيع االستصناع.-▪

بيع األمانة كبيع املراحبة البسيطة ولآلمر بالشراء.-▪

- التمويل باملشاركة:	.

بني املال والعمل كشركة املضاربة.-▪

بني املال واملال كاملشاركة الدائمة واملتناقصة.-▪

- التمويل باملنافع:	.

اإلجارة التشغيلية.-▪

التأجر املنتهي بالتمليك.-▪

مزايا-عقود-التمويل-اإلسالمية:

- حتقق عقود املشاركة: 	.

العدالة والتكافؤ.-▪
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الوكالة.-▪

الربح حسب االتفاق واخلسارة على رأس املال.-▪

- حتقق عقود الصرف: 	.

اإلنصاف التعاقدي واالجتماعي.-▪

احلدود األخاقية.-▪

مستوى اإلفصاح.-▪

- حتقق عقود اإلجيار: 	.

املرونة. -▪

املسؤولية.-▪

معايري-العقود-االجتماعية-الي-ال-هتدف-إىل-الربح:

القرض-احلسن)	(:

القــرض هــو مــن الترعــات زليــس مــن املعاوضــات، فــا يصــح بيعــه وشــراؤه. وجيــوز 
القــرض يف األشــياء والنقــود مــع اشــراط إعــادة مثلهــا. فمــن اقــرض 100000 ل.س 
لشــهر يعيدهــا 100000 ل.س دون زيــادة أو نقصــان، ومــن اقــرض شســئاً مــا لفــرة 

زمنيــة حمــددة يعيــده هــو أومثيلــه يف املوعــد احملــدد.

وألن املقــرض ال يســتفيد مــن القــرض صــار مــن جنــس الترعــات، أي أنــه تــرع 
مبنفعــة الشــيء املقــرض دون مقابــل، أمــا املقــرض فمــن الطبيعــي أن يســتفيد مــن 

القــرض.

)1( املعيار الشرعي )19(
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أركان-القرض-وشروطه:

- ينعقــد القــرض باإلجيــاب والقبــول بلفــظ القــرض والســلف،وبكل مــا يــؤدي 	.
معنامهــا مــن قــول أو فعــل.

- يشرط يف املقرض أهلية الترع.	.

- يشرط يف املقرض أهلية التصرف.	.

- يشــرط يف حمــل القــرض أن يكــون مــاالً متقومــاً معلومــاً مثليــاً. وميلــك 	.
املقــرض حمــل القــرض )املــال املقــرض( بالقبض،ويثبــت مثلــه يف ذمتــه. كمــا 

أن األصــل وجــوب رد مثــل القــرض يف مــكان تســليمه.

أحكام-املنفعة-املشروطة-يف-القرض:

حيــرم اشــراط زيــادة يف القــرض للمقــرض وهــي ربا،ســواء أكانــت الزيــادة يف الصفة 
أم يف القدر،وســواء أكانــت الزيــادة عينــاً أم منفعة،وســواء أكان اشــراط الزيــادة يف 
العقــد أم عنــد تأجيــل الوفــاء أم خــال األجل،وســواء أكان الشــرط منصوصــا عليــه 

أم ملحوظــاً بالعــرف. وجيــوز اشــراط الوفــاء يف غــر بلــد القــرض.

أحكام-املنفعة-غري-املشروطة-يف-القرض:

ال جيــوز للمقــرض تقديــم عــني أو بــذل منفعــة للمقــرض يف أثنــاء مــدة القــرض إذا 
كان ذلــك مــن أجــل القــرض بــأن ملــن تكــن العــادة جاريــة بينهمــا بذلــك قبــل القــرض. 
ألن فيهــا صــورة حصــول املقــرض علــى منفعــة لقــاء قرضــه، واملنفعــة مُتقوَّمــة شــأهنا 

شــأن النقــود ومــا شــاهبها.

جتــوز الزيــادة علــى القــرض يف القــدر أو الصفــة أو تقديــم عــني أو بــذل منفعــة عنــد 
الوفــاء مــن غــر شــرط وال عرف،ســواء أكان حمــل القــرض نقــوداً أم غرهــا.
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اشــراط-األجــل-يف-القــرض-ولزومــه: جيــوز اشــراط األجــل يف القرض،فــا يلــزم 
املقــرض الوفــاء قبــل حلــول األجل،وليــس للمقــرض مطالبتــه بــه قبلــه. أمــا إذا مل 

يشــرط األجــل فيجــب علــى املقــرض الوفــاء عنــد الطلــب.

اشــراط-عقــد-يف-القــرض:-ال جيــوز اشــراط عقــد البيــع أو اإلجــارة أو حنومهــا 
مــن عقــود املعاوضــات يف عقــد القــرض.

نفقات-خدمات-القرض.:

النفقات-املباشرة:

جيــوز للمؤسســة املقرضــة أن تأخــذ علــى خدمــات القــروض مــا يعــادل مصروفاهتــا 
ــات  ــى املصروف ــادة عل ــا، وكل زي ــادة عليه ــة املباشــرة، وال جيــوز هلــا أخــذ زي الفعلي
الفعليــة حمرمــة. وجيــب أن تتوخــى الدقــة يف حتديــد املصروفــات الفعليــة حبيــث ال 
ــل كل قــرض بتكلفتــه اخلاصــة  ــادة تــؤول إىل فائــدة. واألصــل أن حيمّ يــؤدي إىل زي
ــع مــن حتميــل  ــه إال إذا تعســر ذلــك، كمــا يف أوعيــة اإلقــراض املشــركة، فــا مان ب
ــغ. وجيــب  ــى إمجــايل املبال ــع القــروض عل ــة املباشــرة عــن مجي ــف اإلمجالي التكالي
أن تعتمــد طريقــة التحديــد التفصيليــة مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، بالتنســيق 
ــل كل  مــع جهــة احملاســبة، وذلــك بتوزيــع املصروفــات علــى جممــوع القــروض وحيمّ
قــرض بنســبته،على أن تعــرض هــذه احلــاالت علــى اهليئــة مــع املســتندات املناســبة.

النفقات-غري-املباشرة:

ال تدخــل يف املصروفــات الفعليــة علــى خدمــات القــروض غــر املباشــرة،مثل رواتــب 
املوظفــني وأجــور املــكان واألثــاث ووســائل النقل،وحنوهــا مــن املصروفــات العموميــة 

واإلداريــة للمؤسســة. 
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أهم-التطبيقات-املعاصرة-للقرض:

من أهم التطبيقات املعاصرة للقرض ما يأتي:

احلســابات-اجلاريــة:-حقيقــة احلســابات اجلاريــة أهنــا قــروض، فتتملكهــا املؤسســة 
ويثبــت مثلهــا يف ذمتهــا. وجيــوز للمؤسســة أن تتقاضــى أجــراً علــى اخلدمــات الــي 
تقدمهــا ألصحــاب احلســابات اجلاريــة. كمــا جيــوز للمؤسســة بــذل اخلدمــات 
الــي تتعلــق بالوفــاء واالســتيفاء ألصحــاب احلســابات اجلاريــة مبقابــل أو بــدون 
أن  مــن  مانــع  وال  اآليل وحنوهــا.  الصــراف  وبطاقــات  الشــيكات  مقابل،كدفاتــر 
متيــز املؤسســة بــني أصحــاب احلســابات اجلاريــة فيمــا يتعلــق جبانــب اإليــداع 
والســحب،كتخصيص غــرف الســتقبال أصحــاب بعــض احلســابات أو أن متيزهــم 

ــوع مــن الشــيكات. بن

جوائــز-القــرض:-ال جيــوز للمؤسســة أن تقــدم ألصحــاب احلســابات اجلاريــة بســبب 
تلــك احلســابات وحدهــا هدايــا عينيــة أو ميــزات ماليــة أو خدمــات ومنافــع ال تتعلــق 
باإليــداع والســحب، ومــن ذلــك اإلعفــاء مــن الرســوم أو بعضهــا، مثــل اإلعفــاء مــن 
رســوم بطاقــات االئتمــان وصناديــق األمانــات ورســوم احلــواالت ورســوم خطابــات 
الضمــان واالعتمــادات، وليــس يف حكمهــا اجلوائــز واملزايــا العامــة الــي ال ختتــص 

بأصحــاب احلســابات اجلاريــة.

رسوم-السحب-النقدي-بالبطاقات-االئتمانية-من-أجهزة-الصرف-اآليل:

الرســم املأخــوذ علــى الســحب النقــدي بالبطاقــات مــن أجهــزة الصــرف اآليل أجــرة 
عــن اخلدمــة، وهــي منفصلــة عــن القــرض.

جيــب أن يكــون الرســم املفــروض علــى الســحب النقــدي بالبطاقــات االئتمانيــة 
مــن أجهــزة الصــرف اآليل مبلغــاً مقطوعــاً مــن حــدود أجــرة املثــل عــن اخلدمــة 
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ــغ املســحوب، وال جيــوز  ــط الرســم باملبل دون االســرباح مــن القــرض، وال جيــوز رب
للمؤسســة التحايــل بوضــع شــرائح للســحب مــن أجــل تكــرار األجــرة. كمــا ال جيــوز 
مراعــاة زمــن الســداد للمبلــغ املســحوب. ويف حــال اختــاف العملــة يشــرط تطبيــق 

ســعر الصــرف الســائد. 

كشــف-احلســابات-بــني-املؤسســة-ومراســيلها:-درءاً لدفــع الفائــدة بــني املؤسســة 
ــوك املراســلة  ــع مــن أن تتفــق املؤسســة مــع غرهــا مــن البن ــه ال مان ومراســيلها فإن
علــى تغطيــة مــا انكشــف مــن حســابات أحدمهــا لــدى اآلخــر مــن دون تقاضــي 

فوائــد. 

معايير عقود التمويل واالستثمار

أ	-عقود-املعاوضات-)البيوع(:-

وهــي عقــود البيــوع واملشــاركات بأنواعهــا، وصورهتــا مقايضــة ســلع بأخــرى، أو 
بتوســيط النقــد بينهمــا.

أواًل:-عقــود-املعاوضــات-)البيــوع(:-ســلعة-_-ســلعة: وصورتــه بيــع املقايضــة، وهــو 
البيــع الــذي يكــون كا عوضيــه مــن الســلع حبيــث يتــم تســليم كا العوضــني يف 
جملــس العقــد، أو أن يتأخــر أحــد الســلعتني عــن األخــرى يف غــر األمــوال الربويــة.

ثانياً:-عقود-املعاوضات-)البيوع(:-سلعة-_-نقد،-وصور	:

- بيع نقدي	

- بيع ألجل	

- بيع تقسيط	

- بيع املراحبة	
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وسوف نشرح كل منها فيما يأتي.

البيع-النقدي:

وهــو البيــع الــذي يكــون أحــد عوضيــه نقــد واآلخــر ســلعة أو بالعكــس حبيــث يتــم 
تســليم كا العوضــني يف جملــس العقــد. وليــس يف هــذه الصيغــة متويــل ألحــد 
الطرفــني. أمــا يف حالــة تبــادل نقديــن ببعضهمــا فهــذا بيــع صــرف وســوف نتناولــه 

بشــكل مســتقل.

البيع-اآلجل:

األجــل هــو وقــت معــني للوفــاء بالتــزام مــا. واصطاحــاً هــو أن يُبــاع الشــيء بثمــن 
غــر حــال.

بيع-األجل-شرعاً:

إذا عرض البائع سلعته بسعر أعلى من الدفع احلال الفوري فهو جائز بشروط:

- حتديد الثمن واألجل. 	.

- أال يكــون البــدالن مــن املطعومــات )وقــال بعضهــم املكيــات أو املوزونــات مــن 	.
األقــوات األساســية( أو األمثــان ألهنمــا علـّـة الربــا يف احلديــث ومــا ســوامها 
جائــز. وقــد شــرع بيــع الســلم لبيــع املطعومــات وبيــع الصــرف لبيــع األمثــان 

ببعضها.

- أال يشرط يف العقد احلط من الثمن إذا دفعه قبل املوعد املعني.	.

وقــد ذهــب مجهــور الفقهــاء إىل جــواز بيــع األجــل فقالــوا: إذا كان الثمــن مؤجاً وكان البيع 
مــن أجــل التأجيــل جــاز، ألن لألجــل حصــة مــن الثمن لعمــوم األدلــة القاضية جبــوازه وقد 

أمجــع املســلمون علــى هــذا النــوع مــن البيع، ومل يزل املســلمون يتعاملــون به.
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صور-بيع-األجل:-

وجتوز صورتان منه وحترم الثالثة كاآلتي:

- بيع األجل: هو استام املبيع وتأجيل دفع الثمن.	.

- بيع السلم: هو دفع الثمن وتأجيل استام املبيع.	.

- تأجيــل دفــع الثمــن وتأجيــل اســتام املبيــع يســمى بيــع الديــن بالديــن وهــذا 	.
غــر جائــز. ويقابلــه بيــع املســتقبليات Future يف االقتصــاد التقليــدي.

ويُمنــع بيــع األجــل يف احلــاالت الــي تــؤدي إىل شــبهة الربــا ســداً للذريعــة، مثــال ذلــك 
تبــادل الذهــب بالفضــة باألجــل والــدوالر بالدينــار ألن فيــه شــبهة القــرض وشــبهة 

الزيــادة إذا مل يكــن حــاالً فيقــع يف حمظــور الربــا، الشــكل )35(.



225
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

القاعدة-يف-بيع-األمثان

- يشرط أن يكون البيع حاالً.	.

- إذا كانــت األمثــان مــن جنــس واحــد )يشــرط التماثــل والتقابــض( وأمــا إذا 	.
اختلــف اجلنــس ال يشــرط التماثــل وإمنــا يشــرط التقابــض وحيــرم التأجيــل.

أمثلة:
- بــاع ألــف دوالر مببلــغ 300 دينــار والتســليم لكليهمــا بعــد شــهر. اجلــواب: 	.

ال جيــوز وهــذا ربــا، فاألمثــان ال جيــوز بيعهــا باألجــل وال جيــوز بيــع الديــن 
بالديــن، ملعنــى قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: فــإذا اختلفــت فبيعــوا كيــف شــئتم.

- دفــع مائــة دينــار اليــوم علــى أن يســتلم ثــاث مائــة دوالر بعــد شــهر. اجلــواب: 	.
ال جيــوز وهــذا ربــا، ألن األمثــان ال جيــوز بيعهــا باألجــل.

- باعــه الدينــار الكويــي بتســع قطــع مــن ذات املائــة فلــس يف جملــس واحــد. 	.
اجلــواب: ال جيــوز وهــذا ربــا، ألن األمثــان مــن جنــس واحــد حيــرم فيهــا 

والتقابــض. التماثــل  فيهــا  ويشــرط  التفاضــل، 

وتنطبق نفس القاعدة على األقوات من مأكوالت وموزونات:
- يشرط يف بيع املطعومات بعضها ببعض أن يكون البيع حاالً.	.

- إن كانــت املطعومــات مــن جنــس واحــد يشــرط التماثــل والتقابــض، أمــا إذا 	.
اختلــف اجلنــس فــا يشــرط التماثــل وإمنــا يشــرط التقابــض وحيــرم التأجيــل.

-أمثلة-تطبيقية:
- ــس أرز بكيســني حــاالً. اجلــواب: ال جيــوز، يشــرط يف املتجانســني 	. ــك كي أبيع

والشــعر  بالــر،  »الــر  وســلم:  عليــه  اهلل  لقولــه صلــى  والتقابــض،  التماثــل 
بالشــعر... مثــاً مبثــل يــداً بيــد...«.

- أبيعــك كيــس قمــح يف الصيــف علــى أن تســلمين كيــس قمح يف الشــتاء. اجلواب: 	.
ــى اهلل  ــه صل ــل، لقول ــاس حيــرم التأجي ــوات الن ــن أق ال جيــوز ألن يف الســلع م
ــو أقرضــه قرضــاً حســناً جــاز،  ــداً بيــد« يف املتماثلــني ولكــن ل عليــه وســلم: »ي

إمنــا املمنــوع هــو البيــع.

الشكل-)		(
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األحكام-الشرعية-للبيع-باألجل:

- جتــوز الزيــادة يف الثمــن املؤجــل عــن الثمــن احلــال، وذلــك لعمــوم األدلــة 	.
القاضيــة جبــواز البيــع. فيجــوز أن يقــول البائــع للمشــري: إن هــذه اآللــة ب 

10000 ل.س نقــداً و12000 ل.س ألجــل.

- جيــوز عنــد املســاومة ذكــر مثــن املبيــع نقــداً، ومثنــه مؤجاً، ومثنه باألقســاط 	.
ملــدد معلومــة، وال يصــح البيــع إال إذا حــدد الطرفــان عنــد التعاقــد مثنــاً 
واحــداً وأجــاً حمــدداً مــن بــني مــا ســبق عرضــه يف املســاومة. فيجــوز أن 
يقــول البائــع للمشــري: إن هــذه اآللــة ب 12000 ل.س ملــدة شــهر و 14000 

ل.س ملــدة شــهرين... وهكــذا.

- يشــرط معلوميــة األجــل، ومواعيــد دفــع األقســاط منعاً للجهالــة الي تفضي 	.
إىل املنازعة وتفســد العقد.

- ــا 	. ــع مثــن األقســاط يف املوعــد احملــدد ف ــن يف دف إذا تأخــر املشــري املدي
جيــوز إلزامــه أي زيــادة علــى الديــن لصــاحل الدائــن بشــرط ســابق أو بــدون 
شــرط، ألن ذلــك ربــا حمــرم. علــى أنــه ميكــن إلزامه بالشــرط غرامة تصرف 

يف وجــوه اخلــر تفاديــاً لتســاهله يف أداء املديونيــة.

- ــول األقســاط قبــل مواعيدهــا 	. جيــوز شــرعاً أن يشــرط البائــع باألجــل، حل
وحقــه يف املطالبــة هبــا كاملــة عنــد إخــال املشــري بــأداء بعضهــا.

- ال جيــوز اشــراط عــدم انتقــال ملكيــة املبيــع بســبب تأجيــل دفــع الثمــن، بــل 	.
جيــب تســليم البائــع املبيــع وال يطالــب املشــري بتســليم الثمــن إال عنــد حلــول 
األجــل املتفــق عليــه. فمثــاً عنــد بيــع ســيارة تقســيطاً ال حيــق للبائــع عــدم 
نقــل ملكيتهــا حتــى يفــرغ املشــري مــن ســداد كامــل مثنهــا، ألن البيــع ينقــل 
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مجيــع التصرفــات واحلقــوق للمشــري دون أي نقــص.

- جيــوز للبائــع أن يشــرط علــى املشــري رهــن املبيــع لضمــان حقــه يف اســتيفاء 7.
األقســاط املؤجلة.

- ــه 	. ــه، وال رجــوع ل ــك علي ــده فهــي هتل إذا تســلم املشــري الســلعة فهلكــت عن
ــع األقســاط)1(. ــه ســداد مجي ــع وعلي ــى البائ عل

القرض-الربويالبيع-باألجل

	- تبادل سلعة بثمن فهو بيع مطلق .
)وأحل اهلل البيع(.

	- مثن السلعة املؤجلة مستقر بتمام .
العقد وال يزيد.

	- مبادلة نقود مبثلها وزيادة فهو .
مصادم لنص احلديث ألنه ربا.

	- مبلغ القرض وزيادة مطردة مع .
املدة تنقصه أو تزيده.

الشكل-)		(
)1( راجع طرق اإلقباض يف الفصل األول

قضية-للمناقشة:-

مــا الفــرق بــني بيــع األجــل والقــرض الربــوي؟ أو بعبــارة أخــرى مــا الفــرق بــني 
الفائــدة الربويــة وزيــادة الســعر يف بيــع التقســيط؟ 

اجلــواب: الفائــدة الربويــة تصــادم نــص احلديــث الــذي يبــني األمثــان مــن جنــس 
واحــد حيــرم فيهــا التفاضــل والتأجيــل، أمّــا يف البيــع بالتقســيط فهــو بيــع ســلعة 
بثمــن وللبائــع حــق تقديــر مثــن ســلعته اليــوم أو بعــد ســنة واألصــل يف العقــود 
اإلباحــة مــا مل يــرد نــص حيــرم ذلــك. فالزيــادة يف بيــع األجــل مقابــل العــني، ويف 

الفائــدة املصرفيــة مقابــل الديــن.
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بيع-التقسيط:

بيــع التقســيط هــو مــن اخلدمــات االئتمانيــة يف املصارف اإلســامية، ويكون التمويل 
فيــه للمشــري. ويُعــرّف بأنــه: عقــد علــى مبيــع حــال بثمــن مؤجــل يســدد مفرقــا على 

أجــزاء معلومــة يف أوقــات معلومة، الشــكل )36(.

خصائص-بيع-التقسيط:

- السلعة حاّلة.	.

- الثمن مؤجل.	.

- التسديد يكون على أقساط.	.

ــع  ــوع األجــل إال أن بي ــه مــن بي ــع التقســيط مــن حيــث األصــل: اجلــواز ألن حكــم بي
التقســيط خيتلــف بأمريــن:

ــة واحــدة  ــا، وال يســدد دفع ــع التقســيط يســدد مفرق ــن يف بي األمــر األول: أن الثم
ــوع األجــل.  خبــاف بي

واألمــر الثانــي: أنّ الثمــن اآلجــل يف بيــع التقســيط يزيــد عــن الثمــن احلــال، فالبائــع 
)يف العــادة( يضــع ســعرين، ســعر للســلعة يف حــال بيعهــا نقــدا، وآخــر يف حــال بيعهــا 

باألجــل، واألمــران جائــزان.

شرط-بيع-التقسيط:-

- أن يكون البائع مالكا للسلعة، فا جيوز أن يبيع سلعة وهو ال ميلكها. 	

- أن ال يتحــرك الســعر بتحــرك الزمــن، فــإن اضطــر أحــد أطــراف البيــع إىل 	
زيــادة األجــل ووافــق اآلخــر فبشــرط عــدم زيــادة الســعر األصلــي املتفــق 

عليــه.
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املراحبة)	(:

يبحــث املشــري أحيانــاً عــن الطمأنينــة، فرغــب بالشــراء مــن مصــدر يثــق جبــودة 
منتجاتــه ويفضــل أن يعلــم مســبقاً بالربــح الــذي ســيتحمله إضافــة إىل التكلفــة 
احلقيقيــة للشــراء. وقــد يرغــب البائــع أيضــا بنفــس الشــيء، فيقــول أحدمهــا لآلخــر 

أرحبــين مبلــغ كــذا أو نســبة كــذا وأمت العمليــة.

فــإن كان البائــع ميلــك الســلع املباعــة فتكــون مراحبــة بســيطة، وإن كانــت غــر متاحــة 
لديــه بــل سيشــريها مــن الســوق مبعرفتــه ثــم يضيــف مــا اتفقــا عليــه فتكــون مراحبــة 

لآلمر بالشــراء.

وقــد يســبق املراحبــة لآلمــر بالشــراء وعــداً بالشــراء أو ال يســبقه، والوعــد قــد يكــون 
مكتوبــاً أو شــفوياً، والوعــد شــرعاً إمــا أن يكــون ملزمــاً أو غــر ملــزم. وحبســب جممــع 
الفقــه اإلســامي واملعايــر الشــرعية فهــو غــر ملــزم، وحســب املذهــب املالكــي هــو 
ملــزم، وتبقــى حريــة االختيــار بــني االلــزام مــن عدمــه حبســب رأي اهليئــة الشــرعية 
ــا يتحقــق ضــرر  ــك عندم ــاً وذل ــاً لبعــض احلــاالت اخلاصــة أحيان للمصــرف وطبق
ــا أيهــا  أكيــد مــن عــدم اإللــزام. وبصفــة عامــة فالوعــد ملــزم ديانــة لقولــه تعــاىل }ي
الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود{، ولقولــه صلــى اهلل عليه وســلم: »املســلمون عند شــروطهم«.

وقــد يكــون بيــع املراحبــة نقــداً، وقــد يكــون آجــاً بدفعــة واحــدة أو مقســطاً، وتكــون 
فائــدة املشــري يف حالــة املراحبــة النقديــة االســتفادة مــن وفــورات الشــراء الــي يتمــع 
هبــا املصــرف اإلســامي بســبب قوتــه املاليــة وشــهرته وأمانتــه يف الســوق التجاريــة.

وحكــم بيــع املراحبــة يف الشــريعة اإلســامية أنــه مبــاح إذا كان بيعــاً صحيحــاً يف 
صورتــه ومعنــاه، فقــد جــاء يف مؤمتــر املصــارف اإلســامية: »إذا طلــب العميــل مــن 

)1( راجع امللحق )ب( لاطاع على مناذج عقود املراحبة.
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ــح املتفــق  ــة حمــددة األوصــاف والثمــن إضافــة إىل الرب املصــرف شــراء ســلعة معين
عليــه، فهــذا يتضمــن: 

- وعــداً مــن العميــل بالشــراء إذا حتققــت األوصــاف املتفــق عليهــا والثمــن 	.
والربــح. 

- وعداً من املصرف بإمتام البيع.	.

وورد يف املؤمتــر الثانــي للمصــارف اإلســامية: بيــع املراحبــة جائــز شــرعاً إن تضمــن 
وعــداً بالشــراء، فــإذا اشــرى املصــرف الســلعة احملــددة األوصــاف فإنــه يتحمــل 
مســؤوليتها إن هلكــت. ويف حــال تقدميهــا حســب االتفــاق جيري العقــد كبيع مراحبة 

اجلائــز شــرعاً ملراعــاة األحــكام الشــرعية التاليــة، الشــكل )37(: 

- املصــرف يشــري الســلعة ويتملكهــا، وال يســتدعي املشــري الواعــد إلجــراء 	.
عقــد البيــع إال بعــد متلكهــا.

- يف تقديــم املشــري وعــداً بشــراء الســلعة الــي حــدد أوصافهــا الــي يرغــب 	.
فيهــا حيصــل املشــري علــى حاجتــه وحيقــق رواج البضاعــة ويتجنــب الكســاد.
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قضية-للمناقشة:-هل-الوعد-ملزم؟-
  

هناك ثاثة أقوال يف املسألة:
القــول-األول: أنــه جيــب الوفــاء بالوعــد وأن للموعــود أن يلــزم الواعــد بالوفــاء 

بوعــده.
القــول-الثانــي: وهــو قــول اجلمهــور مــن األحنــاف والشــافعية واحلنابلــة، قالــوا: 
إن الوفــاء بالوعــد مســتحب وليــس بواجــب، وال يلــزم بــه قضــاء، ألن الوعــد يف 
ــك الوعــد ال  ــض، فكذل ــزم إال بالقب ــود الترعــات أصــا ال تل ــرع وعق ــه ت أصل

يلــزم إال بالقبــض، فــا يصــح اإللــزام بــه قضــاء. 
القــول-الثالــث: وهــو تفصيــل للمالكيــة: قالــوا: إن املوعــود إذا دخــل بســبب 
الوعــد يف شــيء )ورطــة(، فهنــا جيــب علــى الواعــد أن يفــي بوعــده، ويلــزم بــه 
ــك، فجــاء  ــه بيت ــه اهــدم دارك وســأعطيك مــاال تبــين ب ــو قــال ل قضــاء كمــا ل
املوعــود وهــدم الــدار، ثــم قــال الواعــد: بــدا يل أمــر آخــر يف احلقيقــة وجــدت مــا 
هــو أحــوج منــك، أو أنــي صرفــت األمــر عنــك، ففــي هــذه احلــال جيــب الوفــاء 

بالوعــد ويلــزم بــه قضــاء.
القــول-الرابــع: الوعــد جيــب الوفــاء بــه ديانــة ال قضــاء أي جيــب علــى الواعــد 
ــة  ــه قضــاء، لألدل ــزم ب ــه وبــني اهلل تعــاىل، لكــن ال يل ــة بين أن يفــي بوعــده ديان
الــواردة يف وجــوب الوفــاء بالوعــد، وأمــا عــدم اإللــزام بــه قضــاء ألن الوعــد 
أصــا مــن التــرع وعقــود الترعــات ال تلــزم مــن حيــث األصــل، فــإذا كانــت عقــود 

الترعــات ال تلــزم فكيــف نلزمــه بالوعــد.
الــذي يرجــح مــن هــذه األقــوال أنــه ال يصــح اإللــزام بالوعــد، وال جيــوز ال 
للمصــرف وال للعميــل أن يلــزم أحدمهــا اآلخــر بالوفــاء بالوعــد الســابق الــذي 

كان بينهمــا.

الشكل-)7	(
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إجراءات-تسبق-عقد-املراحبة:

رغبة-العميل:

رغبــة العميــل بتملــك ســلعة عــن طريــق املراحبــة جائــز مــادام متفقــاً مــع الضوابــط 
الشــرعية لعقــد البيــع. ســواء طلــب العميــل الشــراء مــن جهــة معينــة حصريــاً، وتعتذر 

املؤسســة عــن ذلــك إذا رفــض العميــل عروضــاً أخــرى أنســب للمؤسســة.

الوعد:

الوعــد ليــس مــن لــوازم املراحبــة، بــل هــو أداة مســاعدة يف لتخطيــط األعمــال 
وبرجمتهــا، ســواء للبائــع أو للمشــري، فالبائــع ضمــن تســويق ســلعته واملشــري ضمن 

احلصــول عليهــا أيضــاً.

والوعــد يلحــق برغبــة العميــل بالشــراء، وقــد يكــون مكتوبــاً بشــكل منــوذج معــدٌ 
مســبقاً يوقــع عليــه العميــل. 

وال جيــوز أن تشــتمل وثيقــة الوعــد علــى مواعــدة ملزمــة للطرفــني، لكــن ال يهــم 
أصــدر الوعــد مــن املؤسســة أم مــن العميــل. وحيــق هلمــا بعــد إصــدار الوعــد وقبــل 
ــه ســابقاً باتفــاق  ــود الوعــد عمــا كانــت علي ــل بن ــى تعدي ــرام املراحبــة االتفــاق عل إب

ــني. الطرف

ووللتخلــص مــن إشــكالية الوعــد وإلزاميتــه، حيــق للمؤسســة شــراء الســلعة مــع 
اشــراط حــق اخليــار هلــا خــال مــدة معلومــة، فــإذا مل يشــر العميــل الســلعة أمكنهــا 

رد الســلعة إىل البائــع ضمــن تلــك املــدة مبوجــب خيــار الشــرط املقــرر شــرعاً.

عروض-األسعار:

وتعتــر عــروض األســعار مبثابــة مرشــد للمؤسســة ســواء كانــت موجهــة باســم العميل 
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أو خاليــة مــن التوجيــه. ومبــا أن العقــد يتــم باإلجيــاب والقبــول فــإن عــرض الســعر 
املقــدم مــن قبــل البائــع هــو مبثابــة إجيــاب. لذلــك فالعــرض الــذي ال حيمــل توجيهــا 
ــاً ومبجــرد قبــول املؤسســة يتــم  باســم حمــدد أو املوجــه باســم املؤسســة يكــون إجياب

العقــد بينهــا وبــني البائــع مباشــرة.

أمــا إذا كان العــرض موجهــاً باســم العميــل فــا جيــوز للمؤسســة إجراء عمليــة املراحبة 
لآلمــر بالشــراء حتــى يتــم إلغــاء أي ارتبــاط تعاقــدي ســابق بــني العميل واآلمر بالشــراء 

والبائــع األصلــي. واإلقالــة جيــب أن تكــون مــن الطرفني حقيقيــة ال صورية.

البائع:

جيــب أن تتأكــد املؤسســة مــن أن الــذي يبيــع الســلعة إليهــا طــرف ثالــث غــر العميــل أو 
وكيلــه، وأن ال تكــون اجلهــة البائعــة للســلعة مملوكــة للعميــل، وإال بطــل البيــع. وابتعــاداً 
عــن أيــة شــبهة جتتنــب املؤسســة الشــراء مــن مصــدر قريــب نســباً مــن العميــل اآلمــر 
بالشــراء، خشــية أن يكــون ذلــك حيلــة لبيــع العينــة، وصورتــه أن تشــري املؤسســة مــن 
بائــع آلــة نقــداً بســعر 10000 ل.س ثــم تبيعهــا للعميــل مراحبــة باألجــل مببلــغ 13000 
ل.س، فــإذا كان العميــل مالــكاً حملــل البائــع فيكــون قــد حصــل علــى ســيولة )10000 

ل.س( أقــل مــن االلتــزام )13000(.

البيع-للشريك:

إذا دخلــت املؤسســة بشــاركة يف مشــروع حمــدد، فــا بــأس أن يعــد أحدمهــا لآلخــر 
بشــراء حصتــه مراحبــة نقــداً أو ألجــل يف وقــت الحــق بالقيمــة الســوقية يف ذلــك 

ــاً. الوقــت. وال جيــوز ذلــك إذا كان الوعــد مــن كليهمــا مع

هامش-اجلدية:

ال بــأس أن تأخــذ املؤسســة مبلغــاً مســبقاً كهامــش جديــة، فــإذا كان الوعــد غــر ملــزم 
فيعــاد إذا نــكل العميــل كامــاً. وإذا كان ملزمــاً فيعتــر جــزء مــن قيمة الشــراء، وإذا نكل 
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العميــل اقتطعــت املؤسســة مــا تضررتــه بســبب نكولــه وأعــادت لــه مــا زاد أو طالبته إذا 
كان الضــرر أكــر مــن هامــش اجلديــة.

احليا	ة-والقبض:

ــع الســلعة باملراحبــة قبــل متلكهــا هلــا وبقبضهــا حقيقــة أو  ــى املؤسســة بي حيــرم عل
حكمــاً كتســلم مســتندات ختــول بالقبــض مثــل وثائــق الشــحن. وذلــك بغــرض حتمــل 
املؤسســة للمخاطــر حقيقــة كتبعــة هــاك الســلعة وهبــوط ســعرها ومــا إىل ذلك، ففي 
القبــض يتحقــق خــروج الســلعة مــن ذمــة البائــع إىل ذمــة املؤسســة، وجيــوز للمؤسســة 

توكيــل غرهــا للقيــام بذلــك نيابــة عنهــا.

ويصــح تعاقــد املؤسســة أو وكيلهــا مــع البائــع مباشــرة دون توكيــل العميــل، وجيــوز أن 
يتــم ذلــك عــن طريــق إشــعارين بإجيــاب وقبــول متبادلــني بالكتابــة أو باملراســلة بــأي 

شــكل مــن أشــكال االتصــال املتعــارف عليهــا بضوابطهــا املعروفــة.

وحتــى يكــون الشــراء جديــاً جيــب أن تكــون الوثائــق والعقــود واملســتندات الصــادرة عند 
إبــرام عقــد شــراء الســلعة باســم املؤسســة وليــس العميل.

وال جيــوز اشــراط عــدم انتقــال ملكيــة الســلعة إىل العميــل إال بعــد ســداد الثمــن، 
ولكــن جيــوز إرجــاء تســجيل الســلعة باســم العميــل املشــري لغــرض ضمــان ســداد مثن 
الســلعة، مــع احلصــول علــى تفويــض مــن العميــل للمؤسســة ببيــع الســلعة إذا تأخــر يف 

ســداد الثمــن. 

التأمني-على-السلعة:

يقــع عــبء التأمــني علــى ســلعة املراحبــة علــى املؤسســة بوصفهــا مالكتهــا، وبالتــايل 
فــأي تعويــض يكــون مــن حقهــا وحدهــا دون العميــل. وحيــق للمؤسســة أن تضيــف أيــة 

مصروفــات تتكبدهــا إىل تكلفــة املبيــع وبالتــايل إىل مثــن بيــع املراحبــة.
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تكاليف-املراحبة:

يتوجــب علــى املؤسســة اإلفصــاح للعميــل عــن تكلفــة الســلعة وتفاصيــل املصروفــات 
املباشــرة الي ســتدخل يف الثمن، وال تعتر املصاريف غر املباشــرة من تكلفة املراحبة 
كاملصاريــف اإلداريــة اخلاصــة باملؤسســة. أمــا إذا مل تُفصــل تلــك املصروفــات فليــس 
للمؤسســة أن تُدخــل إال مــا جــرى العــرف علــى اعتبــاره مــن التكلفــة كمصروفــات 
ــن، ورســوم االعتمــاد املســتندي، وأقســاط التأمــني. وال جيــوز ربــط  النقــل، والتخزي

الســعر مبؤشــرات عامــة كالليبــور أو بالزمــن، والبــد مــن بيانــه بوضــوح.

وكل حســم حتصــل عليــه املؤسســة مــن البائــع خبصــوص الســلعة املبيعــة نفســها ولــو 
بعــد العقــد فــإن العميــل يســتفيد مــن ذلــك احلســم بتخفيــض الثمــن اإلمجــايل بنســبة 

احلسم.

بعــد متــام الشــراء وثبــوت القيمــة يف ذمــة العميــل، ال جيوز للمؤسســة املطالبة بالزيادة 
عليــه ســواء بســبب زيــادة اآلجــل أو التأخــر لعــذر أو غر عذر.

حيــق للمؤسســة اشــراط البــاءة مــن مجيــع أو بعــض عيــوب الســلعة )بيــع الــراءة(، دون 
العيــوب اخلفيــة القدميــة الــي يظهــر أثرهــا بعــد العقــد.

مديونيات-املراحبة:

جيوز اشــراط املؤسســة على العميل حلول مجيع األقســاط املســتحقة قبل مواعيدها 
عنــد امتناعــه عــن أداء إحداهــا دون عــذر معتــر. وهذا يكون بإحــدى الصور اآلتية:

- احللول تلقائياً مبجرد تأخر السداد مهما قلت مدته.أ.

- أن يكون احللول بالتأخر عن مدة معينة.ب.

- أن حتل بعد إرسال إشعار من البائع مبدة معينة.	.

وجيــوز أن ينــص عقــد املراحبــة لآلمــر بالشــراء علــى التــزام العميــل املشــري بدفــع 
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مبلــغ أو نســبة مــن الديــن تُصــرف يف اخلــرات يف حــال تأخــره عــن ســداد األقســاط 
يف مواعيدهــا املقــررة )نــذراً(، علــى أن تصــرف يف وجــوه اخلــر مبعرفــة هيئــة الرقابــة 

الشــرعية للمؤسســة وال تنتفــع فيهــا املؤسســة.

ــغ الديــن  ــة مــن العميــل املديــن باألقســاط فــإن املســتحق هــو مبل وإذا وقعــت املماطل
ــادة لصاحلهــا. كمــا جيــوز  ــأداء أي زي ــزم العميــل ب فقــط، وال جيــوز للمؤسســة أن تل
للمؤسســة أن تتنــازل عــن جــزء مــن الثمــن عنــد تعجيل املشــري ســداد التزاماتــه إذا مل 

يكــن بشــرط متفــق عليــه يف العقــد.

وجيــوز االتفــاق بــني املؤسســة والعميــل علــى أداء ديــن املراحبــة لآلمــر بالشــراء بعملــة 
أخــرى مغايــرة لعملــة الديــن إذا كان ذلــك بســعر الصرف الســائد يوم الســداد، شــريطة 
أن يتــم ســداد الديــن بأكملــه أو تســديد املقــدار املتفــق علــى مصارفتــه، حبيــث ال يبقــى 

يف الذمــة شــيء مــن املبلــغ املتفــق علــى مصارفتــه. 

الضمانات:

ينبغــي أن تطلــب املؤسســة مــن العميــل ضمانــات مشــروعة يف عقد بيــع املرحبة لآلمر 
بالشــراء. أو احلصــول علــى كفالــة طــرف ثالــث، أو برهــن الوديعــة االســتثمارية للعميل 
أو برهــن أي مــال منقــول أو عقــار، أو برهــن الســلعة حمــل العقــد رهنــاً رمسيــاً دون 

حيــازة، أو مــع احليــازة للســلعة وفــك الرهــن تدرجييــاً حســب نســبة الســداد.

جيــوز مطالبــة املؤسســة للعميــل بتقديــم شــيكات أو ســندات ألمــر قبــل إبــرام عقــد 
املراحبــة لآلمــر بالشــراء ضمانــاً للمديونيــة الــين ستنشــأ بعــد إبــرام العقــد، شــريطة 
النــص علــى أنــه ال حيــق للمؤسســة اســتخدام الشــيكات أو الســندات إال يف تاريــخ 
اســتحقاقها، ومتتنــع املطالبــة بالشــيكات يف البــاد الــي ميكــن فيهــا تقدميهــا للدفــع 

قبــل موعدهــا.

حيــق للمؤسســة يف حــال احلصــول علــى رهــن مــن العميــل أن تشــرط تفويضــه هلــا 
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ضوابط-التمويل-باملراحبة  
حيدد جملس اإلدارة: 

	- نسب توزيع التمويل حسب القطاعات االقتصادية املختلفة..
	- حتــدد جلنــة إدارة األصــول النســبة العامــة لعمليــات التمويــل باملراحبــة اىل جممــوع .

االســتثمار.
	- حتديد حدود مدد التسديد مبا يناسب طبيعة السلع الي يتم متويلها..
	- نسب الربح املقررة وفقا لاوضاع السائدة يف السوق..

وبناء على ما سبق تقرر إدارة االئتمان منح التمويل يف ضوء:
	- إمكانيات ووضع العميل املايل وقدرته على السداد..
	- تدفقاته النقدية. .
	- احلد من املواد املطلوب شراؤها اذا كانت سريعة العطب..
	- الضمانات والكفاالت الازمة للسداد..

وعد اآلمر بالشراء:
إذا كان املصــرف يعتمــد سياســة الوعــد امللــزم فــا يُدخــل املصــرف نفســه يف أي شــراء 

مراحبــة إال حســب املواصفــات املطلوبــة.
عقد املراحبة: 

جيب ان يتضمن ما يلي:
	- حقوق والتزامات األطراف..
	- موضوع العقد..
	- مثن الشراء املتوقع وكافة املصاريف املباشرة والربح املتفق عليه..
	- الضمانات املقدمة..
	- حتديد هامش اجلدية واجب الدفع مقدماً..
	- طرق السداد..

الشكل-)		(
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ببيــع الرهــن مــن أجــل االســتيفاء مــن مثنــه دون الرجــوع إىل القضــاء.

الفروق-اجلوهرية-بني-املراحبة-والقروض-الربوية:

كثــرت األقــوال حــول املراحبــة ومــدى شــرعيتها وذلــك بســبب قرهبــا الشــديد مــن 
القــرض الربــوي احملــرّم شــرعاً. والفــارق اجلوهــري بينهمــا هــو توافــر ســلعة أو 
خدمــة يف األوىل بينمــا يقتصــر القــرض الربــوي علــى تبــادل مــال مبــال مــع الزيــادة. 
لذلــك يتهيّــأ للكثريــن تطابقهمــا. ويف أحســن األحــوال تُوصــف املراحبــة بأهنــا حتايل 

علــى الشــرع.

لذلــك كان مــن الضــروري التفريــق بينهمــا لتوضيــح الرؤيــة أمــام مــن تقتصــر رؤيتــه 
علــى ظاهــر األمــور دون حيثياهتــا فيخطــئ الرؤيــة وينحــرف هبــا عــن جــادة الصواب.

إن اجلــدل الــذي أثــاره الكفــار بــأن البيــع مياثــل القــرض الربــوي وال فــرق بينهمــا هــو 
َّمَــا الْبَيْــعُ مِْثــُل الرِّبَــا{  َّهُــمْ َقاُلــواْ إِن جــدل قديــم متكــرر غــر صحيــح لقولــه تعــاىل: }َذلِــكَ بَِأن
)البقــرة: 275(. فمــا يــزال البعــض جيــره مــن بــاب اجلــدل فقــط ولقصــور تفكرهــم 
فلــم يســتوعبوا إال ظواهــر األمــور، مــع أن اهلل تعــاىل قــد حســم األمــر بقولــه: }وََأحَــلَّ 

الّلــهُ الْبَيْــعَ وَحـَـرَّمَ الرِّبَــا{ )البقــرة: 275(.

لذلك كله البد من توضيح الفروق بينهما ليكون األمر جليّاً والبيّنة ظاهرة.

إن التجــارة احلاضــرة أو النقديــة ال داع لكتابتهــا أصــاً، بــل يُكتفــى بالشــهادة عليهــا 
لقولــه تعــاىل: }إاِلَّ َأن َتُكــونَ تِجَــارَةً حَاضِــرَةً ُتدِيرُونَهَــا بَيْنَُكــمْ َفَليْــسَ عََليُْكــمْ جُنَــاحٌ َأالَّ َتْكُتبُوهَــا{

)البقرة: 284(.

أمــا البيــع اآلجــل فدّلــت عليــه بدايــة أطــول آيــة يف القــرآن الكريــم وهــي آيــة املداينــة 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ إَِذا َتدَايَنُتــم بِدَيْــٍن إِلـَـى َأجَــٍل مُّسَــمًّى َفاْكُتبُــوهُ{ أو املكاتبــة يف قولــه تعــاىل: }يَــا َأيُّهَــا ال
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ــة املذكــورة، وكذلــك البيــع  )البقــرة: 284(، فتدايــن املــال بوصفــه مــاالً حتكمــه اآلي
اآلجــل الــذي ينجــم عنــه ديــن حتكمــه اآليــة املذكــورة أيضــاً. وبنــاء عليــه فقــد قســم 
الفقهــاء الديــون إىل ديــن نقــد وديــن عرض،فــاألول مداينــة مــال مبــال والثانــي ديــن 
نشــأ بســبب بيــع عــرض مــن عــروض التجــارة. ولقــد بيّنــت اآليــة الكرميــة أهــداف 

الكتابــة وغاياهتــا علــى النحــو التــايل:

- التذكر وعدم النسيان.	

- إقامة العدل.	

- القيام بالشهادة على الوجه األمثل حبيث ال يشوهبا شائبة.	

فما هي أركان كٌل من املراحبة والقروض الربوية؟

الْبَيْــعَ{  الّلــهُ  إن األصــل يف املعامــات)1( هــو احلِــّل ملطلــق قولــه تعــاىل: }وََأحَــلَّ 
نوعــني: إىل  البيــوع  الفقهــاء  وقــد قسَــم   .)275 )البقــرة: 

بيــع-مســاومة: وهــو أن يبيــع البائــع ســلعته دون النظــر إىل ســعرها األول الــذي 
ــن أو قــد  ــن عــن ســعر بيعــه، وقــد يرضــى املشــري بالســعر املعل ــه، فيعل اشــراها ب
يتســاوما عليــه، لذلــك مهــا خمتلفــان علــى مقــدار الســعر)2(، وبيــع املســاومة علــى 

ــواع: أن

- بيــعٌ نقــديٌ، بــأن يبيــع الســلعة بســعر متفــق عليــه مــع الشــاري ويتــم تســليم 	.
الســلعة واســتام مثنهــا يف جملــس البيــع.

- بيــعٌ آجــٌل، بــأن يبيــع الســلعة بســعر متفــق عليــه مــع الشــاري ويتــم تســليم 	.

)1( أي املعامات التجارية بعرف اليوم.
)2( يُقــال للقيمــة ســعر ويُقــال للثمــن ســعر أيضــاً، فــاألول أي القيمــة ينتــج عــن احتســاب التكلفــة مضافــا إليهــا ربــح حمــدد ويعــر ذلــك 
عــن ظــروف ســوق منافســة كاملــة، أمــا الثانــي أي الثمــن فهــو مــا مت الراضــي عليــه بــني الشــاري والبائــع دون اعتبــار القيمــة وذلــك حبســب 
ظــروف العــرض والطلــب وقــد يعــر ذلــك عــن ظــروف ســوق احتكاريــة حيــث يفــرض أحدمهــا الســعر علــى اآلخــر لكــن ذلــك يتــم بالراضــي 

بينهمــا.
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ــم اســتام مثنهــا آجــاً يف موعــد الحــق حمــدد. ــع ث الســلعة يف جملــس البي

- بيــعُ تقســيط، بــأن يبيــع الســلعة بســعر متفــق عليــه مــع الشــاري ويتــم تســليم 	.
الســلعة يف جملــس البيــع ثــم اســتام مثنهــا علــى أقســاط مبواعيــد الحقــة.

بيــع-أمانــة: وهــو بيــع يُشــرط فيــه علــى البائــع ذكــر ســعر شــراء الســلعة عنــد 
حصولــه عليهــا )الســعر األول(،وهــو علــى ثاثــة أنــواع:

- بيع املراحبة بأن يبيع السلعة بسعرها األول، وربح معلوم.	.

- بيع الوضيعة بأن يبيع السلعة بسعرها األول، وخسارة معلومة. 	.

- بيع التولية بأن يبيع الســلعة بســعرها األول دون ربح أو خســارة. ودليل هذا 	.
البيــع هــو حديــث هجــرة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عندمــا جــاءه أبــو 
بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه براحلتــني قــدّم لــه أفضلهمــا، ثــم قــال: اركــب 
فــداك أبــي وأمــي. فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: إنــي ال أركــب 
بعــراً ليــس يل. قــال: فهــي لــك يــا رســول اهلل بأبــي أنــت وأمي،قــال: ال، ولكن 
مــا الثمــن الــذي ابتعتــه بــه؟ قــال: كــذا وكــذا. قــال: قــد أخذهتــا به،قــال: هــي 
ــتَ  ــي أَنْ لــك يــا رســول اهلل،فركبــا وانطلقــا)1(. ويف روايــة أخــرى: »َفُخــْذ ِبَأِب
ــه وســلم:  ــى اهلل علي ــه صل ــِن«)2( فأجاب ــيَّ هَاتَيْ ــدَى رَاحِلَتَ ــهِ إِحْ ــوَل اللَّ ــا رَسُ يَ
مَــِن«، أي بتكلفتهــا. وقياســاً علــى ذلــك جــاز البيــع بــرح وخبســارة ومهــا  »ِبالثَّ

املراحبــة والوضيعــة )علــى الرتيــب(. 

وقــد يكــون بيــع املراحبــة بســيطاً أو مركبــاً )أي لآلمــر بالشــراء(، الشــكل )39(، 
ــده. ــة حتيي ــح بغي ــى مقــدار الرب ــان عل ــان متفق ــل املتبايع ــوع يف جع ــد هــذا الن ويفي

ــات  ــن إجحــاف الســعر ومواصف ــد شــرائه( م ــاً )عن ــون قلق ــا يك ــاً م فاملشــري غالب
)1( السرة النبوية البن هشام، القسم األول، ص 486.

)2( صحيح البخاري: 5360
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الســلعة وجودهتــا وغــره، لذلــك فــإن حتييــده للربــح يُشــعره براحــة جتــاه البائــع 
وجيعلــه يطمئــن إليــه ليلتفــت إىل مواصفــات ســلعته. وكثــراً مــا حيــدث ذلــك عندمــا 
يرغــب شــخص بشــراء جتهيــزات حمــددة )كشــراء كمبيوتــر( حيــث تكثــر املواصفــات 
وتتنــوع وباختافهــا خيتلــف ســعره، لذلــك ال يــدري املشــري مــن أيــن يبــدأ أمــن 
املواصفــات أم مــن الســعر؟ وبتحييــده للســعر فإنــه سيشــعر براحــة جتــاه املواصفات.

الشكل-)9	(

إذن طاملــا أن البائــع لديــه الســلع املباعــة فيســتطيع املشــري اللجــوء إىل حتديــد 
الربــح ويكــون شــراءه مراحبــة، فــإن طلــب املشــري ســلعة غــر موجــودة عنــد البائــع 
فســأله تأمينهــا لــه، فــإن البائــع سيشــريها ثــم يبيعهــا لــه مســاومة أو مراحبــة، 
ــة باملراحبــة لآلمــر بالشــراء. فاملشــري أدخــل البائــع يف عقــد  وتســمى هبــذه احلال

أنواع البيع

مساومة )سعر( أمانة )ربح(

نقدي خبسارة: وضعية

ألجل برأس املال: تولية

تقسيط بربح: مراحبة

بسيطة

اإلفصاح عن التكلفة والسعر غر ضرورياإلفصاح عن التكلفة والسعر واجب

لآلمر بالشراء
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ــه املصــارف اإلســامية  ــوع الــذي تفضل ــه وال بــأس يف ذلــك، وهــذا هــو الن ملصلحت
يف تعاماهتــا، فهــي مصــارف مبعنــى الكلمــة لكــن أســس التمويــل اإلســامي تتطلــب 
وجــود ســلعة أو خدمــة وســيطة لتحقيــق التمويــل املطلوب،فاملــال ال يُقصــد لذاتــه بــل 

هــو وســيط لغايــة مشــروعة.

لذلــك تلجــأ املصــارف للشــراء ملصلحــة اآلمــر بالشــراء وهــو الزبون فتتدخــل بطريقة 
حتقــق فيهــا أركان البيــع الشــرعية كاملــة كتملــك الســلعة قبــل بيعهــا وحتمــل تبعــة 
اهلــاك والــرد بالعيــب إذا خالفــت أوصــاف االتفــاق وبيــان ســعر البيــع وغــره مــن 

إيضاحــات ضروريــة ملنــع اجلهالــة املفســدة أو املبطلــة لعقــد البيــع.

الشكل-)0	(

ضروري
صاح عن التكلفة والسعر غر 

اإلف

اإلفصاح عن التكلفة والسعر واجب

 

 

أنواع البيع

مساومة )سعر( أمانة )ربح(

نقدي خبسارة: وضعية

ألجل: دفعة واحدة برأس املال: تولية

تقسيط: لعدة 
دفعات بربح: مراحبة

بسيطة
نقدي

ألجل: دفعة واحدة

تقسيط: لعدة 
دفعات

لآلمر بالشراء
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وقــد تكــون كل أنــواع بيــوع األمانــة املذكــورة بأحــد أشــكال بيــع املســاومة املوضحــة 
آنفــاً، الشــكل )40(. فمثــا قــد تكــون املراحبــة: 

- مراحبة بثمن نقدي.	

- مراحبة بثمن مؤجل.	

- مراحبة بثمن مقسط.	

ويف مجيــع احلــاالت فــإن البائــع واملشــري يتســاومان علــى مقــدار الربــح وليــس 
علــى مقــدار الســعر كمــا يف بيــع املســاومة، ويُفصــح البائــع عــن ســعر شــراء الســلعة 
ومقــدار رحبــه املضــاف. وبيــع املراحبــة هــو بيــعٌ حــال إذا كان صحيحــاً يف صورتــه 

ومعنــاه.

ضوابط-عقد-املراحبة-بناءً-على-الوعد-)املراحبة-لآلمر-بالشراء(:

- متلك املصرف للسلعة قبل بيعها للواعد.	

- حتمل املصرف تبعة هاك السلعة طاملا أنَّ املشري مل يستلمها.	

- حتمل املصرف الرد بالعيب أو خمالفة األوصاف إن خالفت االتفاق.	

- معرفة املشري سعر التكلفة وسعر بيع السلعة.	

- تعيــني ســداد الثمــن حــاالً )نقــداً( أو مؤجــاً وحتديــد األقســاط مبــا ال يــرك 	
جمــاالً جلهالــة تــؤدي إىل منازعــة.

- توضيح خطوات البيع للمشري.	

نسبة-الربح:

حيظــى حتديــد مقــدار نســبة الربــح حيــزاّ كبــراً مــن التساؤالت،وباســتعراض رأي 
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ــن مــا يلــي: جممــع الفقــه اإلســامي يف قــراره رقــم 46 )5/8()1( يتبيّ

أواًل: إن األصــل الــذي تقــرره النصــوص والقواعــد الشــرعية هــو تــرك-النــاس-أحراراً-
يف بيعهــم وشــرائهم وتصرفهــم يف ممتلكاهتــم وأمواهلــم، يف إطــار أحــكام الشــريعة 
َّذِيــنَ آمَنُــواْ اَل  ــا ال ــا َأيُّهَ اإلســامية الغــراء وضوابطهــا، عمــاً مبطلــق قولــه تعــاىل: }يَ
ــُكمْ إِنَّ  ــواْ َأنُفسَ ــرَاٍض مِّنُكــمْ وَاَل َتْقُتُل ــن َت ــارَةً عَ ــِل إاِلَّ َأن َتُكــونَ تِجَ ــمْ بَيْنَُكــمْ بِالْبَاطِ ــواْ َأمْوَالَُك َتْأُكُل

الّلــهَ َكانَ بُِكــمْ رَحِيمــًا{ )النســاء: 29(.

ثانيــاً: ليــس هنــاك حتديــد لنســبة معينــة للربــح يتقيــد هبــا التجــار يف معاماهتــم، 
بــل ذلــك مــروك لظــروف التجــارة عامــة وظــروف التاجــر والســلع، خاصــة مــع 
مراعــاة مــا تقضــي بــه اآلداب الشــرعية مــن الرفــق والقناعــة والســماحة والتيســر.

ويعتــر جلــوء املصــارف اإلســامية إىل إضافــة نســبة ربــح حمــددة يف بيــوع املراحبــة، 
)كأن يُقــال للعميــل الــذي يريــد شــراء ســيارة بطريقــة املراحبــة: إن نســبة املراحبــة 

تبلــغ 6،5% ســنوياً(، أمــرٌ ال حــرج فيــه، الشــكل )41(.

الشكل-)		(
)1( جملة اجملمع )ع 5، ج 4ص 2593(، قرار رقم بشأن / حتديد أرباح التجار 1988م

مثال:-
بفرض قيمة السيارة 1.000.000 لرة سورية.

يرتــب علــى الزبــون تســديد هامــش جديــة قــدره 30% مثــاً، أي 300.000 لــرة 
ســورية، واملصــرف ســيموّل 700.000 لــرة ســورية.

فــإذا رغــب الزبــون بتقســيط القيمــة الباقيــة علــى مخســة ســنوات فــإن املصــرف 
اإلســامي ســيضيف:

6.5% × 5 سنة = %32.50.
وسيكون سعر البيع للزبون = 700.000 + 700.000 × 32.5% = 927.500 ل.س

وبتقســيطها علــى 60 شــهرا )مخــس ســنوات( فــإن القســط الشــهري ســيبلغ 
15.458 لــرة ســورية تقريبــاً.
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لذلــك فمــن الناحيــة الفقهيــة جيــب اإلعــان عــن نســبة الربــح يف بيــع املراحبــة إىل 
جانــب تكلفــة املبيــع، ألن البائــع أمــني يشــري ملصلحــة املشــري األصلــي )اآلمــر 

بالشــراء( ثــم يضيــف رحبــه املعلــن عنــه بشــكل مُســبّق. 

ــة املراحبــة، فقــد يكــون مبلغــاً  ــه يف حال ــن عن ــح املعل أمــا عــن آليــات احتســاب الرب
مقطوعــاً )َكـــألف لــرة مثــاً( أو بنســبة مــن التكلفــة )10% مثاً(،فــإن اجتهــد أحــدٌ 
ــأس أن يفعــل  ــدة فــا ب ــأن حــوّل هــذه النســبة إىل طريقــة متناقصــة أو متزاي مــا ب
مــا يشــاء،فاملهم أن نصــل إىل ربــح حمــدد مُعلــن يَعلمــه اآلمــر بالشــراء قبــل الشــروع 

هبــذا البيــع. 

بطريقــة  أو   Flat مباشــرة  بطريقــة  النســبة  التمويليــة، حتتســب  الناحيــة  ومــن 
Diminishing)1(. فنســبة 6،5% حمســوبة بالطريقــة املباشــرة تعــادل  تناقصيــة 
ــه  ــح مت إعان ــا أن الرب ــه طامل ــك كل ــأس يف ذل ــة، وال ب ــة التناقصي 12،78% بالطريق

مســبقاً.

ــة الســائدة يف الســوق ألي  ــة الفرصــة البديل ــإن تكلف ــة، ف ــة االقتصادي ــن الناحي وم
اســتثمار كان هــي الــي تتحكــم بالســعر. فاإلجيــار مثــاً يُعتــر اســتثماراً آمنــاً، يبلــغ 
ــأس يف احتســابه  ــار، وال ب ــاً مــن القيمــة الســوقية للعق ــده اإلجيــاري 5% تقريب عائ

ــات حمــددة.  ــغ مقطــوع أو اللجــوء إىل تقني مببل

 ،)Governance( إن حتديــد نســبة معينــة للربــح يــاءم سياســة العمــل املؤسســاتي
فــإذا كان للمصــرف عشــرة فــروع ويف كل فــرع ثاثــة موظفــي ائتمــان، فهــل نــرك 
حتديــد الربــح لــكل منهــم حســب أهوائــه؟ أم نفــرض تســعراً بطريقــة تكفــل توحيــد 

السياســة االئتمانيــة للبنــك دون أن تســيء لســمعته؟ 

النــاس كرهتهــا  لكــن  املئويــة!  النســبة  يــدّل علــى حتريــم  يف احلقيقــة ال شــيء 
)1( للمزيد راجع امللحق )ج(.
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اللتصاقهــا بالفائــدة الربويــة. فالربــح احملــدد مببلــغ 1000 ل.س لســلعة قيمتهــا 
10،000 ل.س يعــادل القــول بــأن مراحبتهــا تعــادل 10%. فاحملــرم شــرعاً هــو بيــع 
املــال أو إفــراد الزمــن بعائــد مســتقل، بينمــا ال حــرج يف الربــح أو الزيــادة أو الزمــن أو 

ــك.  ــة الناظمــة لذل ــت القواعــد الفقهي ــا روعي النســبة طامل

ومــن املؤكــد أن نســبة الربــح تســاهم يف زيــادة ســعر املراحبات،لكــن احلــل يف هــذه 
احلالــة يكمــن يف زيــادة عــدد املصــارف اإلســامية العاملــة يف الســوق احملليــة، 

ــا. ــرات مساحه ــا وف ــا ستســاعد يف خفــض نســب أرباحه فاملنافســة بينه

الوعد:

ليــس الوعــد عقــد بيــع، وال هــو مــن لوازمــه، لكــن اهلندســة املاليــة اإلســامية ابتكرت 
بيوعــاً مســتحدثة مــن بيــوع قائمــة للمحافظــة علــى أصــول التشــريع،فهل الوعــد الزم 

أو جائز؟

إن الوفــاء بالوعــد مســتحب وليــس بواجــب حســب رأي اجلمهــور، فــا يلــزم بــه 
ــزَم إال بالقبــض، وكذلــك  قضــاء، ألن الوعــد يف أصلــه تــرع، وعقــود الترعــات ال تُل

ــه قضــاء)1(.  ــزام ب ــزَم إال بالقبــض، فــا يصــح اإلل الوعــد ال يُل

أمــا املالكيــة فبيّنــوا أن املوعــود إذا دخــل بســبب الوعــد بأمــر مــا، فعلــى الواعــد أن يفــي 
بوعــده، ويلــزم بــه قضــاء. فــإذا قــال شــخص آلخــر اهــدم دارك وســأعطيك مــاالً تبــين 
بــه بيتــك، فهــدم املوعــود الــدار، فــإذا بالواعــد يقــول: لقــد صرفــت األمــر عنــك! ففــي 

هــذه احلــال جيــب الوفــاء بالوعــد ويلــزم الواعــد بــه قضــاء، الشــكل )42(.

وجيــب التفريــق بــني الوعــد واملواعــدة، فالوعــد يكــون ملزمــاً لطــرف واحــد بينمــا 
املواعــدة تكــون ملزمــة لطرفيهــا، واملواعــدة غــر جائــزة شــرعاً.

)1( أي بواسطة القاضي.
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ــه  ــل لزوم ــذٍر، وجع ــًة)1( إال لع ــزوم الوعــد ديان ــه اإلســامي ل ــد قــرر جممــع الفق وق
ــة نتيجــة  ــاً يف كلف ــى ســبب وأن املوعــود دخــل فع ــاً عل ــه معلق قضــاءً يف حــال كون
هــذا الوعــد. وحــدد أثــر اإللــزام بالتنفيــذ أو التعويــض مبقــدار الضــرر الفعلــي إذا 

ــذر)2(. ــا عُ ــف ب كان اخُلل

تطبيقات-الوعد-مع-املراحبة-يف-املصارف-اإلسالمية:

جــاء يف مؤمتــر املصــارف اإلســامية األول أنــه: »إذا طلــب العميــل مــن املصــرف 
شــراء ســلعة معينــة حمــددة األوصــاف والثمــن إضافــة إىل ربــح متفــق عليــه، فهــذا 

يتضمــن: 

- وعدا من العميل بالشراء إذا حتققت األوصاف املتفق عليها والثمن والربح. 	.

- وعدا من املصرف بإمتام البيع.	.

)1( أي دِينــاً، فدِيــن اإلســام يأمــر بالوفــاء بالعقــود ملطلــق قولــه تعــاىل يف مطلــع ســورة املائــدة )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود(، ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلمون عنــد شــروطهم(.

)2( قرار جممع الفقه اإلسامي يف دورته اخلامسة، 1988، الكويت.

الشكل-)		(

و
الوعد

--عقد-املراحبة-لآلمر-بالشراء.

--عقد-اإلجيار-املنتهية-بالتمليك.

--عقد-املشاركة-املنهية-بالتمليك.

عقود ليست مرتبطة 
بوجود عقد وعد

 + الفقــه  ملــزم )جممــع  غــر   -
معايــر(.

- ملزم )بامللكية(.
- ملزم ديانة عند اجلميع
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وورد يف املؤمتــر الثانــي للمصــارف اإلســامية، أن بيــع املراحبــة جائــز شــرعاً، وإن 
تضمــن وعــداً بالشــراء. فــإذا اشــرى املصــرف الســلعة احملــددة األوصــاف فإنــه 
يتحمــل مســؤوليتها إن هلكــت،ويف حــال تقدميهــا حســب االتفــاق جيــري العقــد كبيــع 

مراحبــة اجلائــز.

التحوط)	(-بالوعد-وخِيار-الشرط:

يكــون الوعــد عــادة بــني املشــري والبائــع، ويف املصــارف يكــون الوعــد بــني املشــري 
واملصــرف أو بــني املصــرف والبائــع ألن املصــرف هــو وســيط، وعــادة مــا يكــون بــني 

املشــري واملصــرف.

وبذلــك ينقــل املصــرف املخاطــر إىل املشــري باســتثناء األخطــار النامجــة عن اهلاك 
والــي تقــع علــى عاتقــه يف مثالنا، الشــكل )43(.

الشكل-)		(

ــتَ َفُقــْل  أمــا خِيــار الشــرط فقــد اُقتبــس مــن قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »إَِذا بَايَعْ
، َقــاَل: َفــَكانَ الرَّجُــُل إَِذا بَايَــعَ يَُقــوُل اَل خَِابَــَة«)2( أي ال غالــب وال مغلــوب،  اَل خِاَبَــةَ

)1( مصطلح يف إدارة املخاطر يُقصد منه اختاذ احليطة واحلذر وسوف نتعرض له يف فصول الحقة.
)2( موطأ مالك: 1191.

  

 
 

البنك خارج القطر

البنك خارج القطر

بائعالوعدمشري خيار
الشرط بنك

ملزم
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حيــث يشــرط املتبايعــان يف جملــس العقــد بقــول أحدمهــا أو كليهما بعتك أو اشــريت 
ويل ثاثــة أيــام، فــإن مضــت األيــام احملــددة ســقط الشــرط.

مثال-عن-تطبيق-مراحبة-السيارات-يف-املصارف-اإلسالمية-السورية:

أوالً يقــوم الزبــون باختيــار مواصفــات الســيارة الــي يريدهــا مــن إحــدى الشــركات، 
وحيصــل علــى عــرض ســعر حمــدد للســيارة مبواصفاهتــا املختــارة بدقــة موجهــاً 

ملصــرف إســامي تتعامــل معــه الشــركة، الشــكل )44(.

فيأخــذ املصــرف مــن املشــري هامــش جديــة كدليــل علــى جديته،وغالبــاً مــا تعمــل 
ــف بوعــده وتراجــع  ــون إذا أخل ــك أن الزب املصــارف بالوعــد امللزم)1(،وينجــم عــن ذل
عــن الشــراء فيقــوم املصــرف ببيــع الســيارة علــى حســاب الزبــون واقتطــاع أي ضــرر 
مــن هامــش اجلديــة الــذي أخــذه منــه )وهــذا فقــط يف حالــة تضــرر املصــرف مــن 

عمليــة الشــراء(.

ثــم يشــري املصــرف الســيارة احملــددة يف عــرض الســعر ويســجل قيمــة الشــراء يف 
حســاب شــركة الســيارات ويٌعلمهــا بذلك،ويتوجــب علــى شــركة الســيارات وضــع 

ــى الســيارة تفيــد بأهنــا مباعــة إىل املصــرف اإلســامي. عامــة عل

ويطلــب املصــرف وضــع إشــارة رهــن علــى الســيارة،ويُلزم الزبــون بإجــراء عقــد تأمني 
ضــد مجيــع األخطــار لــدى شــركة إســامية )إن وجــدت( لضمــان عــدم هاكهــا 
)لســبب أو آلخــر( وهــي حتــت مســؤولية الزبــون. ويبالــغ املصــرف بضماناتــه جتــاه 

الزبــون بتوقيعــه علــى كمبيالــة إضافــة إىل إشــارة الرهــن.

ومــن جهــة أخــرى تلجــأ املصــارف اإلســامية إىل إدخــال شــركة الســيارات يف ضمــان 
ــرة  ــق دائ ــك تغل ــة وبذل ــون حبجــة تســريع معامــات الدراســة االئتماني ــة الزب وكفال

الديــن متامــاً وختــرج مــن أدنــى مســؤولية جتــاه عمليــة املراحبــة. 
)1( وهذا حال املصارف اإلسامية السورية أيضاً.
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ويتــم االتفــاق علــى كفالــة الزبــون قبــل البدء بعمليــات املراحبة متاماً وتدخل الشــركة 
ــة املصــارف اإلســامية املتوافــرة يف  يف هــذا األمــر برضاهــا، أو بضغــط ســببه قل

الســوق وإصرارهــا علــى حلــول كهــذه.

الشكل-)		(

ياحــظ يف املثــال أعــاه اإلفــراط يف طلــب الضمانــات، فضمانــات التمويــل املطلــوب 
هــي أضعــاف مضاعفــة مــن حجــم التمويــل، ممــا جيعــل البنــك اإلســامي يف مأمــن 

تــام مــن اخلطــر، بــل بعيــد عــن شــاطئه. 

إذن الزبون وبوصفه الطرف األضعف بني األطراف الثاثة ملتزم مبا يلي:

- سداد هامش جدية للبنك.	

- االلتزام بوعده، مما يعين تعويضه عن أي خطر قد حيصل.	

- إجراء عقد تأمني ضد مجيع األخطار.	

- رهن السيارة لصاحل البنك.	

1

23

45

شركة سياراتبنك إسامي مشري

رهن،-عقد-تأمني-ضد-مجيع-
األخطار،-كمبيالة

كفالة-مدين

شراء وتسجيل
القيمة يف
احلساب

الوعد امللزم
30 % هامش

جدية
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- توقيع كمبيالة لصاحل البنك.	

- توقيع كمبيالة لصاحل شــركة الســيارات )قامت بعض شــركات الســيارات بتوقيع 	
العميــل علــى كمبيــاالت لقــاء ضماهنا لــه أمام املصرف يف بعــض احلاالت(.

ــادة  ــايل زي ــل، وبالت ــادة تكلفــة التموي ــؤدي إىل زي ــات ي ــب الضمان إن اإلفــراط يف طل
تكاليــف اإلنتــاج مــن وجهــة نظــر املنتجــني وزيــادة يف األســعار مــن وجهــة نظــر 

املســتهلكني)1(.

الفروق-بني-املراحبة-والقروض-الربوية:

هناك فروق بيّنة بني املراحبة والقرض الربوي، منها اقتصادية ومنها حماسبية.

أواًل:-الفروق-االقتصادية-بني-املراحبة-والقروض-الربوية:

وهي على مستويني اثنني مستوى االقتصاد اجلزئي ومستوى االقتصادي الكلي.

تتلخص الفروق على املستوى اجلزئي مبا يلي:

- ــادل نقــود 	 ــوي هــو تب ــادل ســلعة بثمــن، بينمــا القــرض الرب املراحبــة هــي تب
ــا. مبثله

- مثــن الســلعة املؤجــل يف املراحبــة مســتقر ثابــت ال يزيــد، أمــا مبلــغ القــرض 	
الربــوي فيــزداد بازديــاد املــدة. 

)1( إن طلــب الضمانــات العقاريــة مُســبّقاً ولــو علــى شــكل ختمينــات أمــر مُكلــفٌ للزبــون. فالعقــار الــذي تتجــاوز قيمتــه 10 مليــون لــرة 
حيتــاج خلبريــن، وإذا زادت املســافة عــن كــذا كيلومــر نكــون أمــام 5000 ل.س لــكل خبــر علــى األقــل، ومبــا أن الكتــل البنائيــة للعميــل قــد 
تكــون موزعــة أو كبــرة فــإن املهنــدس اخلبــر لــن يقبــل 5000 لــرة أبــداً. لذلــك جنــد أن حــاالت كثــرة تكلــف وســطياً حــوايل 25-75 ألــف. 

هــذا بغــض النظــر عــن اجلهــد الــازم لتجهيــز األوراق. 
ثــم يضــاف تكلفــة تصديــق القوائــم املاليــة الــي غالبــاً مــا تتجــاوز 10 آالف لــرة، فــإذا مــا جتاوزنــا تكلفــة أي دراســة جــدوى والــي ال تقــل 
كلفتهــا عــن 25 ألــف لــرة فــإن تكلفــة التمويــل املبدئيــة مــن وجهــة نظــر العميــل تــراوح مــن 50-100 ألــف لــرة علــى أقــل تقديــر وهــو مــازال 

بــني قــرار املوافقــة وعدمهــا.
ــغ  ــل وهــي تتجــاوز 22 باأللــف مــن مبل ــد انتهــاء التموي ــة تكاليــف وضــع إشــارة الرهــن وفكهــا عن ــل املبدئي ــى تكلفــة التموي ــم يضــاف عل ث

ــل. التموي
ويُضــاف لــكل مــا ســبق، نســبة املراحبــة والــي تــراوح مــن 7-8% بطريقــة ثابتــة Flat والــي تســاوي 12.9-14.75% بطريقــة تناقصيــة 

.Diminishing
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أمّا على املستوى الكلي فيمكننا تلخيصها مبا يلي، الشكل )45(:

الشكل-)		(

يقســم االقتصــاد عمومــاً إىل ســوقني: ســوق للســلع واخلدمــات ينتجهــا املزارعــون 
والصناعيــون واحلرفيــون واملشــايف واحملامــون واألطبــاء وغرهــم، وســوق لكتلــة 

النقــود تتحكــم هبــا املصــارف.

ــم  ــال للمقرضــني وال تعل ــة امل ــوي، تقــدم املصــارف الربوي ــة القــرض الرب ففــي حال
مصرهــا بالتحديــد، وتتحكــم بذلــك مــن خــال مؤشــرات الفائــدة صعــوداً وهبوطــاً.

أمــا يف حالــة املراحبــة، فــإن املصــارف اإلســامية ال تُقدم املال مباشــرة إىل املتمولني 
ــة  ــر حيوي ــل االقتصــاد أكث ــع كوســيط، ممــا جيع ــي الشــراء والبي ــل تتدخــل بعملي ب
ــك بضــخ أمــوال يف الســوق دون إشــراكها يف ســوق  ــداً عــن شــبح التضخــم وذل وبُع

اإلنتــاج مباشــرة.

ويضــاف إىل مــا ســبق، أن املصــارف اإلســامية ال جيــوز هلــا خلــق االئتمــان، بينمــا 

الكتلة-
النقدية

الكتلة-
النقدية

سوق-
السلع

واخلدمات
سوق-
السلع

واخلدمات

ربط-غري-مباشر-عن-طريق-التحكم-بسعر-الفائدة

دور-املصارف-يف-الربط-بني-أسواق-املال-وأسواق-السلع-واخلدمات

املصارف اإلساميةاملصارف الربوية

ربط-مباشر-عن-طريق-االستثمار-املباشر
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ميكــن للمصــارف الربويــة ذلــك ممــا جيعــل األخــرة أداة مباشــرة يف خلــق التضخــم.

لذلــك فــإن االقتصــاد اإلســامي حيــرص كل احلــرص علــى حتقيــق االقتصــاد 
احلقيقــي دون الورقــي الــذي تســعى إليــه معظــم االقتصاديــات يف العــامل.

لكن-هل-يساهم-املصرف-اإلسالمي-يف-رفع-سعر-السلع؟

قد تســاهم املصارف اإلســامية برفع األســعار يف قطاعات معينة كقطاع العقارات 
مثــاً، وذلــك عندمــا تســتطيع إجيــاد وخلــق طلــٍب إضــايٍف بتســهياهتا املمنوحــة 
للنــاس، حيــث يَشــرع بالشــراء أنــاس مل يكونــوا يفكــرون بــه مــن قبــل، لكــن عندمــا 
تصــل الســوق إىل حــد اإلشــباع تبــدأ األســعار باهلبــوط. ثــم بســبب املنافســة وحالــة 
اإلشــباع تــزداد خدمــات املصــارف ســهولة ويُســراً أســوة باملصــارف اإلســامية يف 

أســواق اخلليــج. 

إن األصــل يف االقتصــاد اإلســامي هــو تــرك النــاس أحــراراً يــرزق اهلل بعضهم بعضا 
ــه وســلم. لذلــك ال تســتطيع )وحــدة  ــى اهلل علي كمــا أوصــى بذلــك رســول اهلل صل
ــب أي ســلعة، فضــاً  ــي والتحكــم بعــرض وطل ــى االقتصــاد الكل ــة( التأثــر عل جزئي

عــن حرمــة االحتــكار يف االقتصــاد اإلســامي علــى مجيــع أفــراده ومؤسســاته. 

جماالت-تطبيق-املراحبة:

تعتــر املراحبــة مــن أكثــر صيــغ التمويــل اســتعماالً يف البنــوك اإلســامية وهــي تصلــح 
للقيــام بتمويــل التجارة:

- التجارة الداخلية، بتمويل جزئي ألنشطة العماء الصناعية أو التجارية أو غره، أ.
ومتكنهم من احلصول على الســلع املنتجة واملواد اخلام أو اآلالت واملعدات.

- التجــارة اخلارجيــة، مــن خــال البيــوع الدوليــة يف اســتراد ، الشــكل )46(، ب.
وتصديــر الســلع، الشــكل )47(. 
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الشكل-)		(

حالــة-متويل-االســترياد:

ــادات املســتندية،  ــة باســتخدام االعتم ــواردات يف التجــارة الدولي ــل ال ــم متوي يت
ويتشــابه دور املصــرف اإلســامي باملصــرف الربــوي يف حالــة الســداد الكامــل 
لاعتمــاد املســتندي. أمــا يف التمويــل اجلزئــي فيتدخــل املصــرف اإلســامي 

بتغطيــة الثغــرة التمويليــة باملراحبــة أو بالشــراكة.

اإلســامي  املصــرف  قِبــل  مــن  يتــم  املراحبــة  حالــة  يف  الشــراء  أن  ويُاحــظ 
حبيــازة  للســلع  متلكــه  وبعــد  بامســه،  املســتندي  االعتمــاد  ويكــون  مباشــرة 
حكميــة )كاســتام وثائــق أو بوالــص الشــحن( ميكنــه بيعهــا مراحبــة للمســتورد 
أو املشــري األصلــي. أمــا يف حالــة املشــاركة فــا بــأس أن يكــون ذلــك باســم 

منهمــا. أي 
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حالة-متويل-الصادرات:

الشكل-)7	(

إن اقتصار املصارف اإلســامية على التطبيقات البســيطة للمراحبة لآلمر بالشــراء 
جعلهــا حمــل شــبهة بســبب قرهبــا مــن القــروض الربويــة، فاملصــارف اإلســامية 
غالبــاً مــا متيــل حنــو تطبيقــات اســتهاكية للمراحبــة ممــا جيعلهــا تطبيقــاً متواضعــاً 

بنظــر الكثريــن.

إن بــني املراحبــة والقــرض الربــوي بُعــدٌ كبــر قــد ال يــراه إاّل املتعمــق باهلندســة املاليــة 
اإلســامية واملمــارس هلــا، فــا تشــابه البتــة بينهمــا، فاملراحبــة تلعــب دوراً مفيــداً 
)إذا رُشــدّت( يف االقتصــاد وجتعــل منــه اقتصــاداً حقيقيــاً أشــبه خبليــة النحــل ألهنــا 
تربــط بــني ســوقي النقــد والســلع بشــكل مباشــر وفعــال، بينمــا القــرض الربــوي 
ــاً  ــاً مــا يكــون ارتباطهــا ضعيف ــي غالب ــإدارة دفــة االقتصــاد باملؤشــرات ال يكتفــي ب

بتحريــك العاقــة بــني الســوقني املذكوريــن.

ثالثاً:-عقود-املعاوضات-)البيوع(:-نقد-–-سلعة:

ميكن التمييز بني السلم واالستصناع كما يلي:
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- السلم والسلم املوازي.	

- االستصناع واالستصناع املوازي.	

السَلم-والسلم-املوا	ي:

ــذي  ــع ال ــدم الثمــن ســلفاً للبائ ــه يُق ــى واحــد وفي ــة:-أســلَم وأســلف مبعن الســلم-لغ
يقــدم الســلعة يف زمــن حمــدد الحــق. 

والســلم-اصطالحــاً: عقــد علــى موصــوف يف الذمــة وصفــاً يُذهــب أي جهالــة، فهــو 
ــه تســليم الســلعة  ــس العقــد ويتأخــر في ــع مؤجــل بثمــن معجــل مقبــوض يف جمل بي

ألجــل معلــوم.

وحيقق-السلم-مصلحة-الطرفني:

- فالبائــع، وهــو املُســلَم إليــه: يتمــول حبصولــه عاجــاً علــى الثمن مقابــل التزامه 	
بالوفــاء باملُســلَم فيــه آجاً.

- واملشــري: حيصــل علــى ســلعه بالوقــت الــذي حيــدده، فتنشــغل هبــا ذمــة البائــع 	
ــاً مــا يُحقــق وفــورات بســبب  ــه، وغالب ــزم ب ــه الوفــاء مبــا الت الــذي جيــب علي
رخــص الســعر فيأمــن تقلــب األســعار وينقــل خماطــر ذلــك إىل البائــع بوصفــه 
خبــراً. كمــا يســتطيع أن يبيــع مــا اشــراه ســلماً بســلٍم مــوازٍي دون ربط مباشــر 
بــني العقديــن، أو أن ينتظــر حتــى يتســلم املبيــع فيبيعــه حينئــذ بثمــن حــال أو 

مؤجــل.

مراحل-بيع-السلم:

لبيع السلم ثاثة مراحل، الشكلني )48، 49(:

- ــه 	. ــس العقــد ليســتفيد من ــع الســلم: يدفــع املصــرف الثمــن يف جمل عقــد بي
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ــاء بالســلعة يف األجــل احملــدد. ــع بالوف ــزم البائ ــع. ويلت البائ

- تســليم وتســلم الســلعة يف األجــل احملــدد: املصــرف هنــاك حــاالت متعــددة 	.
أمــام املصــرف، وميكــن اختيــار أحدهــا:

- يتســلم املصــرف الســلعة يف األجــل احملــدد ويتــوىل تصريفهــا مبعرفتــه ببيــع 	
حــال أو مؤجــل.

- ــه )أو 	 ــق علي ــه نظــر أجــر متف ــة عن ــع الســلعة نياب ــع ببي ــوكل املصــرف البائ ي
ــدون أجــر(. ب

- توجيــه البائــع لتســليم الســلعة لطــرف ثالــث )املشــري( مبقتضــى وعــد مســبق 	
منــه بشــرائها أي عنــد وجــود طلــب مؤكــد بالشــراء.

- عقــد البيــع يوافــق املصــرف علــى بيــع الســلعة حــاال أو باألجــل بثمــن أعلــى 	.
مــن مثــن شــرائها ســلماً طــامل أ، ظــروف الســوق تســمح بذلــك. ويوافــق 

ــى الشــراء ويدفــع الثمــن حســب االتفــاق. املشــري عل
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الشكل-)		(

رأس-مال-السلم-وشروطه:

- جيــوز أن يكــون رأس مــال الســلم عينــاً مــن املثليــات )كالقمــح وحنــوه مــن 	
احلبــوب الزراعيــة( وحينئــذ يشــرط عــدم حتقــق الربــا. كمــا جيــوز أن يكــون 
رأس املــال مــن القيميــات )كاحليوانــات( وجيــوز أيضــاً أن يكــون منفعــة عامــة 
لعــني معينــة كســكنى دار أو االنتفــاع بطائــرة أو باخــرة ملــدة حمددة،ويعتــر 

ضوابط-التمويل-لبيع-السلم-والسلم-املوا	ي

حيدد جملس اإلدارة: 
1. حتدد جلنة ادارة األصول يف املصرف النســبة اإلمجالية لعمليات التمويل بطريقة االســتصناع 

اىل جمموع االســتثمار بشكل دوري.
2. مدد السلم حسب طبيعة املشروع املمول.

3. نسب الربح املقررة وفقاً لاوضاع السائده يف السوق.
وبناء على ما سبق تقرر إدارة االئتمان:

1. منــح التمويــل يف ضــوء امكانيــات ووضــع العميــل املــايل وقدرتــه علــى تأمــني الســلعة موضــوع 
عقــد الســلم.

ــة الســلع وتكاليــف عقــد الســلم  ــاج والتســويق ومومسي ــة توضــح اإلنت 2. دراســة جــدوى اقتصادي
ــده. وعوائ

عقد بيع السلم: 
جيب ان يتضمن عقد بيع السلم ما يلي:

1. حقوق والتزامات االطراف املعنية مبا يثبت أهنا عملية بيع سلم.
2. موضوع العقد أي املسلّم فيه )جنسه، نوعه، صفاته، مقداره... اخل(.

3. الثمن واملصاريف املدفوعة.
4. حتديد الضمانات املقدمة عند التقصر واإلخال يف شروط عقد بيع السلّم.
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تســليم العــني الــي يف حمــل املنفعــة قبضــاً معجــاً لــرأس املــال.

- يشــرط أن يكــون رأس مــال الســلم معلومــاً للطرفــني مبــا يرفــع اجلهالة ويقطع 	
املنازعــة. فــإذا كان رأس املــال نقداً،وهــو األصل،حــددت عملتــه ومقــداره 
وكيفيــة ســداده. وإذا كان مــن املثليــات األخــرى  حــدد جنســه ونوعــه وصفتــه 

ومقــداره.

- ال جيــوز أن يكــون الديــن رأس مــال الســلم،مثل جعــل القــروض النقديــة أو 	
ديــون املعامــات املســتحقة الــي للمؤسســة علــى العميــل رأس مــال ســلم.

الشكل-)9	(

املسلم-فيه-وشروطه:

- يشــرط أن يكــون املســلم فيــه ممــا ينضبــط بالوصــف ويثبــت يف الذمة،ويكتفي 	
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يف الوصــف بــأن يكــون علــى حنــو ال يبقــى بعــده إال تفاوت يســر تغتفــر جهالته 
ويتســامح النــاس يف مثلــه عادة،فــا يــؤدي إىل النزاع.

- يشــرط أن يكــون املســلم فيــه معلومــاً علمــاً نافيــاً للجهالــة. واملراجــع يف 	
ــه إمنــا هــو عــرف النــاس وخــرة  الصفــات الــي متيــز املســلم فيــه وتعــرف ب

اخلــراء.

- يشــرط معرفــة مقــدار املســلم فيه،فيحــدد املقــدار يف كل مبيــع حبســب حالــة 	
مــن الــوزن والكيــل واحلجــم والعــدد.

- يشــرط أن يكــون أجــل تســليم املســلم فيــه معلومــاً علــى حنــو يزيــل اجلهالــة 	
املفضيــة إىل النــزاع. وال مانــع مــن حتديــد آجــال متعــددة لتســليم املســلم فيــه 

علــى دفعــات بشــرط تعجيــل رأس مــال املســلم كلــه.

- يشــرط يف املبيــع أن يكــون مقــدوراً علــى تســليمه عنــد حلــول أجلــه، وذلــك بأن 	
يغلــب علــى الظــن وجــوده عنــد التســليم، فــإن مل يكــن كذلــك مل يصح الســلم.

- ــلم يف شــيء واحــد علــى أن يقبضــه يف أوقــات متفرقــة بأجــزاء 	 جيــوز أن يُسْ
معلومــة.

- يشــرط يف املبيــع أن يكــون دينــاً يف الذمــة، فيكــون البائــع مطالبــاً بتســليم 	
املبيــع عنــد حلــول األجــل علــى الصفــات املشــروطة يف العقــد دون التقيــد بــأن 

تكــون مــن إنتــاج مصنعــه أو مزرعتــه اخلاصــة أو مــن غرهــا.

- ال جيــوز الســلم يف ســلعة قائمــة بعينهــا إىل أجــل حمــدد ألنــه ال يؤمــن تلفهــا 	
وهاكهــا فبــل األجــل فيتعــذر تســليمها ويكــون يف ذلــك خماطــرة وغــرراً.

- ال جيــوز أن يكــون املســلم فيــه نقــوداً أو ذهبــاً أو فضــة إذا كان رأس مــال الســلم 	
نقــوداً أو ذهبــاً أو فضــة.
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- ال جيــوز الســلم يف األراضــي والعقــارات ألن وصفهــا يقتضــي بيــان موضعهــا، 	
وإذا ذكــر موضعهــا، تعينــت، وهــذا يناقــض مــا اتفــق عليــه الفقهــاء مــن كــون 

الســلم فيــه دينــاً يف الذمــة.

- جيــوز الســلم يف املبيــع املضــاف إىل موضــع معــني إذا حتقــق عــدم انقطاعــه يف 	
هــذا املوضــع، وذلــك ألن املبيــع ال ينفــذ فهــا إال علــى ســبيل النــدرة، والنــادر 

ملحــق بالعــدم.

- يشــرط بيــان مــكان تســليم املبيــع إذا كان حيتــاج إىل محــل ومصاريــف نقــل. 	
ــاً للتســليم إال إذا  ــر مــكان العقــد مكان ــك اعت فــإذا ســكت املتعاقــدان عــن ذل

تعــذر ذلــك فيصــار يف حتديــده علــى العــرف.

- جيــوز أخــذ الرهــن والكفالــة بديــن الســلم مــن أجــل ضمان وفــاء البائع )املســلم 	
إليــه( بالتزامــه وتســليمه الســلعة املبيعــة الــي يف ذمتــه يف األجل احملدد.

تسليم-املسلم-فيه:

- ال جيــوز بيــع املشــري لبضاعــة الســلم قبــل اســتامها ألن ذلــك مــن قبيــل بيــع 	
الديــن قبــل قبضــه املنهــي عنــه، ومــن املعلــوم أن املبيــع يف الســلم هــو ديــن ثابــت 
يف ذمــة البائــع وليــس ســلعة معينــة بذاهتــا. ولكــن جيــوز للمشــري – بــدالً عــن 

ذلــك – أن يعقــد ســلماً موازيــاً جديــداً دون أن يربطــه بالســلم األول.

- جيــوز للمســلم )املشــري( مبادلــة املســلم فيــه بشــيء آخــر- غــر النقــد- بعــد 	
حلــول األجــل دون اشــراط ذلــك يف العقــد، ســواء كان االســتبدال جبنســه أم 
بغــر جنســه، وذلــك بشــرط أن يكــون البــدل صاحلــاً ألن جيعــل مســلماً فيــه 
ــة  ــن القيم ــر م ــدل أكث ــة الســوقية للب ــون القيم ــال الســلم، وأن ال تك ــرأس م ب

الســوقية للمســلم فيــه وقــت التســليم.



262
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

- جتــوز باتفــاق الطرفــني اإلقالــة يف املســلم فيــه كلــه يف مقابــل اســرداد رأس 	
املــال كلــه، كمــا جتــوز اإلقالــة يف جــزء مــن املســلم فيــه نظــر اســرداد مــا يقابله 

مــن رأس املــال.

- جيــب علــى املســلم إليــه تســليم املســلم فيــه إىل املســلم )املشــري( عنــد حلــول 	
أجلــه علــى مــا يقتضيــه العقــد مــن الصفــة والقــدر، كمــا جيــب علــى املســلم 
قبولــه إذا كان مطابقــاً للمواصفــات املبينــة يف العقــد، وجيــر علــى قبولــه إذا 

امتنــع.

- إذا عــرض البائــع التســليم بصفــة أجــود لــزم املســلم قبولــه بشــرط أال يطلــب 	
املســلم إليــه مثنــاً للصفــة الزائــدة، وهــو مــن قبيــل حســن القضــاء، وذلــك مــا 

مل تكــن الصفــة احملــددة يف العقــد مقصــودة للمســلم.

- ــه حيــق للمســلم أن 	 ــات فإن ــع التســليم مبــا هــو دون املواصف إذا عــرض البائ
ال يقبلــه،أو أن يقبلــه حبالــه، فيكــون مــن قبيــل حســن االقتضــاء. وجيــوز 

للطرفــني أن يتصاحلــا علــى القبــول ولــو مــع احلــط مــن الثمــن.

- ال جيــوز التســليم مــن نــوع آخــر ولــو مــن جنــس املســلم فيــه إال علــى أســاس 	
االســتبدال بشــروطه.

- جيــوز التســليم قبــل األجــل، بشــرط أن يكــون املســلم فيــه علــى صفتــه وقــدره، 	
فــإن كان للمســلم مانــع مقبــول فإنــه ال جيــر،وإال ألــزم بالتســلم.

- إذا عجز املسلم إليه عن التسليم بسبب إعساره فينظر إىل ميسرة.	

- ال جيوز الشرط اجلزائي عن التأخر يف تسليم املسلم فيه.	

- إذا مل يتوافــر املســلم فيــه كلــه أو بعضــه يف األســواق حبيــث مل يســتطع املســلم 	
إليــه احلصــول عليــه عنــد أجلــه، فــإن املســلم باخليــار بــني مــا يأتــي:
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- أن يصر حتى يتوافر املسلم فيه يف األسواق.	

- أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله.	

جماالت-التطبيق:-

- متويل العمليات الزراعية.	

- متويــل النشــاط التجــاري والصناعــي وال ســيما متويــل املراحــل الســابقة إلنتــاج 	
ــك بشــرائها ســلماً وإعــادة تســويقها  ــر الســلع واملنتجــات الرائجــة وذل وتصدي

بأســعار جمزيــة.

- متويــل احلرفيــني وصغــار املنتجــني عــن طريــق إمدادهــم مبســتلزمات اإلنتــاج 	
كــرأس مــال ســلم مقابــل احلصــول علــى بعــض منتجاهتــم وإعــادة تســويقها. 

االستصناع-واالستصناع-املوا	ي)	(:

االســتصناع هــو عقــد مــع صانــع علــى عمــل شــيء معــني يف الذمــة، أي عقــد شــراء مــا 
ســيصنعه الصانــع وتكــون العــني والعمــل مــن الصانــع، فــإذا كانــت العــني من املســتصنع 

ال مــن الصانــع فــإن العقــد يكــون إجــارة ال اســتصناعاً.

وينعقــد االســتصناع باإلجيــاب والقبــول مــن املســتصنع والصانــع. ويقــال للمشــري: 
)مســتصنع( وللبائــع: )صانــع( وللشــيء: )مصنــوع( كاتفــاق شــخصني علــى صنــع 

ــه. ــاس في ــة أو مفروشــات وحنوهــا فهــو فيمــا يتعامــل الن أحذي

وهــو عقــد يشــبه الســلم، ألنــه بيــع معــدوم، لكنــه يفــرق عنــه مــن حيــث أنــه ال جيــب 
فيــه تعجيــل الثمــن، وال بيــان مــدة للصنــع والتســليم، وال كــون املصنــوع ممــا يوجــد يف 
األســواق. و يفــرق عــن اإلجــارة مــن حيــث أنَّ الصانــع يؤمــن مــادة الشــيء املصنــوع مــن 
مالــه. وخيتلــف عــن البيــع املطلــق بــأن فيــه شــرط العمــل، وعــدم وجوب تعجيــل الثمن، 

)1( راجع امللحق )و( لاطاع  على مناذج العقود.
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الشــكلني )50، 51(.

عقد-االستصناع-عقد-ال	م:

نــص اجملمــع الفقهــي الســابع بــأن عقــد االســتصناع عقــد ملــزم فقــال: إذا انعقــد ليس 
ألحــد العاقديــن الرجــوع عنــه بــدون رضــا اآلخــر. وجيــوز أن يتضمن عقد االســتصناع 
شــرطاً جزائيــاً مبقتضــى مــا اتفــق عليــه العاقــدان مــا مل تكــن هنــاك ظــروف قاهــرة. 
أمــا إذا كان املصنــوع غــر موافــق لألوصــاف املطلوبــة فلــه خيــار الوصــف وإن كان فيــه 
عيــب فلــه خيــار العيــب، وإن كان غــر مطابــق للوصــف أو فيــه عيــب فــإن شــاء قبلــه، 
وإن شــاء رده. وال يلــزم يف االســتصناع دفــع الثمــن معجــاً. ويبطــل العقــد مبــوت أحــد 

العاقدين.

أحكام-االستصناع)	(:

- ــه 	 ــوع ونوعــه وقــدره وأوصاف ــس املصن ــان جن ــد االســتصناع بي يشــرط يف عق
املطلوبــة بــكل وضــوح، ألنــه يشــرط يف املبيــع أن يكــون معلومــاً يف ســائر عقــود 

املعاوضــات لئــا تفضــي اجلهالــة إىل املنازعــة.

- ــه الصنعــة 	 ــاً، وال جيــري فيمــا مل تدخل ــع صنع جيــري االســتصناع فيمــا يصن
كالقمــح والشــعر وســائر احلبــوب والفواكــه واللحــوم الطازجــة وغرهــا مــن 

ــا وهــي يف الذمــة ســلماً ال اســتصناعاً. ــر بيعه ــي يعت ــة ال الســلع الطبيعي

- إن املبيــع يف االســتصناع دينــاً ثابتــاً يف الذمــة وعليــه جيــوز أن يكــون املبيــع يف 	
االســتصناع مــن األمــوال القيميــة الــي تصنــع مبواصفــات خاصــة ال مثيــل هلــا 
حبســب مــا يريــده املســتصنع، لكــن البــد أن يكــون ممــا ينضبــط بالوصــف فهــو 
لســبب دخــول الصفقــة فيــه خيتلــف عــن الســلم الــذي ال جيــوز إال يف األمــوال 

املثلية.

)1( املعيار الشرعي /11/.
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- أن تكــون املــواد املســتخدمة يف الشــيء املصنــوع مــن الصانــع، فــإذا كانــت املــواد 	
مــن املســتصنع ال مــن الصانــع فــإن العقــد يكــون إجــارة ال اســتصناعاً.

- ال ينحصــر عقــد االســتصناع فيمــا يقــوم البائــع بصنعــه بعــد التعاقــد بــل ميكــن 	
ــة ســواء  ــه إذا جــاء بالعــني مســتكملة املواصفــات املطلوب ــع ذمت ــويف الصان أن ي
أكانــت مــن صنــع غــره أو مــن صنعــه هو نفســه قبــل العقد، فالعــرة للمواصفات 

املطلوبــة للمســتصنع باعتبــار أن املعقــود عليــه هــو ديــن يف الذمــة.

- يكــون عقــد االســتصناع الزمــاً علــى الطرفــني فليــس ألحدمهــا الرجــوع، إال أنــه 	
إذا جــاء املصنــوع مغايــراً للمواصفــات املطلوبــة احملــددة كان املشــري املســتصنع 

خمــراً )خيــار الرؤيــة(.

- مبجــرد العقــد يثبــت ملــك املالــك جتــاه ذمــة املســتصنع يف العــني املصنوعــة، 	
ويثبــت يف ذمــة املالــك الثمــن املتفــق عليــه للصانــع.

- يشــرط تعيــني األجــل لتســليم املصنــوع ســواء أكان قصــراً أو طويــاً وذلــك منعاً 	
للجهالــة املفضيــة إىل التنــازع بني الصانع واملســتصنع.

- يشرط بيان مكان تسليم املبيع إذا كان حيتاج إىل محل ومصاريف نقل.	

- ال جيــوز أن تتــم عقــود أو إجــراءات االســتصناع بصــورة جتعل العملية حيلة على 	
التمويــل الربــوي، مثــل التواطــؤ علــى شــراء املؤسســة مــن الصانــع مصنوعــات أو 
معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجل أزيد، أو أن يكون طالب االســتصناع 
هــو نفســه الصانــع ، أو أن يكــون الصانــع جهــة مملوكة للمســتصنع بنســبة الثلث 

فأكثــر، حتــى لــو مت ذلــك عــن طريــق املناقصــة، وذلــك جتنباً لبيــوع العينة.

- جيوز أن يشــرط يف عقد االســتصناع أن يتم الصنع من املؤسســة نفســها، ويف 	
هــذه احلالــة جيــب عليهــا التقيــد بذلــك، وال حيــق هلــا أن تعهــد باإلجنــاز إىل 

غرها.
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- جيــب علــى الصانــع إجنــاز العمــل وفقــاً للمواصفــات املشــروطة يف العقــد، ويف 	
ــا، أو يف املــدة املناســبة الــي تقتضيهــا طبيعــة العمــل وفقــاً  املــدة املتفــق عليه

لألصــول املتعــارف عليهــا لــدى أهــل اخلــرة.

- جيــوز حتديــد مــدة لضمــان عيــوب التصنيــع أو االلتــزام بالصيانــة ملــدة معينــة 	
يتفــق عليهــا الطرفــان أو جيــري هبــا العــرف.

- جيــوز االســتصناع يف املبانــي إلقامتهــا علــى أرض معينــة مملوكــة للمســتصنع 	
أو للصانــع، أو علــى األرض الــي ملــك أحدمهــا منفعتهــا، وذلــك علــى اعتبــار أن 

املســتصنع فيــه هــو املبانــي املوصوفــة وليــس املــكان املعــني.

- جيــوز اتفــاق الصانــع واملســتصنع بعــد عقــد االســتصناع على تعديــل املواصفات 	
املشــروطة يف املصنــوع، أو الزيــادة فيــه، مــع حتديــد ما يرتب على ذلك بالنســبة 
للثمــن وإعطــاء مهلــة يف مــدة تنفيــذه، وجيــوز النــص يف العقــد علــى أن مقابــل 
التعديــات أو الزيــادات هــو بنســبتها إىل الثمــن حســبما تقتضيــه اخلــرة أو 
العــرف، أو أي مؤشــر معــروف تنتفــي بــه اجلهالــة املفضيــة إىل النــزاع. وذلــك 

باالتفــاق مــع الصانــع.

مثن-االستصناع:

- يشــرط أن يكــون مثــن االســتصناع معلومــاً عنــد إبــرام العقــد، وجيــوز أن يكــون 	
نقــوداً، أو عينــاً، أو منفعــة ملــدة معينــة، ســواء كانــت منفعــة عــني أخــرى أم منفعــة 
املصنــوع نفســه. وهــذه الصــورة األخــرة تصلــح للتطبيــق يف حــال منــح اجلهــات 
 Build Operate الرمسيــة عقــود امتيــاز نظــر االنتفــاع باملشــروع ملــدة معينــة

.Transfer

- جيوز تأجيل مثن االســتصناع، أو تقســيطه إىل أقســاط معلومة آلجال حمددة، 	
أو تعجيــل دفعــة مقدمــة وتســديد باقــي الثمــن على دفعات متوافقــة مع مواعيد 
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التســليم ألجــزاء مــن املصنــوع. وجيــوز ربــط األقســاط مبراحــل اإلجنــاز إذا 
كانــت تلــك املراحــل منضبطــة يف العــرف وال ينشــأ عنهــا نــزاع.

- إذا كان العمــل مكونــا مــن عــدة أجــزاء، أو كان الثمن حمدداً على أســاس الوحدة، 	
فيجــوز أن يشــرط الصانــع علــى املســتصنع أن يــؤدي مــن الثمن املؤجــل بقدر ما 

أجنــزه مــن العمل مطابقــاً للمواصفات.

- ال جيوز إجراء املراحبة يف االستصناع بأن حيدد الثمن بالتكلفة وزيادة معلومة.	

- إذا اخنفضــت التكلفــة الفعليــة الــي أنفقتهــا املؤسســة يف إجنــاز املصنــوع عــن 	
التكلفــة التقديريــة، أو حصلــت املؤسســة علــى حســم مــن اجلهــة الــي قامــت 
بالصنــع لصــاحل املؤسســة يف االســتصناع املــوازي لتنفيــذ الصفقــة مــع العميــل ، 
فــا جيــب علــى الصانــع ختفيــض الثمــن احملــدد يف العقــد، وال حق للمســتصنع 

يف الفــرق أو جــزء منــه، وكذلــك احلكــم يف حــال زيــادة التكلفــة. 

- ال جيــوز زيــادة الثمــن لتمديــد أجــل الســداد. أمــا ختفيــض الثمــن عنــد تعجيــل 	
الســداد فيجــوز إذا كان غــر مشــرط يف العقــد.

- تــرأ ذمــة الصانــع بتســليم املصنــوع إىل املســتصنع أو متكينــه منــه، أو تســليمه 	
إىل مــن حيــدده املســتصنع.

االستصناع-املوا	ي:

- جيــوز أن تــرم املؤسســة بصفتهــا مســتصنعاً عقــد اســتصناع مــع الصانــع 	
للحصــول علــى مصنوعــات منضبطــة بالوصــف املزيــل للجهالــة وتدفــع مثنهــا 
نقــداً عنــد توقيــع العقــد، لتوفــر الســيولة للصانــع، وتبيــع لطــرف آخــر بعقــد 
اســتصناع مــواز مصنوعــات تلتــزم بصنعهــا بنفــس مواصفــات مــا اشــرته، وإىل 

أجــل بعــد أجــل االســتصناع األول وهــذا بشــرط عــدم الربــط بــني العقديــن.



268
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

- جيوز أن جتري املؤسسة بصفتها صانعاً عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، 	
وتتعاقــد مــع صانــع أو مقــاول للشــراء منــه باالســتصناع املــوازي ملصنوعــات أو 

مبــان بنفــس املواصفــات بثمــن حــال، بشــرط عــدم الربــط بــني العقديــن.

- جيــب أن تتحمــل املؤسســة نتيجــة إبرامها عقد اســتصناع بصفتهــا صانعاً تبعات 	
املالك ونفقات الصيانة والتأمني قبل التســليم إىل املســتصنع )العميل(، وال حيق 

هلــا أن حتــول التزاماهتــا مــع العميــل إىل الصانــع يف عقــد االســتصناع املوازي.

- ال جيــوز الربــط بــني عقــد االســتصناع وعقــد االســتصناع املــوازي، وال جيــوز 	
التحلــل مــن التســليم يف أحدمهــا إذا مل يقــع التســليم يف اآلخــر، وكذلــك التأخر 
أو الزيــادة يف التكاليــف، وال مانــع مــن اشــراط املؤسســة علــى الصانــع يف 
ــة للشــروط  االســتصناع املــوازي شــروطاً )مبــا فيهــا الشــرط اجلزائــي( مماثل

الــي التزمــت هبــا مــع العميــل يف االســتصناع األول أو خمتلفــة عنهــا.

الشكل-)0	(
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جماالت-تطبيق-االستصناع:

- اســتصناع الطائــرات والقطــارات والســفن وخمتلــف اآلالت الــي تصنــع يف 	
املصانــع الكــرى أو املعامــل اليدويــة.

- إقامة املباني املختلفة من اجملمعات السكنية واملستشفيات واملدارس واجلامعات.	

- يف خمتلــف الصناعــات مــا دام ميكــن ضبطهــا باملقاييــس واملواصفــات املتنوعة 	
ومــن ذلــك الصناعــات الغذائيــة )تعليــب وجتميــد املنتجات الطبيعيــة وغرها(.

ضوابط-التمويل-لبيع-االستصناع-واالستصناع-املوا	ي
حيدد جملس اإلدارة: 

1. حتــدد جلنــة ادارة األصــول يف املصــرف النســبة اإلمجاليــة لعمليــات التمويــل بطريقة االســتصناع 
اىل جمموع االســتثمار بشــكل دوري.

2. مدد االستصناع حسب طبيعة املشروع املمول.
3. نسب الربح املقررة وفقاً لاوضاع السائده يف السوق.

وبناء على ما سبق تقرر إدارة االئتمان:
1- دراسة جدوى اقتصادية.

2- دراسة كل متويل بشكل منفصل وحسب طبيعة املشروع املمول.
عقد االستصناع: 

جيب أن يتضمن عقد االستصناع:
1. حقوق والتزامات األطراف.

2. حتديد السلعة املستصنعة )جنسها ونوعها وصفاهتا ومقدارها... اخل(. 
3. حتديد مثن السلعة وكيفية السداد.

4. حتديد الضمانات الواجبة ضد التقصر أو اإلخال بشروط العقد.
5. حتديــد تاريــخ ومــكان وكيفيــة قيــام الصانــع بتســليم الســلعة موضــوع عقــد االســتصناع وغرامــة 

التأخــر.
حمظورات االستصناع: 

1. ال جيوز قبول أو متويل عقد استصناع منشأ مسبقاً.
2. ال جيــوز للبنــك الدخــول حلســابه يف عقــود اســتصناع مــع شــركات مملوكــة منــه بشــكل مباشــر 

او غــر مباشــر بنســبة الثلــث أو أكثــر.
3. ال جيوز إجراء عقد مراحبة مع الصانع نفسه وعلى نفس السلعة موضوع عقد االستصناع.

الشكل-)		(
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رابعاً:-عقود-املعاوضات-)بالبيوع(:-نقد-–-نقد:-بيع-صرف)	(:

الصــرف هــو التقليــب ويقصــد بــه تبــادل عملــة بعملــة أخــرى، وبيــع الصــرف هــو بيــع 
النقــد بالنقــد جبنســه أو بغــر جنســه، وهــو جائــز شــرعاً، لقــول ابــن عمــر رضــي اهلل 
عنهمــا: كنــت أبيــع اإلبــل بالبقيــع فأبيــع بالدنانــر وآخــذ الدراهــم، وأبيــع بالدراهــم 
وآخــذ الدنانــر، آخــذ هــذه مــن هــذه وأعطــي هــذه مــن هــذه، فأتيــت النــيب صلــى اهلل 
عليــه وســلم. فقلــت: يــا رســول اهلل رويــدك أســألك، فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: 

»ال بــأس أن تأخذهــا بســعر يومهــا، مــا مل تفرقــا وبينكمــا شــيء«)2(. 

وتأخــذ العمــات الســائدة حكــم الذهــب والفضــة بعلــة الثمنيــة)3(، وتشــكل كل عملــة 
بأجزائهــا جنســاً واحــداً، فالصــرف قــد يكــون بنفــس نــوع العملــة وقــد يكــون بعمات 
أخــرى. واملتاجــرة بالعمــات جائــزة بشــروط ذكــرت عمومــا يف منــوذج الربــا الــذي 

شــرحناه يف الفصــل األول. ضوابــط الصــرف هــي:

- التقابــض قبــل تفــرق العاقديــن ســواء كان القبــض حقيقيــاً أم حكميــاً)4(. وال أ.
ــا النســيئة فيــه. لذلــك حيــرم مشــول عقــد  ــة رب جيــوز الصــرف اآلجــل لعل
الصــرف خليــار الشــرط )كأن يشــرط أحدمهــا أنــه لــه يومني ميكنــه الرجوع 
عــن الصــرف إن أرد(، أو أجــل لتســليم أحــد البدلــني )كأن يأخــذ البائــع 
الــدوالرات ويقــول للمشــري الراغــب بصرفهــا بلــرات ســورية تعــال بعــد 
ــة للصــرف(، أو كليهمــا )كمــا حيصــل  ســاعة وخــذ اللــرات الســورية املقابل
يف البيــع املســتقبلي كأن يقــول البائــع للمشــري بعتــك 1000 دوالر أعطيــك 
غياهــا بعــد شــهر بســعر 50 ل.س للــدوالر الواحــد وتعطيــين القيمــة البالغــة 

ــك الوقــت(. 50.000 ل.س يف ذل

)1( املعيار الشرعي رقم )1(.
)2( رواه اخلمسة وصححه احلاكم.

)3( خاصة بعد اتفاقية بريتون وودز حيث ألغيت قاعدة الصك بالذهب. فأصبحت العمات يف السوق أمثانا كالذهب والفضة.
)4( راجع الفصل األول، حول أنواع القبض إضافة إىل قرار جممع الفقه اإلسامي بشأن القبض احلكمي.
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- التماثــل يف البدلــني إذا كان الصــرف مــن نفــس اجلنــس. كصــرف 100 ريــال ب.
بأجزائهــا، أو صــرف 100 لــرة ســورية بأجزائهــا ففــي هــذه احلالــة البــد مــن 

التماثل: 100 ل.س = 4 × 25 ل.س = 10 × 10 ل.س وهكذا.

- االحتــكار حمــرم علــى األفــراد واجلماعــات لذلــك حيــرم املتاجــرة بالعمــات 	.
الــذي يــؤدي إىل احتكارهــا واإلضــرار بالنــاس.

- ال جيــوز االتفــاق علــى أن يبيــع طــرف آلخــر باللــرات الســورية ويشــرط د.
الســداد عليــه بالــدوالر مثــا، وكذلــك ال يصــح أن يقــرض طــرف آخــر لــرات 
ســورية ويشــرط أن يردهــا عليــه بعملــة أخــرى كاليــورو مثــا. لكــن ال مانــع 
مــن االتفــاق مــع العميــل عنــد الوفــاء ســدادها بعملــة أخــرى بســعر يــوم 
الوفــاء، فــإن أقرضــه 100000 ل.س علــى أن يســددها لــه بعــد شــهرين 

ــاء أي بعــد شــهرين. ــوم الوف دوالرات بســعر ي

القبض-يف-بيع-العمالت:

ومــن شــروط القبــض، قبــض كا البدلــني كامــاً، فــا يكفــي قبــض أحــد البدلــني 
دون اآلخــر أو  قبــض جــزء مــن أحــد البدلــني، فــإن حصــل ذلــك فمــا مت قبضــه صــح 
صرفــه ومــا مت تأجيلــه دخــل فيــه ربــا النســيئة ومل يصــح صرفــه. ويراعــى قواعــد 

القبــض احلكمــي يف الشــيكات املصدقــة واملصرفيــة واحلــواالت املصرفيــة.

التوكيل-يف-املتاجرة-يف-العمالت:-

القاعــدة يف الوكالــة أن الوكيــل كاألصيــل، لذلــك ال بــأس مــن توكيــل الغــر بصــرف 
العمــات وينطبــق علــى الوكيــل نفــس شــروط األصيــل.

املواعدة-يف-املتاجرة-بالعمالت:

تعتــر قضيــة الوعــد امللــزم أو غــر امللــزم مســالة هامــة يف بيــع الصــرف، فــإن كان 
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ــني فــا جيــوز املواعــدة يف املتاجــرة بصــرف العمــات ألهنــا  ــا للطرف الوعــد ملزم
صــارت بيــع مســتقبلي وكمــا أســلفنا ال جيــوز ذلــك، أمــا الوعــد مــن طــرف واحــد فــا 

بــأس ولــو كان ملزمــا ألنــه يدخــل يف بــاب الترعــات.

ــوازي للعمــات، الحتمــال عــدم  ــع املت ــى مــا ســبق، ال جيــوز الشــراء والبي ــاء عل وبن
تســليم وتســلم العملتــني حــاال فيكــون بيــع صــرف آجــل، وولوعــد امللــزم للطرفــني، 

ــة واحــدة. والشــراط بيعتــني يف بيع

ويؤســس علــى مــا ســبق أيضــاً، عــدم جــواز ضمــان الشــريك لشــريكه حلمايتــه مــن 
خماطــر تقلــب اســعار صــرف العمــات. مثــال ذلــك، أن يعقــد طرفــان شــركة يدفــع 
األول رأمسالــه البالــغ 50000 دوالر والثانــي 2500000 ل.س ثــم يشــرط الشــريك 
األول أنــه بانتهــاء الشــركة أو خبروجــه منهــا فإنــه يســرد رأمسالــه بالــدوالر ال 

بقيمتهــا بالســوري. 

ــى ذلــك الضمــان  أمــا أن يتــرع طــرف ثالــث بذلــك مــن غــر أن ينــص عقدمهــا عل
فــا بــأس بــه، وحيصــل ذلــك عندمــا حيصــل عقــود دوليــة خيشــى فيهــا الطــرف 
األجنــيب مــن تقلبــات ســعر صــرف العملــة احملليــة فــا بــأس أن تتدخــل الدولــة 
كمتــرع ضامــن هلــذا اخلطــر، خاصــة إذا كان يف العقــد منفعــة عامــة ألهــل البلــد.

املبادلة-يف-العمالت-الثابتة-دينا-يف-الذمة:-

مــن الضــروري جــدا بيــان املقصــود هبــذه الفقــرة ألمهيتــه، فاملقصــود بالعمــات 
الثابتــة دينــا يف الذمــة، أي الذمــة الناشــئة بعــد إمتــام عمليــة البيــع وانتهائهــا. مثــال 
ذلــك، باعــت شــركة بضاعــة إىل شــخص مببلــغ 25000 دوالر، ســدد منهــا 20000 
دوالر وبقيــت يف ذمتــه 5000 دوالر. فاملقصــود اآلن هــو مــا بقــي يف الذمــة أي 

اخلمســة آالف دوالر.
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فــإن اشــرت الشــركة مــن ذلــك الشــخص فيمــا بعــد بضاعــة قيمتهــا 250000 ل.س 
فــا مانــع مــن إطفــاء الدينــني مــع بعضهمــا بشــرط اتفاقهمــا معــا علــى ســعر مبادلــة 
الديــن كلــه أو بعضــه، وبذلــك تصــح املبادلــة يف العمــات الثابتــة دينــا يف الذمــة إذا 

أدت إىل الوفــاء بســقوط الدينــني )موضــوع بيــع الصــرف( لتــرأ بذلــك ذمتيهمــا.

ومــن صــور ذلــك أيضــاً، اســتيفاء الشــركة لدينهــا البالــغ 5000 دوالر بســعر صرفهــا 
يف يــوم ســداد ذلــك الشــخص هلــذا املبلــغ.

ياحــظ اندمــاج املقاصــة يف عمليــة الصــرف ووفــاء الديــون الثابتــة يف الذمــة، وال 
بــأس يف ذلــك.

:FOREX-بيع-الصرف-بأسلوب

 Forign Exchange دأبــت بعــض الشــركات علــى بيع الصرف على شــبكة اإلنرنيــت
وأمســت ذلــك ببيــع Forex. وصورهتــا أن يشــرع املتاجــر برأمســال قــدره 1000 دوالر 
ويســتدين مــن تلــك الشــركة 9000 دوالر مثــاً، ثــم يشــرع ببيــع وشــراء العمــات 
باســتخدام شــبكة االنرنيــت وتقتــص الشــركة صاحبــة املوقــع )الدائــن( مبلغا مقطوعا 
)15 دوالر( عــن كل عمليــة بيــع أو شــراء. يف هــذه الصــورة ال جيــوز للشــركة إقــراض 
ــغ تشــرط عليــه فيهــا للتعامــل باملتاجــرة بالعمــات معهــا دون غرهــا،  العميــل مبال
للقاعــدة الشــرعية )كل قــرض جــرّ نفعــا فهــو ربــا( فــإن مل تشــرط ذلــك فــا مانــع منه 

شــرعاً. 

خامساً:-عقود-املعاوضات-)بالبيوع(:-بيع-املنافع-)احلقوق(:

- إجارة األعمال:	

- األجر اخلاص.	

- األجر املشرك.	
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- إجارة األشخاص املوازي.	

- اجلعالة واجلعالة املوازية.	

- إجارة األعيان واألشياء:	

- اإلجارة التشغيلية.	

- اإلجارة التشغيلية املوازية.	

- اإلجارة املنتهية بالتمليك.	

إجارة-األعمال-يف-تقديم-اخلدمات:

وهي الي تُعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم. وأنواعها:

- ــه 	 ــة، ال جيــوز ل ــدة معلوم ــل لشــخص واحــد م ــذي يعم أجــر خــاص: وهــو ال
العمــل لغــر مســتأجره.

- ــن اســتأجره أن 	 ــاس وال جيــوز مل ــة الن ــل لعام ــذي يعم أجــر مشــرك: وهــو ال
مينعــه عــن العمــل لغــره.

ــق  ــم املنافــع مــن اجلهــات واألفــراد ومســاعديهم، وتتعل إجــارة اخلدمــات هــي تقدي
املنافــع باألشــخاص اعتمــاداً علــى مــا لديهــم مــن خــرة ومهــارات متكنهــم مــن تقديــم 
اخلدمات املطلوبة، ســواء كان ذلك جبهود مباشــرة أو غر مباشــرة. وذلك بتحصيل 
ــة وإيصاهلــا إىل احملتاجــني إليهــا بأجــرة مؤجلــة أو  املؤسســات للمنافــع بأجــرة حاّل
مقســطة والصيغــة املائمــة هلــذه األعمــال املشــتملة علــى تقديــم منافــع هــي إجــارة 
األعمــال وهــي ختتلــف عــن إجــارة األشــياء يف بعــض التطبيقــات وإن كانــت تشــرك 
معهــا يف التكييــف ومعظــم الشــروط فهمــا بيــع منفعــة جيــب معرفــة بــديل األجــرة 

واملنفعــة أو اخلدمــة.
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ــدّ إجــارة  ــر إجــارة اخلدمــات)1( )املنافــع( كالدراســة والعــاج أو النقــل وحنوهــا تع تعت
موصوفــة يف الذمــة إن اقتصــر فيهــا التعيــني علــى اجلهــة )الشــخصية االعتباريــة( 
املقدمــة للخدمــة دون مــن يقــدم اخلدمــة مباشــرة مــن مــدرس أو طبيــب أو وســيلة نقــل.

فالعــرة يف نقــل هــذه اإلجــارة مــن اإلجــارة املوصوفــة يف الذمــة إىل اإلجــارة املعيّنــة 
ــت  ــن كان ــة، وإن مل يُعيَّ ــت معين ــن كان ــإن عُيّ ــة، ف ــم اخلدم ــن يباشــر تقدي ــني م بتعي
ــه هــو اجلــاري عليــه التطبيــق املصــريف هــذا  موصوفــة يف الذمــة وعــدم التعيــني ل
وال خيتلــف لــو كان مقــدم اخلدمــة شــخصاً »اعتباريــاً« غــر مؤهــل لانتفــاع بتلــك 
اخلدمــة ألنــه ال يشــرط لســامة التملــك للخدمــة أن يتملكهــا مــن ميكنــه اســتيفاؤها 
بنفســه مــادام مأذونــاً لــه بتمليكهــا لغــره مــن الباطــن وهــو يف هــذه احلالــة عميــل 

للمصــرف.

تعجيل-األجرة-يف-اإلجارة-املوصوفة-يف-الذمة:

ــلَم  ــظ السَ ــة بلف ــة بالذم ــع اإلجــارة املوصوف ــني أن تق ــة ب ــل الشــافعية واحلنابل فصّ
ــغ كــذا مــن منفعــة داٍر صفتهــا كــذا( وَقبــل املؤجــر، ففــي هــذه  مثــل: )أســلمتك مبل
احلالــة جيــب تعجيــل قبــض األجــرة يف جملــس العقــد، لئــا يصــر بيــع ديــن بديــن.

أمــا إذا مل تكــن بلفــظ الســلم وال الســلف مثــل ألزمــت ذمتــه كــذا فإنــه ال جيــب يف 
هــذه احلالــة تعجيــل األجــرة وقــد أخــذ املعيــار الشــرعي لإلجــارة هبــذا فلــم يشــرط 

تعجيــل األجــرة يف اإلجــارة املوصوفــة يف الذمــة.

إجارة-اخلدمات-وإجارة-اخلدمات-املوا	ية:

- ــدم مباشــرة مــن اجلهــات املالكــة للمنافــع وإمنــا 	. ــت اخلدمــات ال تُق إذا كان
تتــم بوســاطة مؤسســة ماليــة، فــإن األداة املســتخدمة مــع املتعاملــني مــع 
املؤسســات ميكــن أن تكــون هــي اإلجــارة ثــم اإلجــارة الثانيــة )اإلجــارة مــن 

)1( هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ملصرف أبو ظيب اإلسامي - القرار رقم )2006/3/8(
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الباطــن( فتســتأجر املؤسســة تلــك اخلدمــات ثــم تعيــد تأجرهــا. مبعنــى 
أن تتملــك املؤسســة املنفعــة وهــي اخلدمــة املطلوبــة ومتويلهــا ملــدة معينــة. 
وخــال تلــك املــدة تقــدم تلــك املنفعــة إىل املســتخدمني الفعليــني هلــا، بعــد 
االشــراط علــى املؤجــر )الشــخص أو اجلهــة املالكــة للخدمــة( بــأن التعاقــد 
معهمــا خيــول املؤسســة باإلضافــة إىل حقهــا يف االنتفــاع املباشــر القيــام 
بتقديــم تلــك املنفعــة للغــر وهــي مــن تعاقــد املؤسســة املاليــة معهــم يف عقــد 
اإلجــارة مــن الباطــن ويلتــزم مقدمــو اخلدمــة هبــذا فهــذه إجــارة معينــة. 
ويف هــذه الصيغــة بعــض املخاطــر ألن املؤسســة بعــد متلــك املنفعــة قــد ال 
جتــد مــن تقدمهــا إليــه، وميكــن أن يعــاجل هــذا باحلصــول علــى وعــود مــن 

املســتفيدين.

- وقــد تكــون اإلجــارة الــي حملهــا تقديــم اخلدمــات مــن املؤسســة املاليــة إىل 	.
املتعاملــني معهــا هــي إجــارة موصوفــة بالذمــة بعــدم تعيــني الطبيــب مثــاً، بل 
بوصــف اخلدمــة )األعمــال واإلجــازات( وصفــاً مينــع التنــازع، ويف اإلجــارة 
ــة  ــك منفع ــل متل ــد اإلجــارة قب ــرام عق ــة بالذمــة ميكــن للمؤجــر إب املوصوف
العــني الــي تريــد أن يؤجرهــا فتــرم املؤسســة العقــد مــع العميــل، ثــم تتعاقــد 
املؤسســة مــع الطبيــب أو اجلهــة الصحيــة مثــاً وتشــرط تقديــم اخلدمــة هلــا 

أو ملــن حتــدده مــن عمائهــا.

هــذا وجيــب عــدم الربــط بــني اإلجــارة املوصوفــة بالذمــة إذا مت إبرامهــا مــع مقــدم 
ــة، ألن املوصــوف يف  ــع املســتفيد مــن اخلدم ــد اإلجــارة م ــني عق ــة )أوالً( وب اخلدم
الذمــة ال جيــوز التصــرف فيــه قبــل قبــض حملــه أي تعيينــه فتكــون مــن قبيــل اإلجــارة 

املتوازيــة، أمــا إن حصــل العكــس فهــي اســتئجار وإجيــار مــن الباطــن.

مثــال: )ينطبــق املثــال علــى حالــة التعليــم واالستشــفاء وشــراء بطاقــات الطائــرة 
وغرهــا(:
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بفــرض أن تكلفــة عمليــة القلــب املفتــوح نقداً 200،000 ل.س، فإذا اشــرى البنك 10 
عمليــات نقــداً بســعر 180،000 ل.س للواحــدة، فــإن قــدم هــذه اخلدمــات مراحبــة 

تقســيطا فتكــون احلســابات كالتــايل:

التكلفة         180،000

ربح             12،600

192،600 سعر املراحبة  

اجلعالة:-

هنــاك أنشــطة ال ميكــن فيهــا حتديــد مقــدار العمــل بينمــا تكــون حمــددة املــدة بانتهاء 
العمــل. ومثــال ذلــك اجلعالة.

اجلعالــة)1( عقــد يلتــزم فيــه أحــد طرفيــه )وهــو اجلاعــل( بتقديــم عــوض معلــوم 
)وهــو اجلعــل( ملــن حيقــق نتيجــة معينــة يف زمــن معلــوم أو جمهــول )وهــو العامــل(. 
ــه وإال فليــس لــه شــيء وذهــب  ــه إن أكمل أي أن يُجعــل للرجــل جُعــاً إىل عمــل يعمل

عنــاؤه ســدى.

واجلعالــة عقــد ملــزم لقائلهــا إذا شــرع العامــل يف عملــه، بينمــا هــي عقــد جائــز ملــن 
يقبــل هبــا لذلــك ال أثــر للجهالــة العمــل )حمــل العقــد(.

أحكام-اجلعالة:

- يــد العامــل علــى مــا قــد يقــع يف يــده مــن أمــوال اجلاعــل يــد أمانــة، فــا يضمــن 	
إال بالتعــدي أو التقصــر أو خمالفــة شــروط اجلاعل. 

- أهلية التعاقد.	

)1( املعيار الشرعي /15/.
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- ال يشــرط تعيــني العامــل، فتنعقــد اجلعالــة بإصــدار إجيــاب موجــه للجمهــور، 	
وحيــق لــكل مــن بلغــه اإلجيــاب القيــام بالعمــل بنفســه أو باالســتعانة بغــره، أمــا 
إذا كان العامــل معينــاً فيجــب عليــه العمــل بنفســه، أو بغــره ممــن هــو حتــت 

إشــرافه ورقابتــه برضــا اجلاعــل صراحــة أو ضمنــاً.

- أن تتوفر يف اجلاعل شروط املؤجِّر، وإاّل كانت اجلعالة باطلة.	

- أن يكون العامل ذا قدرة على العمل وإن مل يكن بالغاَ. 5	

- يصــح اشــراط اجنــاز العمــل يف زمــن حمــدد، حبيــث ال يســتحق العامــل اجلعــل 	
بعــده إال إذا انتهــت املــدة وقــد أوشــكت النتيجــة علــى التحقــق فتمــدد تلقائيــاً.

- أن يكــون صيغتهــا دالــة علــى التــزام قائلهــا، فــا تصــح إذا أســندها قائلهــا إىل 	
غره.

- أن يكــون اجلعــل معلومــاً فــإن كان بــه جهالــة تفضــي إىل النِّــزاع وجــب لــه أجــر 	
املثــل عنــد القيــام بالعمــل.

- ال يشرط فيها أن يكون العمل للجاعل فيصبح أن يكون لغره.	

- ال يشرط يف استحقاق اجلعل عمل العامل بنفسه فله أن يستعني بغره.	

- إذا انتهت املدة وقد أجنز العامل ما ينتفع به اجلاعل فله أجرة املثل.	

أحكام-بدل-اجلعالة:

- يشــرط أن يكــون اجلعــل معلومــاً متقومــاً شــرعاً مقــدوراً علــى تســليمه، فــإن 	
كان اجلعــل جمهــوالً أو غــر مشــروع أو غــر مقــدور علــى تســليمه وجــب جعــل 

املثــل.

- جيــوز أن يكــون اجلعــل جــزءاً مــن حمــل اجلعالــة، مثــل نســبة مــن الديــون 	
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املتعاقــد علــى حتصيلهــا، أو االنتفــاع مــدة معينــة باملشــروع املتعاقــد علــى 
إجنــازه. 

- األصــل أن اجلعــل ال يســتحق إال بعــد إجنــاز العمــل وتســليمه للجاعل ويســتثنى 	
مــن ذلــك مــا يأتي:

- )أ ( إذا تبــني أن مــا قــام العامــل بالعمــل فيــه مملــوك لغــر اجلاعــل وقضــي لــه 	
بــه فللعامــل اجلعــل.

- )ب ( إذا حــدث عنــد قيــام العامــل بالعمــل حــادث أدّى إىل نقصــان قيمتــه دون 	
تعــد أو تقصــر مــن العامــل فللعامــل جعلــه كامــاً.

- ال مانــع مــن اشــراط تقديــم اجلعــل أو جــزء منــه عنــد العقــد أو بعــده ولــو قبــل 	
إجنــاز مجيــع العمــل، ولكنــه يعتــر دفعــة حتــت احلســاب وال يســتحقها العامــل 

إال بتحقــق النتيجــة وللجاعــل اســردادها يف حــال عــدم االســتحقاق.

فسخ-اجلعالة:

- إذا فسخ اجلاعل أو العامل العقد قبل الشروع يف العمل فا شيء للعامل.	

- إذا منــع اجلاعــل العامــل مــن العمــل بعــد شــروعه فيــه التــزام اجلاعــل بأجــرة 	
املثــل.

- إذا فســخ العامــل بعــد الشــروع يف العمــل فــا شــيء لــه علــى اجلاعــل إال إذا 	
اتفقــا علــى خــاف ذلــك.

- ــل 	 ــع اجلاعــل بالعم ــد انتف ــل وق ــد بســبب ال يرجــع إىل العام إذا انفســخ العق
ــه اجلاعــل. فللعامــل مــن اجلعــل مبقــدار مــا انتفــع ب

الفرق بني اإلجارة واجلعالة، الشكل )52(: 
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اإلجارةاجلعالة
- -جتوز اجلعالة مع جهالة العمل.	. اإلجارة ال جتوز مع جهالة العمل أو املنفعة.	.
- -تصح إذا مل يتعيَّن الطرف اآلخر.	. ال تصح إاّل بالتعيني.	.
- -تتم مع عدم القبول.	. الَبُدَّ يف اإلجارة من اإلجياب والقبول.	.
- -غر الزمة.	. اإلجارة الزمة.	.
- -اجلعل ال ميلك بالتعجيل.	. األجرة إذا دفعت معجاً ميلكها املؤجر.	.

الشكل-)		(

جماالت-تطبيق-عقد-اجلعالة:-

عندمــا يُقصــد االكتفــاء بتحديــد نتيجــة مقصــودة، وهــي بذلــك تصلــح ملــا ال تصلــح 
لــه اإلجــارة الــي جيــب فيهــا حتديــد العمــل. ومــن ذلــك:

- كل عمــل يــراد بــه اســتحداث نتيجــة كالتنقيــب عــن امليــاه والبــرول واملعــادن 	
املختلفــة. و إصــاح األراضــي واســتزراعها.

- كل عمــل يــراد فيــه غــرض للجاعــل مثــل كتقريــر أو دراســة عــن معلومــات 	
مؤثــرة أو إجنــاز أعمــال علميــة حتقــق نتائــج وال يتحــدد مقــدار العمــل فيهــا. 
كعمليات التســويق والتســوُّق والسمســرة. والبحوث العلمية يف شــتى اجملاالت 
الطبيــة والزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة. واحلصــول علــى شــهادات معينــة.

- كل عمــل يــراد فيــه رد شــيء مفقــود وإعادتــه لناشــده. كتحصيــل األمــوال 	
ــوال. والديــون املعدومــة واملشــكوك فيهــا قياســاً علــى اجلعالــة علــى رد الضَّ

- تســهيل إجــراءات العمــل والتشــغيل لــدى الغــر داخليــاً وخارجيــاً نظــر جعــل 	
ــن.  معَيَّ

- تنفيذ عمليات حلساب الغر. 	
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- احلصــول علــى تســهيات متويليــة مشــروعة، بالقيــام بتســهيات مــن شــأهنا 	
تأمــني موافقــات علــى منــح تســهيات للجاعــل أو تنظيــم متويــل جممــع.

- تطبــق اجلعالــة علــى احلصــول علــى تســهيات مــع مراعــاة شــرط صحــة 	
اجلعالــة وهــو أن يكــون حملهــا مشــروعاً، مثــل املداينــة باملراحبــة املؤجلــة 
الثمــن أو اإلجيــار املؤجــل األجــرة، أو اإلقــراض بــدون فائــدة أو إصــدار خطــاب 
ضمــان أو فتــح اعتمــاد مســتندي شــريطة عــدم اختــاذ ذلــك ذريعــة لعمليــات 

ــني املؤسســات. ــدة باالشــراط أو العــرف أو التواطــؤ ب اإلقــراض بفائ

- السمســرة: تطبــق اجلعالــة علــى السمســرة يف احلالــة الــي يكــون اســتحقاق 	
اجلعــل فيهــا مشــروطاً بإبــرام العقــد الــذي جــرى التوســط مــن أجلــه.

- حتقيق اكتشاف أو اخراعات أو تصاميم.	

اجلعالة-املوا	ية:

مبــا أن العمــل يف اجلعالــة ميكــن إســناده لغــر اجملعــول لــه، فيمكــن تطبيــق اجلعالــة 
املوازيــة بنــاء عليــه. فاملؤسســة املاليــة ميكــن أن تكــون العامــل يف اجلعالــة، بتعاقدهــا 
ــه يف  ــر، ســواء قامــت بالعمــل بنفســها أم مبــن تتعاقــد مع ــى العمــل لصــاحل الغ عل
ــا  ــا مل يســرط اجلاعــل عليه ــة، م ــة املوازي ــل اجلعال ــن قبي ــون م ــة أخــرى وتك جعال
قيامهــا بذلــك بنفســها، وحيصــل ذلــك عنــد اســتخدام صانــع معــني لشــهرته، فيقــال 
أن هــذه الســلعة مــن صناعــة فــان، فيشــرط اجلاعــل علــى اجملعــول لــه أن يقــوم 

بالعمــل بنفســه شــخصياً حتــى ال خيســر هــذه امليــزة التســويقية.

ــة صفــة اجلاعــل ملــن يقــدم العمــل هلــا،  وجيــوز للمؤسســة أن تكــون هلــا يف اجلعال
ســواء كانــت هــي املســتفيدة منــه أو كان للوفــاء بالتــزام منهــا جبعالــة لصــاحل الغــر 

)اجلعالــة املوازيــة(، مــع مراعــاة عــدم الربــط بــني اجلعالتــني.
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عقود-االمتيا	)	(:

بــاإلدارة،  يقصــد بعقــود االمتيــاز العقــود املتعلقــة باالســتغال، أو باإلنشــاء، أو 
وتطبيــق املؤسســات هلــا. واملقصــود باالمتيــاز هــو منــح طــرف آلخــر حــق االســتغال 
أو اإلنشــاء أو اإلدارة أو الرخيــص بنوعيــه ممــن ميلــك هــذا احلــق مبقابــل يتفــق 

عليــه. 

وتعتــر هــذه العقــود وســيلة مــن وســائل حتقيــق املصــاحل العامــة ومصــاحل األطــراف 
ــا  املتعاقــدة، وال مينــع مــن ذلــك مادامــت هــذه العقــود وتطبيقاهتــا خاليــة مــن الرب

والغــرر وغرمهــا مــن احملظــورات.

عقود-امتيا	-االستغالل-املعادن-أو-امليا	-وما-يف-حكمها:-

وهــي عقــود تعكــس اتفاقــاً بــني الدولــة وشــخص طبيعــي أو اعتبــاري لــه احلــق 
منفــرداً يف اســتغال املعــادن أو امليــاه ومــا يف حكمهــا وإنتاجهــا لقــاء مقابــل حمــدد. 

أشكال-ترخيص-االمتيا	:

- الرخيــص باالســتطاع: للدولــة أن تشــرط احلصــول علــى اإلذن )الرخيــص( 	
تدفعهــا  حمــددة  وأجــور  رســوم  مقابــل  حمــددة،  منطقــة  يف  باالســتطاع 
اجلهــة الطالبــة إىل الدولــة، وهــذا الرخيــص ال يعطــي صاحبــه حقــاً منفــرداً 
يف املنطقــة احملــددة، وال يعطيــه احلــق يف أعمــال االستكشــاف بالتنقيــب 

واإلنشــاءات الازمــة.

- الرخيــص باالستكشــاف: للدولــة أن تشــرط احلصــول علــى اإلذن )الرخيص( 	
لاستكشــاف يف منطقــة حمــددة وملــدة حمــددة مقابــل رســوم وأجــور حمــددة 
تدفعهــا اجلهــة الطالبــة إىل الدولــة، وهــذا الرخيــص باالستكشــاف قــد يعطــي 

)1( املعيار الشرعي )22(.
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للحاصــل عليــه حقــاً منفــرداً يف املنطقــة احملــددة لــه، مــع حقــه يف القيــام 
باألعمــال الازمــة لاكتشــاف.

احلصول-على-امتيا	-االستغالل:-

- يف حالة اكتشاف املعدن أو املياه وما يف حكمها من املرخص له باالستكشاف 	
ــة  ــاز االســتغال يف املنطق ــى امتي ــرد يف احلصــول عل ــع حبــق منف ــه يتمت فإن

احملــددة يف ترخيــص االستكشــاف مــا مل ينــص الرخيــص علــى غــر ذلــك.

- ــد االستكشــاف 	 ــا بع ــاه ومــا يف حكمه ــة عــدم اكتشــاف املعــدن أو املي يف حال
خــال املــدة احملــددة ال يثبــت للجهــة املستكشــفة بعــد انقضــاء املــدة حــق 

احلصــول علــى امتيــاز االســتغال.

- للدولــة أن متنــح امتيــاز االستكشــاف، أو امتيــاز االســتغال مباشــرة دون 	
ترتيــب املراحــل املشــار إليهــا.

- يف حالــة طلــب الدولــة مــن جهــة متخصصــة االســتطاع أو االستكشــاف 	
لصــاحل الدولــة، فإنــه يطبــق علــى هــذه العاقــة أحــكام اإلجــارة أو اجلعالــة. 

التكييف-الشرعي-لعقود-امتيا	-االستغالل:

ــاه ومــا شــاهبها ال حيصــل إال بالتنقيــب عنهــا وهــو  اســتغال املعــادن ومصــادر املي
عمــل جمهــول مقــداره، واملقابــل الــذي حيصــل عليــه صاحــب االمتيــاز مبلــغ معلــوم 
وهــو حصــة مــن الناتــج حمــددة بالنســبة أو بالكميــة والتكييــف الشــرعي هلــذه العقود 
ــة هــي اجلاعــل، واملؤسســة املســتخرجة هــي  ــة: فالدول هــو أهنــا مــن صــور اجلعال

العامــل، واملقابــل احملــدد هــو اجلعــل. 

جمال-عقود-امتيا	-االستغالل:

مبــا أن عقــود االمتيــاز تتــم بــني الدولــة واألشــخاص الطبيعيــني أو املعنويــني فإنــه 
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يراعــي مــا يأتــي:

- ــة، ســواء 	 ــكا للدول ــة األخــذ باالجتــاه الفقهــي الــذي جيعــل املعــادن مل يف حال
اســتخرجت مــن األراضــي اململوكــة هلــا أم مــن األراضــي اململوكــة ملــكا خاصــاً، 

فإنــه جيــوز تطبيــق عقــود االمتيــاز علــى مجيــع األراضــي دون اســتثناء.

- يف حالــة األخــذ باالجتــاه الفقهــي الــذي يثبــت ملالــك األرض أو ملالــك منافعهــا 	
احلــق يف اســتغال معادهنــا لصاحلــه نظــر أداء مــا يســتحق للدولــة تســتثنى 

مــن تطبيــق عقــود االمتيــاز األراضــي اآلتيــة:

- األراضي اململوكة ملكاً خاصاً سواء كانت خالية أم مبنية.أ.

- األراضــي املــوات الــي مت حتجرهــا بقصــد اإلحيــاء بضوابطــه وشــروطه ب.
الشــرعية والنظامية.

- أو 	. الطبيعيــني  الدولــة لألشــخاص  مــن  الــي مت إقطاعهــا  األراضــي 
املعنويــني، ســواء كان إقطــاع متليــك، أو إقطــاع إرفــاق ملنافعهــا ملــدة 

حمــددة.

طرق-تطبيق-املؤسسات-لعقود-امتيا	-االستغالل:

 ميكــن للمؤسســات تطبيــق عقــود االمتيــاز لاســتغال بعاقــة مباشــرة مــع الدولــة، 
أو بدخوهلــا طرفــاً بــني الدولــة والطــرف احلاصــل علــى االمتيــاز، وذلــك باســتخدام 

إحــدى الصيــغ اآلتيــة : 

- اجلعالــة: جبعــل حصــة معينــة بنســبة شــائعة مــن املنتــج للحاصــل علــى أ.
االمتيــاز.

- اإلجــارة: وذلــك بإجيــار الدولــة األرض للحاصــل علــى االمتيــاز، واألجرة نســبة ب.
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معلومــة ممــا يســتخرج مــن املنتجــات، كمــا ميكــن للحاصــل علــى االمتيــاز 
إجــارة األرض لغــره إلنشــاء املشــروع عليهــا. )إجــارة مــن الباطــن(.

- املضاربــة: وذلــك بتقديــم الدولة األرض إىل احلاصل على االمتياز الســتغاهلا 	.
حبصــة شــائعة معلومــة مــن الربــح لــكل مــن الطرفــني وميكــن قيــام املؤسســات 

بذلــك مباشــرة أو مــن خــال مضاربــة ثانية.

- املشــاركة: ميكــن يف عقــود امتيــاز االســتغال تطبيــق املشــاركة ســواء أكانــت د.
مشــاركة ثابتــة أم متناقصــة. ففــي املشــاركة الثابتــة تســهم املؤسســة مــع الدولة 
أو مــع اجلهــة املنفــذة لامتيــاز حبصــة مــن رأس املــال الــازم، وتبقــى املشــاركة 
إىل انتهــاء املــدة احملــددة هلــا. أمــا يف املشــاركة املتناقصــة فتســهم املؤسســة 
حبصــة مــن رأس املــال الــازم وتتعهــد املؤسســة ) أو الشــركة املنفــذة ( ببيــع 

حصتهــا تدرجييــاً إىل الدولــة.

عقود-امتيا	-إنشاء-املشروعات-)امتيا	-اإلنشاء(:

هــو عقــد بــني الدولــة وطــرف آخــر إلقامــة مشــروع يتعلــق غالبــاً باملرافــق العامــة يتــم 
إنشــاؤه مبواصفــات معينــة. ولــه صــور منهــا:

- أن ينشــئ احلاصــل علــى االمتيــاز مشــروعا مبواصفــات معينــة علــى أرض أ.
ــدة  ــاز م ــة لصاحــب االمتي ــه مملوك ــون منافع ــوكاً هلــا، وتك ــون ممل ــة يك للدول

ــة. ــود بعدهــا للدول ــة تع معين

- أن ينشــئ احلاصــل علــى االمتيــاز مشــروعاً مبواصفــات معينــة يكــون ملــكاً لــه ب.
ولكــن علــى أرض للدولــة وينتفــع بــه مــدة معينــة ثــم ميلــك إنشــاءات املشــروع 

إىل الدولــة.

- أن ينشــئ احلاصــل علــى االمتيــاز مشــروعاً مبواصفــات معينــة علــى أرض 	.
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للدولــة وتكــون إنشــاءات املشــروع أيضــاً ملــكاً هلــا، ويشــركان يف إيــرادات 
املشــروع حســب االتفــاق، وذلــك طيلــة مــدة حمــددة يتــم بعدهــا متليك املشــروع 

ــاز. ــى االمتي إىل احلاصــل عل

ويف احلــاالت الثــاث يرتــب علــى االمتيــاز منــح احلاصــل عليــه احلــق يف حتصيــل 
الرســوم أو األجــور عــن تقديــم خدمــات املشــروع للجمهــور.

التكييف-الشرعي-لعقود-امتيا	-اإلنشاء:

خيتلف التكييف الشرعي لعقود امتياز اإلنشاء حبسب ما يأتي:

إذا كان التــزام احلاصــل علــى امتيــاز اإلنشــاء شــاماً للعمــل اإلنشــائي وتقديــم املواد، 
فالعقــد اســتصناع، وهــذه هــي الصــورة الغالبــة، ومثنــه انتفــاع صاحــب االمتيــاز 
ــل االســتصناع  ــن قبي ــة. واالســتغال م ــل تســليمه للدول ــدة حمــددة قب باملشــروع مل

بثمــن يتمثــل يف االنتفــاع باملصنــوع مــدة معلومــة قبــل تســليمه إىل املســتصنع.

أما إذا كان املشــروع منشــأ على أرض مســتأجرة من الدولة واألجرة تســليم املشــروع 
إليهــا بعــد مــدة معينــة فإهنــا إجــارة لــألرض واألجــرة هــي املشــروع نفســه املســلم يف 
األجــل املتفــق عليــه. ويف احلالــة الــي يتــم فيهــا حتديــد مثــن إقامــة املشــروع مببلــغ 
مــايل حمــدد، يــرك املشــروع يف حيــازة صاحــب االمتيــاز مــدة حمــددة علــى ســبيل 
ــى الثمــن مــن عــوض منافــع املشــروع، مــع حقــه يف  ــق حلقــه يف احلصــول عل التوث
املقاصــة بــني الثمــن وعــوض املنافــع، فــإذا حصــل علــى الثمــن قبــل هنايــة املــدة رد 
ــى  ــق حت ــدة بقــى حــق التوث ــى الثمــن يف هــذه امل املشــروع ملالكــه وإن مل حيصــل عل

يســتوف هــذا الثمــن. 

طرق-تطبيق-املؤسسات-لعقود-امتيا	-لإلنشاء:-

ميكــن للمؤسســات تطبيــق عقــود االمتيــاز لإلنشــاء بعاقــة مباشــرة مــع الدولــة، أو 
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ــك باســتخدام  ــاز، وذل ــى االمتي ــة والطــرف احلاصــل عل ــني الدول ــاً ب بدخوهلــا طرف
إحــدى الصيــغ اآلتيــة: 

- اإلجــارة واإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك باســتئجار احلاصــل علــى االمتياز األرض 	
ــاً  ــة إجيــاراً منتهي ــم إجيــار املشــروع للدول ــا ث ــاء عليه ــة بقصــد البن مــن الدول
ــرة إلنشــاء  ــاز إجــارة األرض لغ ــى االمتي ــن للحاصــل عل ــا ميك ــك، كم بالتملي

املشــروع عليهــا إجــارة مــن الباطــن تشــغيلية أو منتهيــة بالتمليــك.

- االســتصناع: ميكــن تطبيــق عقــد االســتصناع واالســتصناع املــوازي حبيــث 	
تكــون الدولــة مســتصنعاً واملؤسســات صانعــاً ) و احلاصــل علــى االمتيــاز 
مســتصنعاً موازيــا(، ومثــن االســتصناع منافــع املصنــوع الســتغاهلا بتقدميهــا 

للمســتخدمني برســوم وأجــور. 

- املشــاركة: ميكــن يف عقــود امتيــاز اإلنشــاء تطبيــق املشــاركة ســواء أكانــت 	
مشــاركة ثابتــة أم متناقصــة. ففــي املشــاركة الثابتــة تســهم املؤسســة مــع الدولة 
أو مــع اجلهــة املنفــذة لامتيــاز حبصــة مــن رأس املــال الــازم، وتبقــى املشــاركة 
إىل انتهــاء املــدة احملــددة هلــا. أمــا يف املشــاركة املتناقصــة فتســهم املؤسســة 
ــع  ــذة( ببي ــد املؤسســة )أو الشــركة املنف ــازم وتتعه ــال ال ــن رأس امل حبصــة م

حصتهــا تدرجييــاً إىل الدولــة.

عقود-امتيا	-اإلدارة:

هــي عقــود بــني الدولــة وأشــخاص آخريــن يتــم مبوجبهــا منــح حــق إدارة مرافــق 
أو منشــآت عامــة مبقابــل حمــدد لغــرض تقديــم خدماهتــا للجمهــور مبــا حيقــق 

املصلحــة العامــة.

التكييف-الشرعي-لعقود-امتيا	-اإلدارة:

إذا حــدد املقابــل عــن منــح امتيــاز اإلدارة مببلــغ مقطــوع أو بنســبة مــن إمجــايل 
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ــة  ــة وصاحــب االمتيــاز عقــد إجــارة، ويف هــذه احلال ــراد فــإن العقــد بــني الدول اإلي
حيــق للجهــة املاحنــة المتيــاز اإلدارة حتصيــل رســوم عــن منــح االمتيــاز وتكــون مــن 

ــاز. ــل املســتحق عــن مــدة االمتي ــة إىل املقاب ــل األجــرة املقدمــة، باإلضاف قبي

وإذا حــدد املقابــل بنســبة مــن األربــاح )صــايف اإليراد بعد املصروفــات واملخصصات( 
فــإن العقــد بــني الدولــة وصاحــب االمتيــاز عقــد مضاربــة رأس ماهلــا هــو أصــل 

املرفــق أو املشــروع.

إهناء-عقد-امتيا	-اإلدارة:

امتيــاز اإلدارة عقــد مؤقــت باملــدة احملــددة يف منحــه، وهــو قابــل للفســخ مــن قبــل 
ــات احملــددة يف  ــه بااللتزام ــاز للشــروط، أو إخال ــة صاحــب االمتي ــة مبخالف الدول
العقــد، وحيــق لصاحــب االمتيــاز التخلــي عنــه بشــرط اختــاذ اإلجــراءات الــي يتحقق 

هبــا عــدم اإلخــال بــأداء اخلدمــات للجمهــور.

التصرف-يف-االمتيا	:-

مبــا أن االمتيــاز حــق مــايل فإنــه جيــوز ملالكــه التصــرف فيــه بالبيــع أو اإلجــارة أو 
الرهــن أو جعلــه حمــا للمشــاركة أو تصكيكــه، وذلك بالضوابط والشــروط الشــرعية 

ومراعــاة قيــود اجلهــة املاحنــة لامتيــاز، وينظــر معيــار التصــرف يف احلقــوق. 

إجارة-األعيان-واألشياء:

وهي الي تُعقد على األعيان لقاء عِوَض معلوم. وأنواعها:

- إجارة أعيان املنقولة كالثياب واحللي واألواني وغرها.	.

- إجارة أعيان ثابتة كالدور واملنازل واألراضي.	.

وهــو عقــد يفيــد متليــك املنافــع بعــوض، فهــي تــرد علــى املنافــع، وهبا يتحقــق موضوع 
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العقــد بــني أطرافه املؤجر واملســتأجر.

أحكام-املنفعة)	(:

- أن تكــون املنفعــة مباحــة شــرعاً، فــا جيــوز إجــارة مســكن لعمــل حمــرّم كمقــر 	
ملصــرف ربــوي.

- أن تكــون املنفعــة معلومــة عنــد التعاقــد مبــا مينــع أي جهالــة مؤديــة إىل نــزاع، 	
ــة املســتأجر حملــل املنفعــة، فــإن مل يكــن رآه مل  كتحديــد مــدة اإلجيــار أو رؤي

يلزمــه العقــد ولــه فســخه عنــد رؤيتــه.

- أن تكــون املنفعــة مقــدورة التســليم بتســليم حملهــا أي العــني املؤجــرة فــا تصــح 	
إجــارة عــني مرهونــة أو دابــة ضالــة.

- أال يكون مبحلها عيب خيل أو مينع االنتفاع.	

- جيوز أن يكون حمل اإلجارة حصة من عني مملوكة على الشيوع. 	

- جيــوز أن تعقــد إجــارة علــى مســكن أو معــدات ولــو لغــر مســلم إذا كان الغــرض 	
املعقــود لــه حــاالً كبيــت الســكنى وســيارة النقــل،إال إذا علــم املؤجــر أو غلــب 

علــى ظنــه أن العــني املؤجــرة تســتخدم يف حمــرّم.

- علــى املســتأجر التقيــد باالســتعمال املائــم للعــني املؤجــرة أو باملتعــارف عليــه 	
والتقيــد بالشــروط املتفــق عليهــا املقبولــة شــرعاً. 

- ال جيــوز للمؤجــر أن يشــرط براءتــه مــن عيــوب العــني املؤجــرة الــي ختــل 	
باالنتفــاع،وال أن خيلــي مســؤوليته عمــا يطــرأ علــى العــني مــن خلــل يؤثــر يف 
ــه. ــه أم بســبب خــارج عــن إرادت ــة املقصــودة مــن اإلجــارة ســواء أكان بفعل املنفع

- إذا فاتــت املنفعــة كليــاً أو جزئيــاً بتعــدي املســتأجر مــع بقــاء العني،فإنــه يضمــن 	
)1( املعيار الشرعي /9/.
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إعــادة املنفعــة أو إصاحهــا،وال تســقط األجــرة عــن مــدة فــوات املنفعة.

- ــا 	 ــه حتويله ــى املؤجــر وال حيــق ل ــة األساســية للعــني عل ــف الصيان ــع تكالي تق
علــى املســتأجر بــأي حــال، لكــن ميكــن توكيــل املســتأجر بإجرائهــا علــى 
حســاب املؤجــر. أمــا تكاليــف الصيانــة التشــغيلية أو الدوريــة فتقــع علــى عاتــق 

املســتأجر.

- العــني املؤجــرة تكــون علــى ضمــان املؤجــر طيلــة مــدة اإلجــارة مــا مل يقــع مــن 	
املســتأجر تعــد أو تقصــر. وجيــوز لــه أن يؤمــن عليهــا عــن طريــق التأمــني 
املشــروع كلمــا كان ذلــك ممكناً،ونفقــة التأمــني علــى املؤجر،وميكــن للمؤجــر 
ــل  ــه حتمي ــد األجرة،ولكــن ال جيــوز ل ــد حتدي ــاً عن ــار ضمن أخذهــا يف االعتب
املســتأجر بعــد العقــد أي تكلفــة إضافيــة زادت علــى مــا كان متوقعــاً عنــد 
حتديــد األجــرة. كمــا ميكــن للمؤجــر أن يــوكل املســتأجر بالقيــام بإجــراء 

ــى حســاب املؤجــر. التأمــني عل

أحكام-األجرة:

- جيــوز أن تكــون األجــرة نقــوداً أو عينــاً أو منفعــة، عاجلــة أو آجلــة، نقــداً أو 	
مقســطة.

- جيــب أن تكــون األجــرة معلومــة ســواء لكامــل املــدة أو جمــزأة دوريــاً، كأن يؤجره 	
عقاراً خلمســة ســنوات بأجر قدره 50،000 أو كل ســنة بأجر 10،000.

- جيــوز أن تكــون مببلــغ ثابــت أو متغــر حبســب أي طريقــة معلومــة للطرفــني. 	
كأن يؤجــره عقــاراً خلمســة ســنوات بأجــر 10،000 للســنة األوىل يــزداد %10 

ســنوياً. وعليــه ميكــن ســدادها بــأي طريقــة يتــم االتفــاق عليهــا.

- ميكــن االتفــاق علــى تعديــل أجــرة الفــرات املســتقبلية،طاملا مل حيصــل االنتفاع 	
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بالعــني املؤجــرة بعــد. أمــا أجــرة الفــرات الســابقة الــي مل تدفــع فتصبــح دينــاً 
علــى املســتأجر،وال جيــوز اشــراط زيادهتــا.

أحكام-اإلجارة:

- جيــوز للمســتأجر إجــارة العــني ملالكهــا نفســه يف مــدة اإلجــارة األوىل بأقــل مــن 	
األجــرة األوىل أو مبثلهــا أو بأكثــر منهــا إذا كانــت األجرتــان معجلتني. وال جيوز 
ذلــك إذا كان يرتــب عليهــا عقــد عينــة: بتغــر يف األجــرة أو يف األجل،مثــل أن 
تقــع اإلجــارة األوىل مبائــة دينــار حالة،ثــم يؤجرهــا املســتأجر إىل نفــس املؤجــر 
مبائــة وعشــرة مؤجلــة،أو أن تقــع اإلجــارة األوىل مبائــة وعشــرة مؤجلــة ثــم تقــع 
اإلجــارة الثانيــة مبائــة نقــداً،أو أن تكــون األجــرة يف اإلجارتــني واحدة،غــر أهنــا 

يف األوىل مؤجلــة بشــهر،ويف الثانيــة بشــهرين.

- جيــوز أن تقــع اإلجــارة علــى موصــوف يف الذمــة وصفــاً منضبطاً،ولــو مل يكــن 	
مملــوكاً للمؤجــر )إجــارة موصوفــة يف الذمــة( حيــث يتفــق علــى تســليم العــني 
املوصوفــة يف موعــد ســريان العقد،ويراعــى يف ذلــك إمــكان متلــك املؤجــر 
هلــا أو صنعهــا،وال يشــرط فيهــا تعجيــل األجــرة مــا مل تكــن بلفــظ الســلم أو 
الســلف. وإذا ســلم املؤجــر غــر مــا مت وصفــه فللمســتأجر رفضــه وطلــب مــا 

تتحقــق فيــه املواصفــات.

- ميكــن للعميــل مشــاركة املؤجــر يف شــراء العــني الــي يرغــب يف اســتئجارها ثــم 	
يســتأجر حصــة املؤجــر،وال تســتحق عليــه إال أجــرة مــا ليــس مملــوكاً لــه.

- يف حاالت خاصة، ميكن للمؤجر توكيل أحد عمائه بأن يشــري حلســاهبا ما 	
حيتاجــه ذلــك العميــل مــن معــدات وآليــات وحنوهــا ممــا هــو حمــدد األوصــاف 

والثمن،بغيــة أن يؤجــره تلــك األشــياء بعــد حيــازة املؤجــر هلا حقيقــة أو حكماً.
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- جيــوز أخــذ الضمانــات املشــروعة لتوثيــق احلصــول علــى األجــرة أو الضمــان 	
يف حالــة التعــدي أو التقصــر كالرهــن والكفالــة وحوالــة احلق على مســتحقات 

املســتأجر لــدى الغــر.

- ــي 	 ــد اإلجــارة ينته ــإن عق ــاع املؤجــر العــني املؤجــرة إىل املســتأجر منه،ف إذا ب
ــا للمســتأجر. ــة العــني ومنفعته ــال ملكي بســبب النتق

- حيــق للمؤجــر بيــع العــني املؤجــرة لغــر املســتأجر،وتنتقل ملكيتهــا حمملــة بعقد 	
اإلجيــار؛ ألنــه حــق الغــر،وال يشــرط رضــا املســتأجر،أما املشــري فإنــه إذا مل 
ــه حيــل حمــل  ــل فإن ــم وقب ــع،وإذا عل ــه حــق فســخ البي ــم بعقــد اإلجيــار فل يعل

املالــك الســابق يف اســتحقاق األجــرة عــن املــدة الباقيــة.

- إذا هلك املأجور كلياً انفسخ عقد اإلجارة وسقط أداء بقية األقساط.	

- إذا هلك املأجور جزئياً بشــكل يُخل باملنفعة جاز للمســتأجر فســخ اإلجارة،أو 	
تعديــل األجرة. 

- تبقــى األجــرة ســارية مــا دام العقــد ســارياً ولــو توقــف املســتأجر عــن اســتخدام 	
العــني أو أعادهــا علــى املالــك دون موافقتــه،وال تؤجــر العــني ملســتأجر آخــر يف 

املــدة الباقية.

فسخ-اإلجارة-وانتهاؤها:

- جيوز فسخ عقد اإلجارة بالراضي.	

- إذا توقف املستأجر عن سداد األجرة أو تأخرها.	

- ال تنتهي اإلجارة بوفاة أحد املتعاقدين.	

- باهلاك الكلي للعني.	

- بانتهاء مدهتا.	
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أحكام-لزوم-اإلجارة:

عقد اإلجارة عقد الزم، ويشرط لبقائه الزماً شرطان، الشكل )53(:

- ســامة العــني املؤجــرة عنــد حــدوث عيــب خيــل باالنتفــاع هبــا: فــإذا اهندمــت 	
الدار كلها أو انقطع املاء عن الطاحون أو انقطع الشرب عن األرض انفسخت 
اإلجــارة، ألن املعقــود عليــه قــد هلــك، واهلــاك موجــب لفســخ العقــد، وإن زال 
العيــب قبــل أن يفســخ املســتأجر عقــد اإلجــارة بــأن صــح املريــض، وزال العــرج 
عــن الدابــة وبنــاء املؤجــر للجــزء الــذي ســقط مــن الــدار، بطــل خيــار املســتأجر 
بالفســخ؛ ألن املوجــب للخيــار قــد زال، والعقــد قائــم، فيــزول اخليــار. وحــق 
الفســخ يثبــت للمســتأجر إذا كان العيــب ممــا يضــر باالنتفــاع فــإن كان العيــب 
ممــا ال يضــر بانتفــاع املســتأجر كســقوط حائــط مــن الــدار ال ينتفــع فيــه مــن 

ســكناها فــا يثبــت حــق الفســخ.

- عدم حدوث عذر جييز فسخ اإلجارة. 	

مزايااإلجارة:

- متكن من حيازة واستخدام األصول دون ضخ سيولة كبرة.	

- ال تنقل ملكية العني بل ملكية املنفعة.	

- الربح مستقل عن القيمة املقابلة للعني وهو األجر.	

- مرتبطة بالزمن.	

أســاليب  مــن  كأســلوب  املنافــع  علــى  اإلجــارة  اإلســامية  املصــارف  وتســتخدم 
اســتثماراهتا فهــي تقتــين املمتلــكات واألصــول الناميــة مــن أجــل إجــارة عينهــا حيــث 
تضعهــا حتــت تصــرف عمائهــا الســتيفاء منافــع مقابــل ذلــك. وأنواعها هــي اإلجارة 

ــة بالتمليــك. ــة أو  املنتهي التشــغيلية واإلجــارة التمليكي
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ضوابط-التمويل-باإلجارة  
حيدد جملس اإلدارة: 

1. حتــدد جلنــة إدارة األصــول يف املصــرف النســبة اإلمجاليــة لعمليــات التمويــل بطريقــة 
اإلجــارة إىل جممــوع االســتثمار بشــكل دوري.

2. مــدد التمويــل القصــوى حبســب نــوع االســتثمار وطبيعــة املوجــودات املؤجــرة ومــدد 
اســتهاكها.

3. نسب الربح املقررة وفقاً لألوضاع السائدة يف السوق.
4. حتديد دفعة مقدمة مناسبة لتغطية فرة أو أكثر من فرات التأجر.

وبناء على ما سبق تقرر إدارة االئتمان:
1. تطبــق هــذه الصيغــة لتمويــل العقــارات )وال ســيما األبنيــة( وخطوط اإلنتــاج واألجهزة 

واملعــدات واملركبــات وغرهــا مــن املوجــودات العينيــة القابلة للتأجر.
2. حتدد قيمة األقساط اإلجيارية.

عقد اإلجارة: 
جيب أن يتضمن عقد اإلجارة ما يلي:

1. نوع اإلجارة )تشغيلية أو منتهية بالتمليك(.
2. حتديد العني املؤجرة واستعماهلا.

3. خيار املستأجر بتملك العني املؤجرة يف حال اإلجارة املنتهية بالتمليك وكيفية سداده.
4. مدة اإلجارة.

5. مصاريف الصيانة.
6. الضمانات املطلوب تقدميها ضد خماطر التعدي والتقصر.

7. حاالت فسخ اإلجارة وانتهائها أو جتديدها.
8. التأمني على العني املؤجرة وكون املصرف هو املستفيد منه.

الشكل-)		(
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أواًل:-اإلجارة-التشغيلية:-

يقــوم املصــرف اإلســامي مبوجــب هــذا األســلوب باقتنــاء موجودات وأصــول خمتلفة 
تســتجيب حلاجيــات مجهــور متعــدد مــن املســتخدمني وتتمتع بقابلية جيدة للتســويق 
ســواء علــى املســتوى احمللــي أو الــدويل. ويتــوىل املصــرف إجــارة هــذه األعيــان ألي 
ــق  ــدة حمــددة يتف ــا خــال م ــا هبــدف تشــغيلها واســتيفاء منافعه ــة ترغــب فيه جه
عليهــا، وبانتهــاء ذلــك املــدة تعــود األعيــان إىل حيــازة املصــرف ليبحــث مــن جديــد 

عــن مســتخدم آخــر يرغــب يف إجيارهــا.

ويتميــز هــذا األســلوب ببقــاء األعيــان حتــت ملكيــة املصــرف اإلســامي الــذي يقــوم 
بعرضهــا لإلجيــار املــرة تلــو األخــرى حتــى ال تبقى بدون اســتعمال إال لفرات قصرة، 
وهــو يتحمــل يف ذلــك خماطــرة ركــود الســوق واخنفــاض الطلــب علــى تلــك األعيــان 

ممــا يــؤدي إىل خطــر عــدم اســتغاهلا. وتقســم اإلجــارة التشــغيلية إىل:

- -إجــارة-معينــة: وهــي اإلجــارة الــي يكــون حملها عقاراً أو عيناً معينة باإلشــارة 	
إليهــا أو حنــو ذلــك ممــا مييزهــا عن غرها.

- -إجــارة-موصوفــة-بالذمّــة: وهــي اإلجــارة الــواردة علــى منفعــة موصوفــة 	
ــة، كســيارة أو ســفينة غــر معينــة  بصفــات يتفــق عليهــا مــع التزامهــا يف الذمّ

ــازع. ــع التن ــاً مين ــاً دقيق ــة وصف ــا موصوف لكنه

مراحل-اإلجارة-التشغيلية:

- متلــك العــني )املعــدات مثــاً( بشــرائها بنــاء علــى دراســة جــدوى ودفــع مثنهــا 	.
واستامها.

- تأجــر العــني )املعــدات مثــاً( بعــوض. وتســليم املعــدات للمســتأجر واســتام 	.
األجــرة املتفــق عليهــا بعــد اإلجــارة. واســتام املعــدات بعــد انتهــاء مــدة 

اإلجــارة.
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- عقد إجارة تالية: بتكرار اخلطوات السابقة وهكذا. 	.

ثانياً:-اإلجارة-التمليكية:

تتميــز اإلجــارة التمليكيــة أو اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك بكــون املؤجــر ال يقتــين 
املوجــودات واألصــول انطاقــاً مــن دراســة الســوق والتأكــد مــن وجــود رغبــات هلــا، 
ــك األصــول عــن  ــك تل ــه لتمل ــد مــن أحــد عمائ ــب مؤك ــل يشــريها اســتجابة لطل ب

طريــق اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك.

وعليــه فــإن تلــك األصــول املؤجــرة ال تبقــى يف ملكيــة املؤجــر بعــد هنايــة عقــد 
اإلجــارة كمــا هــو احلــال يف اإلجــارة التشــغيلية إمنــا تنتقــل هنــا إىل ملكيــة املســتأجر. 
وحيتســب املصــرف األجــرة اإلمجاليــة غالبــاً علــى أســاس تكلفــة املوجــودات إضافــة 

إىل رحبــه، وتــوزع األجــرة بعــد ذلــك علــى فــرات يُتفــق عليهــا. 

أحكام-تتعلق-بتمليك-العني-املؤجرة-يف-اإلجارة-املنتهية-بالتمليك)	(:

- ــد 	 ــة مســتقلة عــن عق ــك العــني للمســتأجر بوثيق ــد طريقــة متلي جيــب حتدي
اإلجارة،ويكــون بإحــدى الطــرق اآلتيــة: وعــد بالبيــع بثمــن رمــزي، أو هبــة، أو 
بثمــن حقيقــي أي بســعر الســوق، أو بتعجيــل أجــرة املــدة الباقيــة. ويف حــاالت 
إصــدار وعــد باهلبــة أو وعــد بالبيــع أو عقــد هبــة معلــق مبســتندات مســتقلة 
ال جيــوز أن يذكــر أهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن عقــد اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك.

- الوعــد بالتمليــك ملــزم ملــن صــدر منــه، وجيــب أن يقتصــر الوعــد امللــزم علــى 	
طــرف واحــد، أمــا الطــرف اآلخــر فيكــون خمــراً.

- ــرام عقــد 	 ــاً إىل املســتقبل مــع إب ــع مضاف ــرام عقــد البي ــك بإب ال جيــوز التملي
اإلجــارة.

)1( املعيار الشرعي /9/.
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- إذا هلكــت العــني املؤجــرة أو تعــذر اســتمرار عقــد اإلجــارة إىل هنايــة مدتــه 	
مــن دون تســبب مــن املســتأجر يف احلالتني،فإنــه يرجــع إىل أُجــرة املثل،ويــرد 
املؤجــر إىل املســتأجر الفــرق بــني أجــرة املثــل واألجــرة احملــددة يف العقــد إذا 
كانــت أكثــر مــن أجــرة املثــل؛ وذلــك دفعــاً للضــرر عــن املســتأجر الــذي رضــي 
بزيــادة األجــرة عــن أجــرة املثــل يف مقابلــة الوعــد لــه بالتمليــك يف هنايــة مــدة 

اإلجــارة.

وتنتهي-امللكية-بأربعة-صور-هي:-

- عقــد إجيــار مــع الوعــد هببــة العــني عنــد االنتهــاء مــن وفــاء مجيــع األقســاط 	
اإلجياريــة علــى أن تكــون اهلبــة بعقــد منفصــل.

- عقــد إجيــار مــع وعــد ببيــع العــني املســتأجرة مقابــل مبلــغ رمــزي أو حقيقــي 	
يدفعــه املســتأجر يف هنايــة املــدة بعــد ســداد مجيــع األقســاط اإلجياريــة املتفــق 

عليهــا.

- عقــد إجيــار مــع وعــد ببيــع العــني املســتأجرة مبجــرد ســداد مجيــع األقســاط 	
اإلجياريــة املســتحقة املتفــق عليهــا.

- عقــد إجيــار تدرجيــي حبيــث يتــم بنهايــة كل فــرة شــراء املســتأجر جلــزء مــن 	
املأجــور واســتئجاره للجــزء الباقــي وهكــذا حتــى يتــم شــراء كامــل املأجــور.

مراحل-اإلجارة-املنتهية-بالتمليك:

- ــه 	 ــع مثن ــه ودف ــة املســتأجر ومتلك ــى رغب ــاء عل ــو بن شــراء املؤجــر لألصــل ول
واســتامه.

- إبــرام عقــد اإلجــارة مــع املســتأجر ويعــده بتمليكــه العــني بتوفيتــه جلميــع 	
اإلجيــاري األقســاط 
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- متليــك العــني للمســتأجر بانتهــاء مــدة اإلجــارة ووفــاء املســتأجر جلميــع 	
للعــني لفائــدة املســتأجر. يتنــازل املؤجــر عــن ملكيتــه  األقســاط املســتحقة 

الضوابط-الشرعية-لإلجيار-املنتهي-بالتملك:
- أن تكــون الســلعة املتفــق علــى إجارهتــا أو بيعهــا مملوكــة للمؤجــر أو للبائــع 	

ــت التعاقــد. وق
- أن تكــون مقبوضــة ويكــون قبضهــا بالتخليــة بــني املبيــع واملشــري حبيث يتمكن 	

مــن االنتفــاع بــه والتصــرف فيه.
- جيــوز اجتمــاع عقــد اإلجيــار مــع عقــد البيــع )إذا كانــا صفقــة واحــدة( وحينئــذ 	

يراعــى تطبيــق أحــكام كل عقــد عليــه.
- جيــوز وضــع شــرط صحيــح أو أكثــر يف العقــد مبــا حيقــق مصلحــة املتعاقديــن 	

ومبــا ال يناقــض نصــاً شــرعياً مــن كتــاب أو ســنة، وال يــؤدي إىل حمظــور 
ــه.  شــرعي، وال إىل غــرر، وال إىل مــا يســتحل الوفــاء ب

مثــال:-بفــرض أن أصــاً قيمتــه 100،000 نرغــب بتأجــره متليكيــا لثاثــة ســنوات، 
فكــم يكــون القســط الشــهري يف حالــة اهلبــة ويف حالــة البيــع الرمــزي؟ مــع العلــم أن 

مصاريــف الشــراء 25،000 والتأمــني 10،000، الشــكل )54(.
100،000قيمة األصول املؤجرة

25،000يضاف تكاليف الشراء
20،000يضاف هامش ربح 

10،000يضاف التأمني على املؤجر
155،000جمموع التكاليف

4،305القسط الشهري = 155،000 ÷ 36 شهر

- فإذا كانت القيمة التأجرية الشهرية 4،305 فيكون األصل يف هناية الفرة هبة.

- وإذا كانــت القيمــة التأجريــة الشــهرية 4،000 مثــا فيبــاع األصــل يف هنايــة الفــرة 
بســعر رمــزي = 305 × 36 شــهر = 10،980 

الشكل-)		(
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الفروق بني بيع التقسيط واإلجارة املنتهية بالتمليك، الشكل )55(:  
اإلجارة-املنتهية-بالتمليكبيع-التقسيط

1.  املخاطر يتحملها الشاري )كاخنفاض السعر 
أو التلف والكسر..(. 

1. املخاطر يتحملها املؤجر )كاخنفاض السعر أو 
التلف والكسر –دون تعدي-..(. 

2.  أجور الصيانة التشغيلية على املستأجر.2.  أجور الصيانة التشغيلية على الشاري.
3. أجور صيانة املأجور على املؤجر. 3. أجور الصيانة على الشاري. 

4. عقد البيع حيصل بعد انتهاء عقد اإلجيار. 4. املبلغ الباقي كقسط ذمة على املشري. 
5. ال ميكنه ذلك ألنه ال ميلكه. 5. ميكن بيع الشيء املشرى.

6. امللكية للمؤجر.6. امللكية للمشري. 
الشكل-)		(

سادساً:-املشاركات:-)حقوق-امللكية(:

- مشــاركة مــال _ مــال: ويكــون باقتســام الربــح حســب االتفــاق واخلســارة 	
بنســب رأس املــال: 

املشاركة املستمرة.-▪

املشاركة املنتهية بالتمليك.-▪

- مشــاركة مــال – عمــل: ويكــون باقتســام الربــح حســب االتفاق واخلســارة 	
علــى رأس املال:

املضاربة.-▪

املزارعة. -▪

املساقاة.-▪

مشاركة-)مال-–-مال(:

ــة مــن  ــم املشــاركني املــال بنســب متســاوية أو متفاوت ــل هــذا األســلوب يف تقدي يتمث
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أجــل إنشــاء مشــروع جديــد أو املســامهة يف مشــروع قائــم، حبيــث يصبح كل مشــارك 
ممتلــكاً حصــة يف رأس املــال بصفــة دائمــة ومســتحقاً لنصيبــه مــن األربــاح، وتســتمر 
هــذه املشــاركة يف األصــل إىل حــني انتهــاء الشــركة ولكــن ميكــن – لســبب أو آلخــر 
– أن يبيــع أحــد املشــاركني حصتــه يف رأس املــال للخــروج أو التخــارج مــن املشــروع. 

ــواع مــن الشــركات، منهــا: شــركة العنــان وشــركة  وعــرف الفقــه اإلســامي عــدة أن
الوجــوه )الذمــم( وشــركة األعمــال )الصنائــع، أو األبــدان، أو التقبــل(. بينمــا عــرف 
القانون شــركات مثل: شــركة املســامهة وشــركة التضامن وشــركة التوصية البســيطة 
وشــركة التوصيــة باألســهم وشــركة احملاصــة واملشــاركة املتناقصــة )املنبثقــة مــن 

شــركة العنــان(.

أحكام-الشركة)	(:

الشــركة: هــي أن يشــرك اثنــان أو أكثــر مبــال معلــوم مــن كل شــريك حبيــث حيــق لــكل 
منهمــا التصــرف يف مــال الشــركة، والربــح بينهمــا حبســب االتفــاق واخلســارة بقــدر 
احلصــص يف رأس املــال. وتنعقــد الشــركة باتفــاق أطرافهــا بإجيــاب مــن كل واحــد 

منهــم وقبــول مــن باقــي الشــركاء. 

رأس-مــال-الشــركة:-األصــل أن يكــون رأس مــال الشــركة مــن بأصــول نقديــة وجيــوز 
بأصــول عينيــة غــر نقديــة بعــد تقوميهــا بســعر املثــل برضــاء الشــركاء. ورأس املــال 

البــد مــن حتديــده بشــكل واضــح مــن حيــث الكميــة والعملــة.

إدارة-الشــركة:-األصــل أن لــكل شــريك حــق التصــرف بــكل مــا حتتاجــه اإلدارة كمــا 
جيــوز اتفــاق الشــركاء علــى حصــر إدارة الشــركة ببعضهــم ويلتــزم الشــركاء بذلــك.

كمــا جيــوز تعيــني مديــر مــن غــر الشــركاء بأجــر حمــدد، أو بأجــر ونســبة مــن 
األربــاح. أمــا إذا حــدد مقابــل مــا يســتحقه بنســبة مــن الربــح فيكــون مديــراً مضاربــاً 

)1( املعيار الشرعي رقم /12/.
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ــه. ــح إن وجــد، وال يســتحق أجــراً نظــر إدارت حبصــة مــن الرب

الضمانــات:-يــد الشــركاء علــى مــال الشــركة يــد أمانــة فــا ضمــان علــى الشــريك إال 
بالتعــدي أو التقصــر. وال جيــوز أن يشــرط ضمــان أي شــريك لــرأس مــال شــريك 
آخــر. وال مانــع مــن تقديــم الضمــان مقابــل خماطــر التعــدي أو التقصــر أو خمالفــة 

قيــود الشــركة.

نتائــج-األعمــال:-جيــب أن ينــص عقــد الشــركة علــى كيفيــة توزيــع األربــاح بــني 
أطــراف الشــركة،وأن يكــون التحديــد بنســب شــائعة يف األربــاح، وليــس مببلغ مقطوع 
أو بنســبة مــن رأس املــال. وتتناســب نســب الربــح مــع رأس املــال وقــد ختتلــف عنهــا.

أمــا نســب اخلســارة فابــد مــن تناســبها مــع رؤوس األمــوال فــا جيــوز حتمــل أحــد 
ــع مــن حتمــل أحــد الشــركاء  ــة. وال مان الشــركاء نســباً خمتلفــة عــن حصــص امللكي
للخســارة احملققــة إمنــا بــدون اشــراط ســابق. بينما جيــوز خنصيص األربــاح الزائدة 
عــن حــد معــني لشــركاء حمدديــن. أي أن قطــع الربــح مــن األســفل غــر جائــز بينمــا 

جيــوز مــن األعلــى.

وميكــن االتفــاق علــى أي طريقــة توزيــع دون أن يــؤدي ذلــك الحتمــال حجــب الربــح 
عــن أحدهــم. وال يعتــر الربــح حمققــاً إال بعــد اســتيعاب مجيــع النفقــات والتمكــن 

مــن اســرداد رأس املــال. 

ال جيــوز توزيــع األربــاح بشــكل هنائــي علــى أســاس الربــح املتوقــع، بــل علــى أســاس 
الربــح املتحقــق حســب التنضيــض احلقيقــي أو احلكمــي. وجيــوز توزيــع مبالــغ حتــت 

احلســاب.

ميكــن تكويــن احتياطيــات لدعــم مــاءة الشــركة أو ملواجهــة خماطــر خســارة رأس 
املــال أو للمحافظــة علــى معــدل توزيــع األربــاح.
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ضوابط-التمويل-باملشاركة  
يقرر جملس اإلدارة:

1. فرات السداد املتوقعة كحد أقصى.

2. نسبة األرباح املستهدفة.

3. حتــدد جلنــة إدارة األصــول يف املصــرف النســبة االمجاليــة لعمليــات التمويــل بطريــق 
املشــاركة املتناقصــة إىل جممــوع االســتثمار بشــكل دوري.

وتتقرر إدارة االئتمان بناء على ما سبق:

1. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

2. تدقيق احلسابات بصورة دورية على أساس الدخل الفعلي.

3. رهن موجودات املشروع برهن من الدرجة األوىل بقيمة التمويل لصاحل املصرف.

عقد املشاركة: 

جيب أن يتضمن عقد املشاركة ما يلي:

1. موضوع املشاركة.

2. حجم وشكل ونسبة رأس املال املساهم به.

3. مدة املشاركة.

4. حقوق والتزامات األطراف خصوصاً ومتكني املصرف مراقبة أعمال املشاركة.

5. كيفية توزيع األرباح واخلسائر.

6. الضمانات الواجبة ضد تقصر وإمهال الشريك يف حالة إدارته للعمل.

7. شروط انتهاء املشاركة وتصفيتها.

الشكل-)		(
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انتهاء-الشركة:

مبا أن عقد الشركة عقد جائز، فيمكن ألي شريك االنسحاب منها بعلم شركائه.

جيــوز ألحــد الشــركاء إصــدار وعــد ملــزم لشــراء الشــركة بالقيمــة الســوقية وال 
جيــوز بالقيمــة االمسيــة.

تصفيــة-الشــركة: ســواء بانتهــاء مدهتــا أو باتفــاق الشــركاء، ويكــون ذلــك بالتنضيــض 
الفعلــي إذا أريــد تصفيتهــا هنائيــاً، أو بالتنضيــض احلكمــي إذا أريد اندماجها بشــركة 

أخــرى، وتكــون قواعــد التصفيــة باألولويــة التالية:

- سداد تكاليف التصفية وأجور املصفي.	

- أداء التزاماهتا املالية.	

- تقســيم الباقــي بــني الشــركاء بنســبة حصــة كل منهــم يف رأس املــال، أو قســمة 	
غرمــاء حبســب الباقــي.

تســتخدم مؤسســات التمويــل اإلســامية أســلوب املشــاركة لتمويــل العديــد مــن 
أعماهلــا، الشــكل )55(، فتقــوم بتمويــل العمــاء جبــزء مــن رأس املــال نظــر اقتســام 
ناتــج املشــروع حســبما يتفقــان عليــه، وغالبــاً مــا تــرك مســؤولية العمــل وإدارة 
املشــاركة علــى العميــل الشــريك مــع احملافظــة علــى حــق اإلدارة والرقابــة واملتابعــة. 

وميكــن متييــز نوعــني مــن املشــاركة:

- املشاركة-املستمرة:-أ.

ــكل منهمــا  يقــوم املصــرف باملســامهة يف مشــروع معــني مــع شــريك آخــر ويكــون ل
حصــة يف رأس املــال ويــدار املشــروع وفقــاً التفــاق الطرفــني مبوجــب عقــد املشــاركة 

والــذي يتضمــن:
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- أسلوب إدارة املشروع.	

- كيفية التمويل.	

- نصيب كلٍّ منهما يف األرباح.	

- حتمَّل اخلسارة يف حال وقوعها بنسبة مشاركة كلَّ طرف يف رأس املال. 	

واملشــاركة ميكــن أن تكــون يف مشــروع طويــل أو متوســط األجــل وميكــن أن تكــون يف 
صفقــة جتاريــة واحــدة أو صفقــات متعــددة. 

املشاركة-املتناقصة-أو-املنتهية-بالتمليك)	(:-ب.-

ــه يف رأس مــال  ــه كشــريك( حصت ــة مبقتضاهــا يســدَّد املصــرف )بصفت هــي عملي
املشــروع تدرجييــاً حتــى يــؤول املشــروع إىل العميــل، حيــث يقــوم املصــرف بتمويــل 
جــزء مــن تكاليــف املشــروع مقابــل احلصــول علــى قســط مــن إيــرادات املشــروع 
ــل  ــح العمي ــل، باإلضافــة إىل حصــة يف صــايف رب تعــادل نســبة مســامهته يف التموي
متفــق عليهــا لتكــون خمصصــة لتســديد مســامهة املصــرف يف رأس مــال املشــروع 
وتنتهــي العمليــة باســرداد املصــرف جملمــل مســامهاته وحصتــه مــن نتائــج األعمــال 

ــك العميــل للمشــروع. ومتلُّ

أحكام-خاصة-باملشاركة-املتناقصة:

- تتكــون املشــاركة املتناقصــة مــن شــراكة بدايــة، ثــم حيصــل بيــع وشــراء بــني 	
الشــركاء بنــاء علــى وعــد الشــريك املنفصــل، ويقــع البيــع والشــراء بعقــد 
منفصــل. دون أن يتضمــن عقــد الشــراكة - حــق أحــد أطرافهــا اســرداد 

حصتــه مــن رأس املــال.

- وجيــوز ألحــد أطــراف الشــركة اســتئجار حصــة شــريكه بأجــرة معلومــة وملــدة 	
)1( ملحق )ز( عقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك.
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األساســية  الصيانــة  عــن  منهمــا مســؤوالً  كانت،ويظــل كاً  حمــددة مهمــا 
حلصتــه.

- يشــرط يف املشــاركة املتناقصة أن ال تكون جمرد عملية متويل بقرض، فابدَ 	
من وجود إرادة فعلية للمشــاركة بتحمل مجيع األطراف نتائج املشــاركة.

- يشــرط أن ميتلــك كل شــريك حصتــه يف املشــاركة ملــكاً تامّــاً وأن يتمتــع حبقــه 	
الكامــل يف اإلرادة والتصرف. 

- ال يتضمــن عقــد املشــاركة املتناقصــة ضمانــاً بــرد الشــريك املســتمر لشــريكه 	
املتخــارج كامــل رأس مالــه إضافــة إىل مــا خيصــه مــن األربــاح ملــا يف ذلــك مــن 

شــبهة الربــا.

صورها:-

الصــورة-األوىل:-يتفــق املصــرف مــع عميلــه علــى حتديــد حصــة كل منهمــا يف رأس 
مــال املشــاركة وشــروطها. ســواء كانــت املشــاركة يف التمويــل الكلــي أو اجلزئــي.

ــة:-حيــدد نصيــب كل مــن املصــرف وشــريكه يف الشــركة يف صــورة  الصــورة-الثاني
أســهم. وللشــريك اقتنــاء مــا يشــاء مــن هــذه األســهم كل فــرة إىل أن يتــم متلــك كامــل 

األســهم.

اخلطوات-العملية-للمشاركة-املتناقصة:

- االشراك يف رأس املال.	

- توزيع نتائج املشروع.	

- بيع الشريك املتخارج حصته يف رأس املال. 	

وتســتمر هــذه العمليــات حتــى انتهــاء مســامهة الشــريك املتخــارج وحتــول كامــل 
ملكيــة رأس املــال إىل الشــريك املســتمر.
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مشاركة-)مال-–-عمل(:

وهلــا صــور متعــددة منهــا املضاربــة واملزارعــة واملســاقاة واملغارســة. وتتميــز عــن 
ــاج  ــأن حصــة املضــارب بالعمــل مرتبطــة باإلنت ــود اإلجــارة )األجــر اخلــاص( ب عق

ــود إجــارة األجــر اخلــاص. ــن كعق ــس بالزم ولي

املضاربة)	(:

املضاربــة اســم مشــتق مــن الضــرب يف االرض، مبعنــى الســفر وهــو مــن مســتلزمات 
رِْض يَبَْتُغــونَ مِــن َفْضــِل اللَّــهِ{ )املزمــل: 20(.  التجــارة، قــال تعــاىل: }وَآخَــرُونَ يَْضِربُــونَ فِــي اْلَ
عرفهــا احلنفيــة بأهنــا: »عقــد شــركة يف الربــح مبــال مــن جانــب وعمــل مــن جانــب«، 
ــا  ــح بينهمــا«، وعرفه ــه والرب ــة بأهنــا: »دفــع مــال إىل آخــر يتجــر ب ــا احلنابل وعرفه
املالكيــة بأهنــا: »أن يعطــي الرجــل املــال علــى جــزء معلــوم يأخــذه العامــل مــن ربــح 

املــال«.

واملضاربــة شــركة يف الربــح مبــال مــن جانــب يســمى )رب املــال( وعمــل مــن جانــب 
آخــر يســمى )املضــارب(. وتســمى املضاربــة قراضــاً، الشــكل )56(. 

أركان-املضاربــة:-اإلجيــاب والقبــول )أي الصيغــة(، ورب املــال، والعامــل، ورأس املــال، 
والربــح، وبعضهــم ال يعتــر األخــر منــه ألنــه مــن النتائــج احملتملــة. ويشــرك يف 

أطرافهــا أهليــة التــوكل لــرب املــال وللعامــل.

أنواع-املضاربة:-

قد تكون مطلقة أو مقيدة:

- ــر 	 ــال املضــارب يف أن يدي ــا رب امل ــوض فيه ــي يف ــة: هــي ال ــة-املطلق املضارب
عمليــات املضاربــة دون أن يقيــده بقيــود. وإمنــا يعمــل فيهــا بســلطات تقديريــة 

)1( للمزيد امللحقني )ح(، و)ط( لاطاع على مناذج عقد مضاربة.
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ــة  ــل املضارب ــه. ومــن قبي ــه وخرت ــه يف أمانت ــى ثقت ــاداً عل ــك اعتم واســعة وذل
املطلقــة مــا لــو قــال رب املــال للمضــارب: اعمــل برأيــك. واإلطــاق مهمــا 
اتســع فهــو مقيــد مبراعــاة مصلحــة الطرفــني يف حتقيــق مقصــود املضاربــة 
وهــو الربــح، وأن يتــم التصــرف وفقــاً لألعــراف اجلاريــة يف جمــال النشــاط 

ــة. االســتثماري موضــوع املضارب

- املضاربــة-املقيــدة: هــي الــي يقيــد فيهــا رب املــال املضــارب باملــكان أو اجملــال 	
الــذي يعمــل فيــه وبــكل مــا يــراه مناســباً مبــا ال مينــع املضــارب عــن العمــل.

أحكام-عامة-للمضاربة:

- املضارب يده يد أمان وال ضمان عليه إال يف التعدي أو التقصر.	

- املضارب وكيل فيما يتصرف فيه من مال املضاربة.	

- إذا ظهــر ربــح فــإن املضــارب شــريك فيــه حبســب الشــرط، وإذا ظهرت خســارة 	
كانــت علــى رب املال.

- ــر املضــارب أجــراً 	 ــل يف أحــد شــروطها يعت ــة بســبب خل إذا فســدت املضارب
ــح. ــح أو مل يرب ــه إذا عمــل ســواءً رب يســتحق أجــرة مثل

- ــم 	 ــن بشــرط عل ــه فســخه لك ــكا طرفي ــز وحيــق ل ــد جائ ــة عق ــد املضارب عق
املضــارب.

- جيــوز لــرب املــال أخــذ ضمانــات مناســبة مــن املضــارب مقابــل خماطــر التعدي 	
أو التقصــر أو خمالفــة شــروط عقــد املضاربة.

شروط-رأس-املال:

- تســليم رأس املــال إىل العامــل، وجــوز احلنابلــة بقائــه بيــد املالــك وكلمــا احتــاج 	
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العامــل شــيئاً أخــذه بالتدريــج.

- أن يكــون أصــول نقديــة، وجيــوز أن يكــون مــن أصــول غــر نقديــة بشــرط 	
التقويــم اتفاقــاً أو بســعر املثــل.

- ال جيوز أن يكون ديناً يف الذمة.	

شروط-الربح:

- بيــان كيفيــة توزيعــه دون جهالــة علــى أســاس نســبة عامــة مــن الربــح بعــد 	
ســامة رأس املــال وال بــأس جبــر اخلســارة مــن األربــاح املــدورة. وجيــوز 
باتفــاق الطرفــني تغيــر نســب التوزيــع. وتفســد املضاربــة بعــدم حتديــد نســب 
الربــح، فــإن كان مثــة عــرف يرجــع إليــه يف التوزيــع لــزم اعتمــاده، وإال فســدت 
املضاربــة واســتحق املضــارب أجــر املثــل فيمــا قــام بــه مــن عمــل. كمــا تفســد 

إذا شــرط أحدمهــا لنفســه مبلغــاً مقطوعــاً.

- ميكــن اجلمــع بــني الربــح يف املضاربــة واألجــرة بشــرط أن يكــون العمــل الــذي 	
يؤخــذ األجــر لقــاءه ليــس مــن أعمــال املضاربــة وبعقــد منفصــل.

- يســتحق املضــارب نصيبــه مــن الربــح مبجــرد حتققــه، لكنــه يُحبــس ضمانــاً 	
لســامة رأس املــال. وأيــة توزيعــات تكــون حتــت احلســاب. وال يعتــر التوزيــع 

ــة، أو بالتنضيــض احلكمــي.  ــي أي بالتصفي ــاً إال بالتنضيــض الفعل هنائي

- إذا خلــط املضــارب مــال املضاربــة مبالــه، فيصبــح املضــارب شــريكاً يســتحق 	
مــن مثــرة العمــل مــا يســتحقه شــريك املــايل، ثم يســتحق من ربح مــال املضاربة 

حســب الشرط.
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شروط-العمل:

- يُشــرط أال خيالــف املضــارب مــا اشــرطه عقــد املضاربــة وأاّل خيالــف مــا 	
قيــده بــه رب املــال مــن قيــود ليــس مــن شــأهنا ســد وجــوه العمــل أمامــه كأن 
يشــرط أن يكــون معــه يف البيــع والشــراء واألخــذ والعطــاء، أو أن يطلــب منــه 
أن يراجعــه يف كل شــيء فــا يقضــي يف األمــور بــدون مشــورته، أو أن ميلــي 

ــه أن يشــارك غــره.  ــه شــروطاً تســلبه التصــرف كأن يفــرض علي علي

- للمضــارب القيــام بكامــل أعمــال االســتثمار يف اجملــال احملــدد له،ولــه أن 	
ُيباشــر العمــل بنفســه أو بتوكيــل غــره. وال يســتحق أجــراً لقــاء ذلــك ألهنــا مــن 
واجباتــه. فــإذا اســتأجر مــن يقــوم لــه بذلــك )أي مــن األعمــال الــي جيــب عليــه 
القيــام هبــا( فأجرتــه مــن مالــه اخلــاص وليــس مــن مــال املضاربة،بينمــا جيــوز 
لــه أن يســتأجر ألداء مــا مل جيــب عليــه مــن األعمــال علــى حســاب املضاربــة. 
ولــه نفقــة الســفر مــا دام األمــر خيــص أعمــال املضاربــة حبســب مــا يقتضيــه 

العــرف.

- جيــوز للمضــارب بتفويــض مــن رب املــال ضــم وخلــط أمــوال الغــر كخلــط 	
ودائــع االســتثمار املطلقــة. بينمــا ال جيــوز لــه أن يقــرض أو يهــب أو يتصــدق 
ــال. ــإذن خــاص مــن رب امل ــازل عــن احلقــوق إال ب ــة وال أن يتن مــن مــال املضارب
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ضوابط-التمويل-باملضاربة  
حيدد جملس اإلدارة:

1. املدد القصوى لعمليات التمويل باملضاربة.
2. نسبة الربح الي يستحقها املصرف واملضارب. 

ــة  ــق املضارب ــل بطري ــة لعمليــات التموي ــة إدارة األصــول النســبة اإلمجالي 3. حتــدد جلن
إىل جممــوع االســتثمار.

ويف ضوء ما سبق تقرر إدارة االئتمان:
1. االســتعام والتقصــي عــن العميــل املضــارب )التزامــه، مصداقياتــه، أمانتــه، نشــاطه 

التجــاري، خرتــه يف الســوق، وســجل تعاملــه مــع البنــك(.
2. ضمان الشريك ضد خماطر التعدي والتقصر.

3. دراسة جدوى اقتصادية ملوضوع املضاربة.
4. ميكــن االتفــاق مــع العميــل املضــارب علــى إجــراء تصفيــة دوريــة علــى مــا مت بيعــه مــن 
بضاعــة املضاربــة واســتيفاء الربــح املتحقــق فيمــا مت تصريفــه أوالً بــأول وذلــك حتــت 

احلســاب حتــى هنايــة املضاربــة.
عقد املضاربة: 

جيب أن يتضمن عقد املضاربة ما يلي:
1. حتديد رأس مال املضاربة، نقداً أم عيناً.

2. مدة املضاربة.
3. حقــوق والتزامــات األطــراف مــع متكــني رب املــال مــن مراقبــة وتدقيــق حســابات 

املضاربــة.
4. الضمانــات الواجــب تقدميهــا مــن قبــل املضــارب عنــد تقصــره أو إمهالــه أو إخالــه 

بشــروط عقــد املضاربــة. 
5. شروط تصفية وقسمة املضاربة.

6. نسبة الربح.
7. تاريخ وكيفية تسليم رأس مال املضاربة.

الشكل-)		(
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املضاربة-الفاسدة-وأجر-املثل:-

إذا اختــل أحــد شــروط املضاربــة مبــا يــؤدي الحنــراف املضاربــة عــن مســارها 
الشــرعي األصيــل فيعتــر العامــل أجــراً لــرب املــال بأجــرة مثلــه ســواء حصــل الربــح 

أم ال، وأضــاف املالكيــة قــراض املثــل.

ومن أسباب فساد املضاربة:

- انقطاع الربح: كشرط قدر معني من الربح يستحق يف مجيع األحوال ألحدمها.	

- اشــراط حتمــل املضــارب جــزءاً مــن خســارة رب املــال دون تعــدِّ منــه أو تقصــر 	
أو خمالفــة لشــروط العقــد وقيــوده.

- اشراط ضمان العامل املال إذا تلف بغر تعدٍ أو تقصر أو خمالفة. 	

- أمّــا إذا كان طلــب الضمــان أو الكفالــة لضمــان مــا تلــف يف يــده مــن مــال 	
املضاربــة بتعــدٍ أو تفريــط، فــإن ذلــك جائــز.

- جهالــة اجلــزء املخصــص مــن الربــح للمضاربــة، واالكتفــاء بوصفــه مبــا حيصل 	
بــه الرضا.

- اشراط اشراك رب املال يف العمل.	

انتهاء-املضاربة:

تنتهي املضاربة يف احلاالت اآلتية، الشكل )57(:

- فسخ الشركة بإرادة أحد الطرفني أو كليهما.	

- بانتهاء أجلها.	

- هباك مال املضاربة.	

- مبوت أحد الشريكني أو فقدانه أهليته،أو تصفية املؤسسة املضاربة.	
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- بعزل رب املال املضارب وكان املال ناضاً أي نقداً.	

ويف حال انتهاء املضاربة ومازالت ديوهنا قائمة فإن:

- كان للمضــارب ربــح فإنــه جمــر علــى حتصيلهــا ألن هــذا مــن عملــه وال يأخــذ 	
الربــح مــا مل يقــم بتصفيــة ديــون املضاربــة.

- إذا خســرت املضاربــة فعلــى املضــارب أن يــوكل صاحــب رأس املــال حتصيلهــا 	
وال يُجــر املضــارب علــى حتصيلهــا.

متر هذه الشركة بعقود كثرة فهي:

- يف البداية تكون وديعة.	

- فإذا قام املضارب بالتصرف أصبحت وكالة.	

- فإذا ربح صار شريكاً.	

- فإذا خالف شروط املضاربة أصبح املضارب غاصباً.	

- وإذا فســدت املضاربــة تصبــح إجــارة حيــث تؤول األرباح كلهــا إىل رب املال ويعطى 	
املضــارب أجــره بشــرط أال يزيــد علــى الربح املتفق عليــه يف عقد املضاربة.

   

 

 
شريكوكيلوديعة

غاصب

أجري

الشكل-)7	(
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تكييف-العالقة-بني-أطراف-املصرف-اإلسالمي:-

هناك رأيان، الشكل )58(:

- اعتبــار املصــرف )مضاربــاً( ثــم )رب املــال(: أصحــاب الودائــع االســتثمارية أ.
مبجموعهــم هــم )رب املــال( واملصــرف هــو )املضــارب( بطريــق املضاربــة 
ــى ســبيل  ــدوره إىل شــخص آخــر عل ــال ب ــع امل ــه أن يدف ــح ل ــي تتي ــة ال املطلق
املضاربــة. ومبــا أن املصــرف يســتعني لتثمــر األمــوال بأصحــاب املشــروعات 
االســتثمارية فيقــدم إليهــم األمــوال فهــو حينئــذ )رب املــال( وهلــؤالء صفــة 
)املضــارب الثانــي(. وانتقــد البعــض هــذا لوقــوع حماذيــر فقهيــة، كخلــط 

األمــوال املقدمــة للمضاربــة، وحســاب األربــاح قبــل حتقــق التنضيــض. 

- اعتبــار املصــرف )شــريكاً: رب املــال(: وإيضاحــه أن املصــرف مــن خــال ب.
مســامهيه يعتــر شــريكاً للمودعــني يف موضــوع املشــاركة، وهــي شــركة عقــد، 
ثــم بعدئــذ يصبــح هــذا اجملمــوع )رب املــال وهــم املســامهون واملودعــون( حــني 

التعامــل مــع أصحــاب املشــاريع االســتثمارية هــو )املضــارب(.

مــن  عــن اجلميــع  الشــركات مفوضــاً  اإلدارة يف هــذه  بأعمــال  ويقــوم املصــرف 
مســامهني أو مودعــني، وهــذا الــرأي يســتتبع جــواز اخللــط، وصحــة احملاســبة قبــل 
التنضيــض علــى أنــه ال مانــع مــن بقــاء هذيــن القيديــن يف معامــات بــني املصــرف 

ــة.  ــون مبــال الشــركة مضارب ــن يعمل ــني أصحــاب املشــاريع االســتثمارية الذي وب



314
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

الشكل-)		(

ــين  ــاء يع ــظ اصطاحــي للفقه ــض لف ــر	-يف-احلســاب:-التنضي ــال-وأث ــض-امل تنضي
حتــول مجيــع األصــول إىل نقــود كمــا بــدأت املضاربــة. ويرتــب علــى ذلــك قبــض رب 
املــال )املالــك( رأس املــال كامــاً وال يعتــر مقبوضــاً إال إذا عــاد إىل حالتــه األوىل 
الــي اشــرط توافرهــا ليصــح جعلــه رأس مــال للمضاربــة فيعــود أمثانــاً دون بقــاء أي 

شــيء منــه عروضــاً أو ديونــاً يف الذمــة. 

إن التنضيــض ســواء كان لــرأس املــال كلــه أو جلــزء منــه ليــس إجــراء للتوصــل 
للحســاب، بــل هــو أمــر ضــروري إلعطــاء كل ذي حــٍق حقــه بالعــدل والقســطاس ال 

رب-املال
)املودعون(

رب-املال
)املودعون(

املستثمرون-
مضاربون

املستثمرون-
مضاربون

البنك:-املضارب

البنك:-شريك

عاقة مضاربة

عاقة شراكة

تكييف العاقة يف املصارف اإلسامية

1

2
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ــه الســلع  باجلــزاف والتخمــني، وال ســبيل إىل ذلــك إال بالتنضيــض الــذي تتحــول ب
وعــروض التجــارة إىل مــال نــاض، أي أمثــان ال حتتمــل بعدئــذ زيــادة وال نقصــاً، ومــا 
دام املــال قبــل تلــك املرحلــة فــإن أيــة قســمة لــه ســتدخلها اجملازفــة، فمــن يأخــذ املــال 
النــاض فإنــه يقبــض مقــداراً ثابتــاً، أمــا مــن يأخــذ بضاعــة يف مقابلــة شــيء مــن ذلــك 
فــإن قيمتهــا تتغــر فــإن زادت فقــد أخــذ ربــح غــره، وإن نقصــت فــإن قســطاً مــن رحبــه 

قــد آل لصاحبــه.

إذا-خر	-أحدمها-من-املضاربة:

خــروج أي منهمــا هــو انســحاب مــن هــذه املضاربــة القائمــة علــى رأس مــال مشــرك، 
وهــذا اخلــروج مــأذون بــه، حبســب أنظمــة املصــرف، فيكــون املنســحب قــد بــاع إىل 
شــريكه أو شــركائه الباقــني مــا خيصــه مــن املشــريات الــي مل تنــض، وذلــك بنفــس 
املبلــغ الــذي دخــل بــه، وال شــيء يؤخــذ علــى هــذا التصــرف فهــو مــن بيــوع األمانــة على 

ســبيل التوليــة غالبــاً.

املزارعة:

ــا أو  ــع األرض إىل مــن يزرعه ــث تُدف ــة، حي املزارعــة هــي شــكل مــن أشــكال املضارب
يعمــل عليهــا والــزرع بينهمــا، وحتقــق هــذه املعاملــة مصلحــة كا الطرفــني صاحــب 
األرض والعامــل، فصاحــب األرض قــد ال يقــدر علــى زرع أرضــه والعمــل عليهــا. وقــد 

ال جيــد العامــل الــزرع واألرض الــي حيتاجهــا ملمارســة قدراتــه.

وتوجــد صورتــان للمزارعــة حبســب اجلهــة الــي توفــر البــذار واآلالت فقــد يتفــق 
الطرفــان علــى أن يكــون ذلــك:

- مــن جانــب صاحــب األرض: فيصــر العامــل أجــراً يعمــل لــه يف أرضــه ببعــض 	
مــا خيــرج منهــا الــذي هــو منــاء ملكــه وهــو البــذر، ويكــون املعقــود عليــه يف هــذه 
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احلالــة عمــل املــزارع.

- مــن جانــب العامــل: فيصــر مســتأجراً لــألرض ببعــض مــا خيــرج منهــا الذي هو 	
منــاء ملكــه وهــو البــذر، ويكــون املعقــود عليــه يف هــذه املعاملة منفعــة األرض.

خطوات-املزارعة:

- تقديم صاحب األرض أرضه للمزارع.	

- استام املزارع لألرض ليعمل فيها جبهده وخرته.	

- زرع األرض من قبل املزارع.	

- توزيــع الناتــج، فــإذا مل ختــرج األرض شــيئاً، خيســر صاحــب األرض منفعــة 	
أرضــه، وخيســر املــزارع مقابــل جهــده وعملــه. ويف حالــة أخرجــت األرض شــيئاً 

فــإن الناتــج يقســم بــني الطرفــني بالنســبة الــي اشــرطاها.

- يســتعيد صاحــب األرض أرضــه بعــد هنايــة عقــد املزارعــة أو يتفــق مــع املــزارع 	
علــى جتديــد ذلــك.

أحكام-املزارعة:

- يشــرط يف األرض أن تكــون صاحلــة للزراعــة وأن خيلــي صاحبهــا بينهــا وبــني 	
املــزارع حتــى يتمكــن مــن العمــل بــا مانــع، كمــا يشــرط أن يكــون مــا يــزرع فيهــا 

معلوماً.

- ــذي ســيبذر يف األرض للزراعــة، وجيــوز أن يقــدم 	 ــذر ال ــوع الب ــان ن يشــرط بي
ــرف الســائد. ــاق أو الع ــزارع نفســه حســب االتف صاحــب األرض أو امل

- يشــرط أن تكــون مــدة املزارعــة معلومــة وكافيــة لــزرع األرض وإدراك مــا يــزرع 	
. فيها
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- يشــرط يف املزارعــة أن يشــرك الطرفــان يف الناتــج وأن تكــون حصــة كل واحــد 	
ــج  ــوم مــن النات ــة، وال يصــح شــرط قــدر معل معلومــة بنســبة شــائعة يف اجلمل

ألحدمهــا ألن ذلــك مينــع حتقــق الشــركة.

- ال تصــح املعاملــة إذا كانــت حصــة أحــد الطرفــني مــن غــر الناتــج ألن املزارعــة 	
ليســت مــن اإلجيــارات الطلقــة وإمنــا ميكــن اعتبارهــا نــوع مــن إجــارة األرض 

ببعــض الناتــج منهــا.

- يقســم الناتج من األرض بني الطرفني بالنســبة الي يشــرطاهنا ويتفقان عليها 	
ويف حالــة مــا إذا مل ختــرج األرض شــيئاً فــا شــيء هلمــا، فيخســر املــزارع مقابل 

عملــه وجهــده كمــا خيســر صاحــب األرض منفعة أرضه.

- كل عمــل حيتــاج الــزرع إليــه إصاحــه، يكــون علــى املــزارع ألن العقــد تناولــه، وأن 	
كل مــا كان مــن بــاب النفقــة علــى الــزرع يكــون علــى الطرفــني بقــدر حصتهمــا 

ألن ذلــك ليــس مــن عمــل املزارعــة حتــى خيتــص بــه املــزارع.

املساقاة:

هــي شــكل مــن أشــكال املضاربــة، حيــث تقــدم األشــجار إىل مــن يعمــل فيهــا علــى أن 
الثمــار بينهمــا. أو هــي دفــع الشــجر إىل مــن يصلحــه جبــزء معلــوم مــن مثــره. 

أحكام-املساقاة:

- اإلجيــاب والقبــول، فاإلجيــاب مــن صاحــب الشــجر، والقبــول مــن العامــل. 	
واملعقــود عليــه: هــو عمــل العامــل. وأهليــة العاقديــن بكوهنمــا عاقلــني، فا جيوز 
عقــد غــر املميــز، أمــا البلــوغ فليــس بشــرط عنــد احلنفيــة وشــرط عنــد غرهــم.

- أن تكــون يف الشــجر املثمــر فتصــح املســاقاة يف النخــل والشــجر والكــرم والفصة 	
وأصــول الباذجنــان، وأجــاز متأخــرو احلنفيــة املعاملــة علــى الشــجر غــر املثمــر 
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كشــجر اجلــوز والصفصــاف والشــجر املتخــذ للحطــب، الحتياجــه إىل الســقي 
واحلفــظ، فلــو مل حيتــج مل جتــز املســاقاة. وعنــد املالكيــة علــى الــزروع مــن 
احُلمُّــص والفاصوليــاء وعلــى األشــجار املثمــرة ذات الفصــول الثابتــة مثــل كــرم 

العنــب والنخيــل والتفــاح والرمــان وحنوهــا بشــرطني: 

- أن تعقــد املســاقاة قبــل بــدو صــاح الثمــرة دون أن يُخلــف، فــإن كان خيلــف 	.
كاملــوز والتــني، فــا تصــح فيــه مســاقاة إال تبعــاً لغــره.

- أن تعقد إىل أجل معلوم.	.

- تسليم العامل، أي ختلية الشجر له.	

- أن يكون الناتج شركة، وحصة كل منهما نسبة عامة.	

- ــارف 	 ــان مــدة املســاقاة استحســاناً، عمــاً باملتع ــة بي ــد احلنفي ال يشــرط عن
املتعامــل بــه، وتقــع املســاقاة علــى أول مثــر خيــرج يف أول الســنة. ويف الفصــة 
عنــد احلنفيــة تقــع املســاقاة علــى اجلــزة األوىل، كمــا يف الشــجرة املثمــرة، فــإن 
مل خيــرج يف تلــك الســنة مثــرة، فســدت املســاقاة. ولــو ذكــرت مــدة ال ختــرج 
الثمــرة فيهــا عــادة، فســدت املســاقاة أيضــاً، وال شــيء ألحــد العاقديــن علــى 

صاحبــه.

- كل مــا كان مــن أعمــال املســاقاة الــي حيتــاج إليهــا الشــجر وحقــل العنــب 	
ــى  ــح، فعل وأصــول الباذجنــان، مــن الســقي وإصــاح النهــر، واحلفــظ والتلقي
العامــل، ألهنــا مــن توابــع املعقــود عليــه. وكل مــا حيتاجــه الشــجر وحنــوه 
مــن النفقــة كتقليــب األرض واجلــذاذ والقطــاف، فعلــى العاقديــن علــى قــدر 

نصيبهمــا، ألن العقــد مل يشــمله. 

- أن يكــون الناتــج بــني الطرفــني علــى الشــرط املتفــق عليــه. فــإذا مل خيــرج 	
الشــجر شــيئاً، فــا شــيء ألحــد منهمــا جتــاه اآلخــر.
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- العقــد الزم للجانبــني، فــا ميلــك أحدمهــا االمتنــاع عــن التنفيــذ، أو الفســخ 	
ــة يف  ــة، فإهنــا غــر الزم ــذر، خبــاف املزارع ــه، إال لع ــن غــر رضــا صاحب م

ــة. ــد احلنفي جانــب صاحــب البــذر عن

- لصاحب األرض إجبار العامل على العمل إال لعذر.	

انتهاء-املساقاة:

تنقضي املساقاة بأحد أمور ثاثة: 

- انتهاء املدة املتفق عليها.	

- موت أحد العاقدين.	

- فسخ العقد باإلقالة أو باإلعذار، مثال ذلك: 	

أن يكــون العامــل ســارقاً معروفــاً بالســرقة خيــاف منــه ســرقة الثمــر أو -▪
األغصــان قبــل اإلدراك، ألنــه يلــزم صاحــب األرض ضــرر مل يلتزمــه 

فيفســخ بــه. 

مــرض العامــل إذا كان يضعفــه عــن العمــل ألن يف إلزامــة اســتئجار -▪
أجــراء زيــادة ضــرر عليــه فيُجعــل عــذراً. 

سفر العامل.-▪

- ــل، كان لورثتــه تعهــد الثمــر حتــى يــدرك، وإن كــره صاحــب 	 ــات العام وإذا م
الشــجر ملصلحــة اجلانبــني. وإن مــات املالــك اســتمر العامــل بعملــه، كمــا كان 
وإن كــره ورثــة املالــك. وإن مــات العاقــدان كان اخليــار باالســتمرار لورثــة 
العامــل، فــإن أبــى ورثــة العامــل االســتمرار يف العمــل، كان اخليــار فيــه لورثــة 

صاحــب األرض.
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- إذا انقضــت مــدة املســاقاة ومل ينضــج الثمــر، بــأن كان فجــاً، بقيــت املســاقاة 	
استحســاناً لوقــت النضــوج، وخيــر العامــل، إن شــاء تــرك وإن شــاء عمــل كمــا 
يف املزارعــة، ولكــن بــدون أجــر، أي ال جيــب علــى العامــل أن يدفــع مــن مالــه 
أجــر حصتــه إىل أن يــدرك الثمــر ألن األرض جيــوز اســتئجارها. ويكــون العمــل 

كلــه يف املســاقاة علــى العامــل.

- إن أبى العامل العمل، خُيِّر املالك أو ورثته بني أمور ثاثة: إمّا أن:	

ُيقسم الثمر على حسب الشرط،. فيُعطى العامل قيمة نصيبه من الثمر.-▪

يُنفــق علــى الثمــر حتــى ينضــج، ثــم يُرجــع بالنفقــة بقــدر حصــة العامــل -▪
مــن الثمــر ألنــه ليــس للعامــل إحلــاق الضــرر بغــره.

شبه-املعامالت:

العِينة-والتورق-والتورق-املنظم:

هــو متلـُـك أصــول بثمــن مؤجــل ثــم بيعهــا بثمــن حــال لغــر مــن اشــتُريت منــه. والتــورق 
نســبة إىل الوِرق، وسُــمي بذلك ألن املشــري الذي يشــري الســلعة ال يقصد الســلعة 
إمنــا يقصــد الــوَِرق وهــو الفضــة، أي أنــه يريــد النقــود ال الســلعة. الفــرق بينــه وبــني 

العينــة أهنــا شــراء ســلعة بثمــن آجــل وبيعهــا إىل مــن اشــريت منــه بثمــن حــالٍّ أقــل.

وميكــن أن يكــون العميــل هــو املتــورق، وذلــك بشــرائه الســلعة حمــل التــورق مــن 
املصــرف ثــم بيعهــا لتحصيــل الســيولة، وميكــن أن يكــون املتــورق هــو املصــرف، وذلــك 
بشــرائه الســلعة حمــل التــورق مــن العميــل أو مــن مؤسســة أخــرى لتحصيــل الســيولة.

وحيقــق تطبيــق التــورق مصلحــة مزدوجــة، فهو يوفر الســيولة للعماء، كما يُســتخدم 
الســتقطاب الســيولة للمصــارف، فضــاً عــن اســتخدامه يف اســتثمار أمــوال العمــاء 
باملراحبــات بعوائــد ثابتــة معلومــة مقدمــاً، وهــو مطلــب تُلــح عليــه بعــض الشــركات 
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واملؤسســات احلكوميــة الــي تضــع موازانــات تقديريــة ألنشــطتها.

وال خيفــى مــا يف التــورق مــن خطــورة لقربــه يف اإلجــراءات مــن بيــع العِينــة احملــرم، 
مــع اختافــه جوهريــاً عنــه، لذلــك يتطلــب دقــة متناهيــة يف تنفيــذه ووضــع اآلليــة 
واإلجراءات يف ضوء الضوابط الشــرعية، فضاً عن االحتياط بالوســائل الشــرعية 
لتجنــب تفــاوت األســعار مــا بــني الشــراء باألجــل والبيــع النهائــي بثمــن حــاّل ممــا 

يُضــر بالعميــل أو املصــرف.

والتــورق تدعــو إليــه احلاجــة حيــث ال ميكــن تطبيــق الصيــغ األخــرى لتمويــل العماء، 
وهــذا جيعــل التمويــل اإلســامي متاحــاً لتغطيــة مجيــع احتياجــات العمــاء أيــاً كانــت 

صورهتا.

ضوابط-صحة-عملية-التورق)	(:

- اســتيفاء املتطلبــات الشــرعية لعقــد شــراء الســلعة بالثمــن اآلجــل، مســاومة أو 	
مراحبــة والتأكــد مــن وجــود الســلعة، ومتلــك البائــع هلــا قبــل بيعهــا، ويف حــال 
وجــود وعــد ملــزم فإنــه جيــب أن يكــون مــن طــرف واحــد، وأن ال يكــون املبيــع 

مــن الذهــب أو الفضــة أو العمــات بأنواعهــا.

- وجــوب تعيــني الســلعة تعيينــاً مييزهــا عــن موجــودات البائــع األخــرى، وذلــك 	
إمــا حبيازهتــا أو بيــان أرقــام وثائــق تعيينهــا مثــل أرقــام شــهادات ختزينهــا.

- ومــكان 	 وكميتهــا  األمنــوذج،  أو  بالوصــف  الســلعة  ببيانــات  العميــل  تزويــد 
وليــس صوريــاً. للســلعة حقيقيــاً  ليكــون شــراؤه  وجودهــا، 

- قبــض الســلعة حقيقــة أو حكمــاً بالتمكــن فعــا مــن القبــض احلقيقــي، وانتفــاء 	
أي قيــد أو إجــراء حيــول دون قبضهــا.

)1( املعيار الشرعي /30/.
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- وجــوب أن يكــون بيــع الســلعة حمــل التــورق إىل غــر البائــع الــذي اشــريت منــه 	
باألجــل طــرف ثالــث، لتجنــب العينــة احملرمــة، وأن ال ترجــع إىل البائــع بشــرط 

أو مواطئــة أو عُــرف.

- عــدم الربــط بــني عقــد شــراء الســلعة باألجــل وعقــد بيعهــا بثمــن حــاّل، 	
بطريقــة تســلب العميــل حقــه يف قبــض الســلعة، ســواء كان الربــط بالنــص يف 

املســتندات، أم بالعــرف، أم بتصميــم اإلجــراءات.

- عــدم توكيــل العميــل للمؤسســة أو وكيلهــا يف بيــع الســلعة الــي اشــراها منهــا 	
وعــدم تــوكل املؤسســة عــن العميــل يف بيعهــا، إذا كان هــذا التوكيــل أو التــوكل 

مشــروَطاً صراحــة أو ضمنًــا حبكــم العــرف والعــادة املتبعــة.

- إذا كان النظــام ال يســمح للعميــل ببيــع الســلعة بنفســه إال بواســطة املؤسســة 	
نفســها فــا مانــع مــن التوكيــل للمؤسســة علــى أن يكــون يف هــذه احلالــة بعــد 

قبضــه الســلعة حقيقــة أو حكمًــا.

- أن ال جتــري املؤسســة للعميــل توكيــا لطــرف آخــر يبيــع لــه الســلعة الــي 	
اشــراها مــن تلــك املؤسســة.

- أن ال يبيــع العميــل الســلعة إال بنفســه أو عــن طريــق وكيــل غــر املؤسســة مــع 	
مراعــاة بقيــة البنــود.

- علــى املؤسســة تزويــد العميــل بالبيانــات الازمــة لبيعــه الســلعة بنفســه مــن 	
املؤسســة أو عــن طريــق وكيــل خيتــاره.

الضوابط-اخلاصة-بتورق-املؤسسة-لنفسها:

- التــورق ليــس صيغــة مــن صيــغ االســتثمار أو التمويــل األساســية، ولــذا علــى 	
املؤسســات أن ال تقــدم علــى التــورق لتوفــر الســيولة لعملياهتــا بــدال مــن بــذل 
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اجلهــد لتلقــي األمــوال عــن طــرق املضاربــة أو الوكالــة باالســتثمار أو إصــدار 
الصكــوك االســتثمارية أو الصناديــق االســتثمارية وغرهــا، وينبغــي حصــر 
اســتخدامها لــه لتفــادي العجــز أو النقــص يف الســيولة لتلبيــة احلاجــة وجتنــب 

خســارة عمائهــا وتعثــر عملياهتــا.

- جتنــب املؤسســات التوكيــل عنــد بيــع الســلعة حمــل التــورق ولــو كان التوكيــل 	
لغــر مــن بــاع إليهــا الســلعة والقيــام بذلــك مــن خــال أجهزهتــا الذاتيــة، وال 

مانــع مــن االســتفادة مــن خدمــات السماســرة.

لذلك-ميكن-متييز-نوعني-من-التورق-الذي-جتريه-املصارف:

- تورق بسيط وهو التورق العادي.	.

- وتورق منظم.	.

التورق-البســيط:-أن يشــري العميل الســلعة من املصرف باألجل، ثم يبيعها بنفســه 
ــع  ــة البي ــورق متمــم لعملي ــا نقــداً، فالت ــى قيمته ــث بقصــد احلصــول عل لطــرف ثال
ــي للمصــرف  ــل يأت ــع آخــر، فالعمي ــع بالتقســيط وبي ــى بي بالتقســيط، فاشــتمل عل
ــا،  ــك الســلعة وقبضه ــم إذا أخــذ تل ــه الســلعة بالتقســيط أو باألجــل، ث ويشــري من
باعهــا بنفســه لطــرف ثالــث غــر املصــرف، فاملســتورق أي املشــري مل يقصد الســلعة 

لذاهتــا بــل ليبيعهــا وحيصــل علــى النقــد.

ويشــرط أن ال يكــون هنــاك تواطــؤ أو اتفــاق بينهمــا علــى بيــع الســلعة للمصــرف فــإن 
هــذا جيعــل العقــد بيــع عِينــة، وهــو أن يشــري الســلعة بثمــن مؤجــل ثــم يبيعهــا علــى 

البائــع األول بثمــن حاضــر أقــل منــه نقــداً، وهــو عقــد حمــرم.

اختلــف أهــل العلــم يف التــورق العــادي هــذا فيمــا إذا اشــرى شــخص ســلعة باألجــل 
بقصــد أن يبيعهــا نقــدا لطــرف ثالــث ليحصــل علــى مثنهــا. وللفقهــاء قــوالن: األول 
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هــو التحريــم. والثانــي هــو اجلــواز، أي أن التــورق جائــز مــن حيــث األصــل، ودليــل 
جــوازه هــو األصــل العــام أو القاعــدة العامــة يف الشــريعة يف أبــواب البيــوع أن األصــل 
يف املعامــات هــو احلــل، وال دليــل مينــع مــن هــذه املعاملــة وعلــى ذلــك فتبقــى هــذه 
املعاملــة علــى األســاس يف عقــد البيــع وهــو جوازهــا مــن حيــث األصل، الشــكل )59(.

بيع-العِينة
اإلجراء

بيع-الربابيع-التورق

)جهة(-املقرض)جهة(-املشري)جهة-(-البائع

يبيع
)أ( سلعة حمددة

)ب( نسيئة ب 800
يشري

يبيع مال نقدا: 
1000

يشري
)أ( نفس السلعة

)ب( نقداً ب 600
يبيع

مبال نسيئة: 
1100

الشكل-)9	(

أما التورق املنّظم، وهو األكثر انتشــارا يف املصارف اإلســامية يف الســنتني أو الثاث 
ســنوات األخــرة، حيــث يشــري العميــل الســلعة مــن املصــرف ويوكل املصــرف يف نفس 
الوقــت ببيعهــا، أي ال يقــوم العميــل ببيعهــا بنفســه وإمنــا يبيعهــا املصــرف نيابــة عنــه، 
وليــس للعميــل إال خيــار واحــد، هــو توكيــل املصــرف يف البيــع، وال يســتطيع العميــل 
أن حيتفــظ بالســلعة أو يســتمر مالــكا هلــا، وال أن يبيعهــا بنفســه. وبيــع التــورق املنظــم 
ــورق البســيط. وقــد صــدر قــرار جممــع الفقــه  ــة والت ــة وســطى بــني العين هــو مرحل

اإلســامي التابــع لرابطــة العــامل اإلســامي بتحرميــه، الشــكل )60(.
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البيوع-اإلسالمية-وعالقتها-بعناصر-اإلنتا	:

ــه  ــث أن األجــر ميكن ــاج، حي ــى عناصــر اإلنت ــاء عل ــوع الســابقة بن ــع البي ميكــن توزي
ــط بالزمــن،  ــذول، فاألجــر اخلــاص أجــر مرتب ــة العمــل املب ــن أو بكمي ربطــه بالزم
أمــا املضاربــة واملزارعــة واملســاقاة واألجــر املشــرك واجلعالــة فعائدهــا مرتبــط 
ــذل والعطــاء، الشــكل  ــن الب ــد م ــى مزي ــل عل ــل املنجــز تشــجيعاً لعنصــر العم بالعم
)61(. كمــا تقســم البيــوع علــى أســاس املخاطــرة، فاألجــر اخلــاص واإلجــارة يعتــران 
مــن األعمــال األكثــر أمنــاً وبعــداَ عــن املخاطــر، أمــا غرمهــا فيخضــع لقاعــدة الغنــم 

بالغــرم لتعرضهــا للخطــر فيــزداد عائدهــا وينقــص تبعــاً للظــروف الســائدة.

لقــد وفــر االقتصــاد اإلســامي بيوعــاً وصيغــاً خمتلفــة تتناســب ومجيــع املهــن 
واألعمــال، وتناســب طبيعــة األشــخاص واألعمــال الــي حتــب املغامــرة وال ختشــاها 
ــة واملتوســطة والقصــرة، لتناســب  ــف اآلجــال الطويل ــاً ملختل ــرت متوي أيضــاً. ووف

ــى حــد ســواء. ــة عل ــة والعامل ــل رؤوس األمــوال الثابت متوي

الشكل-)0	(
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الشكل-)		(

عناصر-اإلنتا	

العمل

أجر-مرتبط-
بالزمن

أجر-مرتبط-
بالعمل

رأس-املال

أجر خاص
إجارة

مضاربة

مزارعة

مساقاة

أجر مشرك

جعالة

سَلَم

استصناع

مشاركة

مراحبة

تقسيط

أجل

الغنم-
بالغرم

الغنم-
بالغرم
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الفصل الثالث

الرقابة على المؤسسات 
المالية اإلسالمية 

تعتــر املعايــر الشــرعية الــي أصدرهتــا هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات 
ــد اكتســاهبم  ــة، فبع ــاء األم ــاء وفقه ــل دؤوب لعلم ــاج عم ــة اإلســامية نت املالي
اخلــرات العمليــة علــى مــدى أكثــر مــن ربــع قــرن قامــوا بتوحيــد معايــر العمــل 
الشــرعية فأســهموا بذلــك جبعــل هــذه املؤسســات املاليــة مؤسســات عامليــة. 
ممــا زاد مــن موثوقيتهــا لتكــون خــر ســبيل لنشــر علــوم االقتصــاد اإلســامي 
وبيــان قدراتــه مبعاجلــة املشــكات االقتصاديــة العامليــة حيــث عجــزت باقــي 

النظــم عــن ذلــك.
لقــد متيــزت املؤسســات املاليــة اإلســامية عــن غرهــا مــن املؤسســات املاليــة 
التقليديــة بوجــود رقابــة شــرعية منبثقــة مــن تعاليــم الشــريعة اإلســامية، 
فاســتفادت مــن ثوابتهــا يف رســوخ تطبيقاهتــا وثباهتــا علــى املنهــج الســليم 
فكانــت ذات مصداقيــة شــرعية، ومــن متغراهتــا بابتــكار أدوات ماليــة ذات 

كفــاءة اقتصاديــة عاليــة اجلــودة واألداء.
إن أول وأهــم الرقابــات هــو رقابــة اجلمعيــة العموميــة ألهنــا الســلطة العليــا ألي 

مؤسســة ماليــة إســامية، فهــي متــارس الصاحيــات اآلتية:
- مناقشة وإقرار النظام األساسي للمصرف وخطته السنوية.	
-  انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وحتديد مكافآهتم.	
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- إقــرار اقــراح جملــس اإلدارة تعيــن هيئــة مكونــة مــن ثاثــة أعضــاء علــى 	
األقــل مــن علمــاء الفقــه والشــريعة والقانــون تســمى هيئــة الرقابــة الشــرعية 
األساســي طريقــة  النظــام  وحيــدد  للتجديــد.  قابلــة  ســنوات  ثاثــة  وملــدة 

ــد مكافآهتــم،  اختيارهــم وحتدي
-  إقــرار عــزل أو إقالــة هيئــة الرقابــة الشــرعية أو أي عضــو فيهــا خــال 	

مــدة التعيــن.
- إقرار احلساب اخلتامي السنوي للمصرف.	
- تعيــن املراجــع القانونــي للمصــرف وحتديــد أتعابــه، حيــث يصــادق 	

املصــرف املركــزي علــى املراجــع القانونــي املكلــف مبراجعــة وتدقيــق حســابات 
املصــرف.

- إقرار نسب األرباح الي يتقرر توزيعها.	
- حيــدد النظــام األساســي كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املهــام 	

والصاحيــات.
فــإذا اقتصــر دور اجلمعيــة العموميــة علــى التصويــت باملوافقــة أو عدمهــا دون 
معرفــة مــا جيــري فــإن كل الرقابــات الــي ســيأتي ذكرهــا هزيلــة ال معنــى هلــا.
فتعيــن وانتخــاب هيئــة شــرعية ختجــل مــن غرهــا أو ختشــى جملــس اإلدارة 
أو املديــر العــام هــو قصــور وشــلل يف هــذه الرقابــة. كمــا أن تعيــن وانتخــاب 
حماســب قانونــي ال يتمتــع باحليــاد ومعــروف بقلــة خرتــه أو حيــاده هــو حتييــد 

هلــذه الرقابــة الفعالــة.
لذلــك تبــدأ أعمــال الرقابــة مــن مــاك املؤسســة وهــم اجلمعيــة العموميــة 
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فكلمــا وعــت هــذه اجلمعيــة دورهــا ومــآل أفعاهلــا كانــت الرقابــات أكثــر فاعليــة 
والعكــس بالعكــس.

ــن خــال  ــة اإلســامية م ــى املؤسســات املالي ــة عل ــاجل الرقاب ــك ســوف نع لذل
الرقابــة الشــرعية وكذلــك الرقابــة املاليــة أســوة بغرهــا مــن مؤسســات ماليــة. 

وذلــك ضمــن املباحــث التاليــة:
املبحث-األول:-الرقابة-الشرعية-على-املؤسسات-املالية-اإلسالمية.-

- الرقابة الشرعية الداخلية	
- الرقابة الشرعية اخلارجية 	
- إطــار 	 يف  وأخاقياهتــا  الفتــوى  ضوابــط   92 رقــم  الشــرعي  املعيــار 

الشــرعية  املؤسســات 
املبحث-الثاني:-الرقابة-املالية-على-املؤسسات-املالية-اإلسالمية.

- الرقابة اخلارجية:	
رقابة احملاسب القانوني-▪
رقابة جملس النقد والتسليف-▪
رقابــة املصــرف املركــزي: العاقــة بــن املصارف املركزية واإلســامية، -▪

رقابــة املصــرف املركــزي على املصارف اإلســامية.
- الرقابة الداخلية: 	
مفهوم الرقابة الداخلية-▪
ضوابط إدارة مؤسسات اخلدمات املالية اإلسامية-▪

املبحث-الثالث:-معيار-ضوابط-اإلدارة-لرقابة-املؤسسات-اإلسالمية
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المبحث األول
الرقابة الشرعية على المؤسسات 

المالية اإلسالمية
تتميز املصارف واملؤسســات املالية اإلســامية عن غرها من املصارف واملؤسســات 
بوجــود هيئــات رقابــة شــرعية متثــل صمــام أماهنــا الــذي حيفظهــا من االحنــراف عن 
منهجهــا الــذي قامــت عليــه، تســاعدها يف حتقيــق مزيــد مــن الشــفافية واملصداقيــة، 

الشكل )62(.

وباتــت القوانــن املنظمــة للمهنــة املصرفيــة واالســتثمارية تفــرض تشــكيل هيئــة 
للرقابــة الشــرعية، وتعطيهــا صاحيــات واســعة يف ضبــط األعمــال للتأكــد مــن 
ســامة تطبيــق أحــكام الشــريعة اإلســامية، وإعــداد تقريــر ســنوي يبــن مــدى 
التــزام املصــرف أو الشــركة باألحــكام الشــرعية لفقــه املعامــات ويــدرج تقريرهــا يف 

ــك. ــد ذل ــة بع ــات الرمسي ــذي تعتمــده اجله ــايل الســنوي ال ــر امل التقري

أنواع-الرقابة-الشرعية:

- رقابة شرعية داخلية	
- رقابة شرعية خارجية	

الرقابة-الشرعية-الداخلية:

املراقبــة علــى أعمــال املصــرف  إحــكام  الداخليــة إىل  الشــرعية  الرقابــة  هتــدف 
اإلســامي وأنشــطته من حيث توافقها وعدم خمالفتها ألحكام الشــريعة اإلســامية 

وتقــوم بأعماهلــا مــن داخــل املؤسســة. 
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الرقابــة-الشــرعية:-هــي التأكــد مــن مــدى مطابقــة أعمال املؤسســة املالية اإلســامية 
ألحــكام الشــريعة اإلســامية حســب الفتــاوى الصــادرة والقــرارات املعتمــدة مــن جهــة 

الفتوى)1(. 

ــه  ــاء الفق ــن علم ــن عــدد حمــدود م ــة م ــة مكون ــة-الشــرعية:-هــي هيئ ــة-الرقاب هيئ
اإلســامي  املصــرف  ملســامهي  العموميــة  اجلمعيــة  تعينهــا  والقانــون  والشــريعة 
مهمتهــا إجــراء الرقابــة الشــرعية علــى أعمــال املصــرف وعقــوده لضمــان توافقهــا 

مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

تتكون هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف اإلسامي من ثاثة أجهزة كما يلي:

أواًل:-جهاز-اإلفتاء:-

ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه يف:

- مراجعــة واعتمــاد منــاذج العقــود واالتفاقيــات والعمليــات العائــدة جلميــع 	.
معامــات املصــرف مــع املســامهن واملســتثمرين وغرهــم، واالشــراك يف 
تعديــل وتطويــر النمــاذج املذكــورة عنــد االقتضــاء، وإعــداد العقــود الــي يزمــع 
املصــرف إبرامهــا- ممــا ليســت لــه منــاذج موضوعــة مــن قبــل- وذلــك بقصــد 
ــورة مــن احملظــورات  ــات املذك ــات والعملي ــو العقــود واالتفاقي التأكــد مــن خل

الشــرعية. 

- تقديــم مــا يــراه مناســبا مــن املشــورة الشــرعية إىل جملــس اإلدارة يف أي أمــر 	.
مــن األمــور العائــدة ملعامــات املصــرف. 

)P P )1 راجع موقع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يف بيت التمويل الكويي.
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-الشكل-)	6(

- التثبــت مــن شــرعية معامــات وعقــود املصــرف، وذلــك مــن خــال التقاريــر 	.
الدوريــة الــي يرفعهــا لــه املراقــب الشــرعي، عــن ســر العمــل وســامة تطبيــق 
الفتــاوى والقــرارات الصــادرة عــن اهليئــة، ويف حــال وجــود اخللــل تقــوم اهليئــة 
ــام  ــي أبرمــت، إلعادهتــا إىل شــرعيتها بالقي ــات ال ــل العملي ــح وتعدي بتصحي
ببعــض األعمــال أو تســوية االلتزامــات واحلقــوق طبقــا ألحــكام الشــريعة 

اإلســامية. 

- ــم 	. ــدوات، لتقدي ــل املصــرف يف اجملــاالت الشــرعية، ويف املؤمتــرات والن متثي
التصــور الشــرعي يف املوضوعــات املطروحــة.

- التحقــق مــن التــزام اإلدارة التنفيذيــة يف املصــرف بعــرض مجيــع املعامــات 	.
علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية، وذلــك عــن طريــق املراقــب الشــرعي. 

- إعــداد تقريــر ســنوي جمللــس اإلدارة يف ضــوء اجتمــاع للهيئــة، ويبــن التقريــر 6.
خاصــة مــا مت عرضــه مــن حــاالت، ومــا جــرى بيانــه مــن آراء يف معامــات 
ــراءة هــذا  ــة، وجيــب ق ــح والتعليمــات املطبق املصــرف املنفــذة، حســب اللوائ
التقريــر مــع تقريــر مراقــي حســابات الشــركة يف اجتماعــات اجلمعيــة العامــة 

العاديــة. 

مستويات الرقابة الشرعية

إشراف داخلي إشراف حملي إشراف عاملي

* هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية، سيأتي شرحها الحقاً.

اهليئة الشرعية البنك املركزي AAOIF*
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ثانياً:-جهاز-الرقابة:-

يتكــون جهــاز الرقابــة مــن مراقــب شــرعي أو أكثــر يعمــل بشــكل يومــي وحيضــر 
اجتماعــات هيئــة الرقابــة الشــرعية، تتلخــص مهامــه:

- التثبــت مــن شــرعية التطبيــق، وذلــك باملراجعــة املنتظمــة للخطــوات العمليــة 	.
وتدقيــق املســتندات مــن وجهــه نظــر شــرعية، يف مواعيد دوريــة، وإبداء الرأي 
الشــرعي واإلجــراء املطلــوب، ورفــع تقاريــر دوريــة هليئــة الرقابــة الشــرعية، 

تتضمــن نتائــج املراجعــة والتدقيــق الــدوري ألعمــال املصــرف. 

- ــة الوعــي 	. ــادئ الشــرعية األساســية لتنمي تثقيــف العاملــن يف املصــرف باملب
ــام بأحــكام املعامــات الشــرعية.  املصــريف اإلســامي لديهــم، واإلمل

- اإلجابــة عــن تســاؤالت واســتيضاحات العمــاء بالنســبة لشــرعية بعــض 	.
اإلجــراءات أو املعامــات الــي يظنــون عــدم شــرعيتها أو جيهلــون مســتندها. 

- املشــاركة يف دراســة مشــروعات العقــود املتعلقــة بأعمــال وأنشــطة املصــرف، 	.
وعرضهــا علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية قبــل التوقيــع عليهــا، للتأكــد مــن عــدم 

تعارضهــا مــع األحــكام الشــرعية. 

ثالثاً:-أمانة-السر:-

وهــي اجلهــاز اإلداري الــذي يعــد ويهيــئ ألعمــال اهليئــة واملراقــب الشــرعي وميثلــه 
يف العــادة مقــرر اهليئــة، وتتلخــص مهامــه مبــا يلــي:

- تســلم األســئلة مــن خمتلــف اإلدارات يف املصــرف وإعــادة صياغتهــا- إن لــزم 	.
األمــر- وعرضهــا علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية. 

- فهرسه ومتابعة األسئلة املطروحة على اهليئة. 	.
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- توجيــه الدعــوة لاجتماعــات الدوريــة الــي تضــع اهليئــة جــدوال بتحديــد 	.
مواعيدهــا بالتعــاون مــع إدارة املصــرف وكذلــك توجيــه الدعــوة لاجتماعــات 
ــة، باإلضافــة إىل دعــوة اجلهــات املتقدمــة باألســئلة لعــرض أســئلتها  الطارئ
وتقديــم الشــرح للهيئــة، واإلجابــة علــى استفســاراهتا، حبيــث تكــون املســألة 

واضحــة مــن مجيــع جوانبهــا أمــام اهليئــة. 

- حضور اجتماعات اهليئة وتنظيم األوراق الازمة لاجتماعات. 	.

- إعداد حماضر اجتماعات اهليئة. 	.

- إبــاغ اجلهــات املعنيــة بالفتــاوى والتوصيــات والقــرارات بعــد التوقيــع عليهــا 6.
مــن قبــل اهليئــة. 

- يف حالــة عــدم وضــوح جــواب اهليئــة أو احتمــال أن يكــون اجلــواب قابــا 	.
للتفســر بأكثــر مــن معنــى، يقــوم مقــرر اهليئــة بعــرض ذلــك علــى اهليئــة لتــويل 

التفســر والتوضيــح. 

- للمصــارف 	. الدوريــة  امليدانيــة  زياراتــه  يف  الشــرعي  املراقــب  مصاحبــة 
املصــرف.  معهــا  يتعامــل  الــي  واملؤسســات  والشــركات 

آلية-عمل-اهليئة:
- ــة عمــل املصــرف، 	. ــات وطبيع ــة حســب متطلب ــة اجتماعــات دوري تعقــد اهليئ

لكــن ال بــد هلــا مــن عقــد أحــد اجتماعاهتــا قبــل االجتمــاع الســنوي للجمعيــة 
العامــة العاديــة، حتــى يتســنى للهيئــة اإلعــداد أليــة أســئلة قــد تطــرح يف 
ــد احلاجــة.  ــة عن ــد جلســات إضافي ــن أن تعق ــة، وميك ــة العادي ــة العام اجلمعي

- حتــدد اهليئــة العــدد الــذي ينعقــد بــه نصــاب جلســاهتا، حبيــث ال يقــل عــن 	.
ــة، فــإن حتقــق النصــاب اعتــر االجتمــاع قانونيــاً  نصــف عــدد أعضــاء اهليئ
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ومــا صــدر عنــه ملزمــاً. 

- تصــدر اهليئــة قراراهتــا باألغلبيــة املطلقــة، ويف حــال تكافــؤ اآلراء يرجــح 	.
اجلانــب الــذي فيــه الرئيــس، وللمخالــف بيــان وجهــة نظــره يف حمضــر 

الفتــوى.  نــص  االجتمــاع، وال يشــار إىل اخلــاف يف 

- تعتــر قــرارات اهليئــة ملزمــة، وجيــب علــى املصــرف التقيــد هبــا، فــرأي اهليئــة 	.
هــو الفيصــل مــن الناحيــة الشــرعية، وبنــاء عليــه يتوقــف قرار تنفيــذ املصرف 

أو عدمه. 

قواعد-العمل:-
هي جمموعة القواعد الي متثل آليات اهليئة، الشكل )63(:

- تــدرس اهليئــة املوضــوع املستفســر عنــه دراســة وافيــة للوقــوف علــى حقيقتــه، 	.
بــه مــن  تــرى حاجــة إىل االســتعانة  مســتعينة مبقــدم االستفســار ومبــن 

املتخصصــن. 

- تبحــث اهليئــة عــن احلكــم الشــرعي للموضــوع املستفســر عنــه مســتعينة مبــا 	.
دوّنــه العلمــاء مــن األحــكام الفقهيــة ومــا دوّنــوه يف أصــول التشــريع مــن قواعــد 

الســتنباط األحكام. 

- إذا كان املوضــوع املستفســر عنــه فيــه حكــم متفــق عليــه بــن الفقهــاء باجلــواز 	.
أو املنــع أخــذت اهليئــة بــه، وإذا اختلفــت آراء الفقهــاء يف املوضــوع اختــارت مــا 
تــراه راجحــا منهــا، وإذا مل يكــن يف املوضــوع حكــم للمتقدمــن مــن الفقهــاء 
أفتــت اهليئــة فيــه باجتهادهــا مســتنرة بــآراء ومقــررات اجملامــع الفقهيــة 

واملؤمتــرات والنــدوات العلميــة. 

- تعمل اهليئة على تطبيق أحكام الشريعة اإلسامية وجعلها حاكمة ال حمكومة، فما 	.
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 يوافق الشريعة من أعمال تقره اهليئة وما خيالفها تعدله إذا كان قاباً للتعديل)1(
 وترفضــه إذا مل يقبــل التعديــل، وتقــدم البديــل عــن العمــل املرفــوض مــا 
أمكــن. وتعتــر هــذه هــي منطقــة اهلندســة املاليــة اإلســامية الــي جيــب 

الركيــز عليهــا.

- تقــدم اهليئــة النصــح إلدارة املصــرف، وتنصــب نفســها مقــام املســامهن 	.
واملودعــن والعمــاء، فراعــي حقوقهــم الشــرعية، وحتــرص علــى إعطــاء كل 

ــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.  ذي حــق حقــه مبــا ال يتع

- ــة 6. ــكل هيئ ــة شــرعية أخــرى، ألن ل ــات رقاب ــاوى هيئ ــة بفت ــد اهليئ قــد ال تتقي
ــا وتطبيقاهتــا.  فهمه

)1( شــبر، حممــد عثمــان، التكييــف الفقهــي للوقائــع املســتجدة وتطبيقاتــه الفقهيــة، دار القلــم، دمشــق ، 2004، ص30: »التكييــف الفقهــي 
هــو حتديــد حلقيقــة الواقعــة املســتجدة إلحلاقهــا بأصــل فقهــي، خصــه الفقــه اإلســامي باوصــاف فقهيــة، بقصــد إعطــاء تلــك األوصــاف 
للواقعــة املســتجدة عنــد التحقــق مــن اجملانســة واملشــاهبة بــن األصــل والواقعــة املســتجدة يف احلقيقــة«. أمــا أهــم مزايــا التكييــف الفقهــي:

1.  يرفع احلرج واملشقة عن املسلمن الذين يتعاملون بالعقود املالية املستجدة.
2. هو أساس تطوير كثر من العقود املالية.

3. يساعد يف تعديل عقود مالية تقليدية جيعلها قابلة للتطبيق من قبل املؤسسات املالية اإلسامية.

وصف الوظيفة االقتصادية

وصف حتليلي لإلطار القانوني

خمالفات شرعية لوجود مفاسد

إلغاء الوظيفةإقرار الوظيفة

النهاية

الشكل-)	6(

حزمةإباحة

ن

ن

ال

ال

ال ن

إمكانية تعديلها وتكييفها

قبول الوظيفة قانونياً؟مدى إمكانية

إمكانية طرح بديل بنفس األداء؟
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قرارات-وتوصيات-هيئة-الرقابة-الشرعية-إلزامية:

هنــاك إمجــاع علــى أن هيئــة الرقابــة الشــرعية ليســت هيئــة استشــارية بــل لديها قوة 
إلزاميــة بســبب كوهنــا الوجــه اآلخــر لعمــل املصــارف اإلســامية بــأن يكون االســتثمار 
مباحــا وهــو شــرط التعامــل مــع هــذا النــوع مــن املصــارف وتأكيــدا إللزاميــة قــرارات 
هيئــة الرقابــة الشــرعية وقــد نــص قانــون إنشــاء املصــارف اإلســامية علــى التــزام 
كل مصــرف بإنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية بــه يلتــزم بقراراهتــا يف كل تصرفاتــه 
ومزاولتــه جلميــع أنشــطته. وتلتــزم املصــارف بتنفيــذ قراراهتــا وعــدم عــرض أي 
منتــج إســامي للجمهــور إال بعــد موافقــة اهليئــة عليــه. وهــذا يعطــي قــرارات اهليئــة 

الشــرعية قــوة قانونيــة يســاعدها يف فــرض رؤيتهــا.

وقــد أنشــئت مؤسســات دوليــة مســاندة للمصــارف اإلســامية لتســاعدها علــى 
إصــدار فتــاوى موحــدة، مــن أمههــا هيئــة معايــر احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات 
ــن  ــق أمري ــا حتقي ــى عاتقه ــة عل ــة العاملي ــد أخــذت هــذه اهليئ ــة اإلســامية وق املالي

ــة الشــرعية: ــل الرقاب لتســهيل عم

- ــكلت جلنــة شــرعية مــن كبــار العلمــاء املســلمن العاملــن يف هيئــات الرقابــة 	 شُ
الشــرعية علــى مســتوى العــامل اإلســامي، إضافــة إىل حماســبن وأســاتذة جامعــات 
متخصصــن، وقامــوا حبصــر كل األعمــال الــي ميكن أن تتم يف املصارف اإلســامية 
وحتتــاج إىل قواعــد شــرعية. ووضعــت هــذه اللجنــة معيــار شــرعية ومازالــت تضــع 
معايــر جديــدة. حيــث حيــدد املعيــار اخلطــوات الشــرعية الــي جيــب إتباعهــا يف كل 
ــق مذهــب  ــزام بتطبي ــات الــي جتــرى داخــل املصــرف، دون االلت ــة مــن العملي عملي
معــن. وقــد ســاعدت هــذه املعايــر علــى توحيــد الفتــاوى الشــرعية بــن املصــارف 

اإلســامية، ممــا انعكــس علــى توحيــد اإلجــراءات فيمابينهــا.

- ــل 	 ــة الشــرعية بتحوي ــة الرقاب ــر مهن ــة إىل تطوي ــة احملاســبة واملراجع ســعت هيئ
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العمــل الشــرعي مــن جمــرد استشــارية فرديــة إىل مهنيــة مؤسســية. فاالستشــارية 
الفرديــة معناهــا وجــود مراقــب يقــدم استشــارته للمصــرف، فيلتــزم هبــا أو ال يلتــزم. 
ممــا دفــع هــذه اهليئــة الدوليــة إىل الســعي لتحويــل الرقابــة الشــرعية إىل مهنــة مثــل 

مهنــة مراقــب احلســابات.

منوذج-عمل-هيئة-الفتوى-التنفيذية)	(:
يتألــف منــوذج الرقابــة الشــرعية مــن ثاثــة أنــواع مــن الرقابــات، الشــكلن )64، 65(، 

وهي:

الرقابة الوقائية )قبل التنفيذ(. -▪

الرقابة العاجية )أثناء التنفيذ(. -▪

الرقابة الاحقة )بعد التنفيذ(. -▪

الشكل-)	6(

)1PP( محزة عبد الكريم محاد، الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسامية، موقع إسام أوناين.
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ختطيط-الرقابة-)قبل-التنفيذ(:
أمام املصارف اإلســامية مســؤولية كبرة يف تقديم منوذج إســامي للعمل املصريف 
ــا كبــرا علــى كاهــل هيئــة  كبديــل للمعامــات املصرفيــة الربويــة، وهــذا يُلقــي عِبْئ
الفتــوى يف تأصيــل القواعــد الشــرعية النظريــة والتطبيقــات العمليــة املنســجمة مــع 

األســس والقواعــد النظريــة مــن هــذه األعمــال، لذلــك يربــت عليهــا:

الشكل-)	6(

- مراعاة اجلوانب الشرعية يف عقد التأسيس واللوائح والنظام األساسي.	.

- املصرفيــة، 	. واخلدمــات  العقــود،  منــاذج  وصياغــة  إعــداد  علــى  إشــرافها 
واالتفاقيــات مــع اآلخريــن، ومناقشــة املشــروعات ودراســات اجلــدوى مــن 

وجهــة النظــر الشــرعية،-ومــن-أمثلــة-هــذه-النمــاذج:

- مناذج عقود فتح احلسابات االئتمانية، مثل: الودائع بأنواعها.أ.

- منــاذج تقديــم اخلدمــات املصرفيــة، مثل: شــراء وبيع العمــات، االعتماد 	.
املستندي.

رقابة-الحقة
التقرير الشرعي ▪

رقابة-تنفيذ
مراقب اشرعي ▪

)عمله يومي(

ختطيط-الرقابة
صياغة النموذج  ▪

والعقود

التصريح عن أية خمالفات 
أو جتاوزات

مراقبة تنفيذ عقد 
املراحبة

تصميم عقد املراحبة
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- منــاذج الصيــغ االســتثمارية املختلفــة، مثــل: البيــوع بأنواعهــا، املضاربــة، ج.
املشــاركة، االســتصناع.

- سياســات وإجــراءات احلســابات اخلتامية، مثل: اإليــرادات، املصروفات، د.
حســاب األرباح واخلسائر.

- ــة 	. ــغ الشــرعية املناســبة للمصــرف اإلســامي ملواكب ــد مــن الصي إجيــاد املزي
التطــور يف األســاليب واخلدمــات املصرفيــة.

- املراجعة الشرعية لكل ما يُقرح من أساليب استثمار جديدة.	.

- وضع القواعد الازمة لضبط التعامل مع املصارف غر اإلسامية.	.

- ــف 6. ــذي يشــمل خمتل ــل اإلجــراءات ال ــي شــرعي، وهــو: دلي ــل عمل إعــداد دلي
عمليــات املصــرف ابتــداء من فتح احلســابات اجلارية، وحســابات االســتثمار، 
ومــرورا بعمليــات التمويــل يف املراحبــة واملضاربــة وانتهــاء بأشــكال اخلدمــات 
املصرفيــة مــن حــواالت وفتــح اعتمــادات. وتكمــن أمهيــة هــذا الدليــل يف كونــه 
يُســهل توحيــد املنهــج والضبــط واملراقبــة، ويعمــل كذلــك علــى تنميــة الوعــي 
لــدى العاملــن حبيــث حييطــون باألســس الشــرعية احلاكمــة للعمــل املصــريف 
اإلســامي، ويُعــن هيئــة الفتــوى ملعرفــة مــا وراء األعمــال املصرفيــة مــن 

ارتباطــات تعاقديــة.

الرقابة-العالجية-)أثناء-التنفيذ(:
أثنــاء ســر املصــرف يف أعمالــه املصرفيــة واالســتثمارية قــد يقع يف أخطاء شــرعية، 
ــاج إىل رأي شــرعي،  أو قــد يتعــرض لبعــض املســائل وبعــض اإلشــكاالت الــي حتت
وهنــا يــرز دور اهليئــة يف ضبــط وتصحيــح خــط ســر املصــرف وتقويــم اعوجاجــه، 
وتقديــم الــرأي الشــرعي للمســائل واملشــكات. ويتلخــص دور اهليئــة أثنــاء التنفيــذ 
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يف جمموعــة نقــاط أبرزهــا:

- إبداء الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من معامات املصرف.	.

- وإبــداء 	. االســتثمارية  العمليــة  تنفيــذ  مراحــل  الشــرعية جلميــع  املراجعــة 
بــأول. أوال  تصحيحهــا  ومتابعــة  املاحظــات 

- اشــراط موافقــة اهليئــة علــى إمتــام املشــروعات االســتثمارية قبــل اختــاذ 	.
اخلطــوة النهائيــة يف التنفيــذ.

- تقديــم مــا تــراه اهليئــة مناســبا مــن املشــورة الشــرعية إىل املصــرف يف أي أمــر 	.
مــن أمــور املعامــات املصرفية.

- ــذ وعمــل 	. ــاء التنفي ــة الشــرعية أثن ســرعة التحقيــق يف الشــكاوى مــن الناحي
الــازم جتاههــا.

- التوجيــه والتقييــم ألي خطــأ يف الفهــم ممــا قــد يؤثــر علــى التنفيــذ وجيعلــه 6.
منحرفــا عــن أهدافــه وغاياتــه.

- االطــاع علــى تقاريــر هيئــة التدقيــق الشــرعي بشــأن املراجعــة الشــرعية 	.
لعمليــات املصــرف وإبــداء الــرأي بشــأهنا.

الرقابة-الالحقة-)بعد-التنفيذ(:
يف هنايــة كل عــام ال بــد هليئــة الفتــوى مــن تقييــم عمــل املصــرف مــن الناحيــة 
الشــرعية؛ ألن أســاس قيــام املصــرف هــو تطبيــق قواعــد العمل املصريف اإلســامي، 
وهــذا األمــر يتطلــب مــن اهليئــة املراجعــة املســتمرة ألعمــال املصــرف، وتتــم هــذه 

املراجعــة مــن خــال وســائل عديــدة منهــا:

- مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ.	.
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- االطاع على امليزانية العامة وتقرير مراقب احلسابات.	.

- مراجعــة تقاريــر اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة كاملصــرف املركــزي مثــا، 	.
ويف ضــوء هــذه املراجعــة تقــدم اهليئــة تقريــرا دوريــا تبــدي فيــه رأيهــا يف 
املعامــات الــي أجراهــا املصــرف ومــدى التزامــه بالفتــاوى الصــادرة عــن 
اهليئــة والتوجيهــات واإلرشــادات، وحتــى تتــم هــذه الرقابــة علــى الوجــه 

ــوم بـــ: ــة أن تق ــى اهليئ ــب عل ــل يرت األكم

- وضع برامج الرقابة الشرعية، والي تشمل:	.

- برنامج يتضمن مراقبة كافة أنشطة املصرف.أ.

- برنامج زمين يتضمن توقيت عملية الرقابة.	.

- وضع مناذج جتميع البيانات واملعلومات لتسهيل عملية الرقابة.	.

- وضع مناذج تقارير الرقابة الشرعية، الشكل )66(، والي تتضمن:	.

- العمليات الي متت مراجعتها شرعيا.أ.

- املاحظات الي ظهرت أثناء عملية املراجعة.	.

- ماذا مت بشأن هذه املاحظات.ج.

- التوصيات واإلرشادات والنصائح الواجبة ملعاجلة املخالفات واألخطاء.د.

- ــة 	. ــة التدقيــق الشــرعي، وعقــد اجتماعــات دوري ختطيــط هيكليــة عمــل هيئ
بــن هيئــة الفتــوى وهيئــة التدقيــق ملتابعــة ســر العمــل وتطويــره إىل األحســن.

- تدقيــق املعامــات املختلفــة الــي يقــوم هبــا املصــرف والتأكــد مــن تطبيــق 	.
الشــروط واملعايــر الشــرعية فيهــا.
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مثال-عن-تقرير-هيئة-الرقابة-الشرعية:
التاريخ 27 ربيع اآلخر 1426هـ املوافق 5 يونيو 2005م

املوضــوع: تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية للجمعيــة العموميــة للمســامهن يف مصــرف فيصــل 
اإلســامي الســوداني عــن الفــرة مــن أول ينايــر 2004م املوافــق 9 ذي القعــدة 1424هـــ وإىل هنايــة 

ديســمر 2004م املوافــق 20 ذي القعــدة 1425 هـــ.
احلمــد هلل رب العاملن،والصــاة والســام علــى ســيدنا حممــد خــامت النبيــن، وعلــى ســائر األنبيــاء 

واملرســلن.
ــادة »73 )4(« مــن النظــام األساســي ملصــرف فيصــل اإلســامي الســوداني،  عمــاً مبــا جــاء يف امل
وعمــاً مبعيــار الضبــط للمؤسســات املاليــة اإلســامية رقــم »1« اخلــاص هبيئــة الرقابــة الشــرعية 
الصــادر مــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية -البحريــن- تقــدم هيئــة 

ــايل: ــر الت ــة للمســامهن التقري ــة العمومي ــة الشــرعية إىل اجلمعي الرقاب
	- عقــدت اهليئــة »19« تســعة عشــر اجتماعــاً أصــدرت فيهــا عــدداً مــن الفتــاوى والتوجيهــات يف .

املســائل الــي أحاهلــا إليهــا املســؤولون يف املصــرف مثبتــة يف احملاضــر.
	- راجعت اهليئة كل العقود باملصرف الي قدمت إليها..
	- نظــرت اهليئــة يف التظلمــات الــي وردت إليهــا مــن بعــض عمــاء املصــرف وأصــدرت فيهــا .

الازمــة. التوجيهــات 
	- عقــدت اهليئــة ثاثــة اجتماعــات يف مايــو و يونيــو 2005م اطلعــت فيهــا علــى تقريــر املراجــع .

اخلارجــي، وقائمــة املراكــز املاليــة وقائمــة الدخــل واملنصــرف، وقائمــة التدفقــات النقديــة، وقائمــة 
ــام 2004م. ــة لع التغــرات يف حقــوق امللكي

	- ويسر اهليئة أن تقرر:.
-  أن العقــود والعمليــات الــي أبرمهــا املصــرف خــال الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمر 2004 م 	

متــت وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
- أن توزيــع األربــاح وحتميــل اخلســائر علــى حســاب االســتثمار متفــق مــع األســاس الــذي مت 	

اعتمــاده مــن قبــل اهليئــة وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
-  أن حساب الزكاة مت وفقاً ألحكام الشريعة اإلسامية. 	

الشكل-)66(
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ثانياً:-الرقابة-الشرعية-اخلارجية:
يقصــد باملراجعــة الشــرعية اخلارجيــة عمليــة فحــص وحتليــل أنشــطة وأعمــال 
وعمليــات مؤسســة معنيــة، مــن قبــل جهــة مســتقلة للتأكــد مــن إجرائهــا وفــق أحــكام 
وضوابــط الشــريعة اإلســامية علــى أســاس الفتــاوى الصــادرة خبصوصهــا، وذلــك 
باســتخدام أســاليب ووســائل مهنيــة متخصصــة لبيــان صحــة أو أخطــاء التطبيــق، 
وتقديــم التقاريــر للجهــات املعنيــة هبــدف إجــراء التعديــات الازمــة و تطويــر األداء.

أمهية املراجعة الشرعية اخلارجية:

- رفــع جــودة التطبيــق العملــي للحلــول املاليــة واالقتصاديــة املتوافقــة مــع 	
الشــرعية. األحــكام 

- ــام 	 ــز الصــورة احلســنة للمؤسســات واملنتجــات اإلســامية واإلطــار الع تعزي
ــأداء االقتصــادي اإلســامي الرشــيد. ل

- دعم وتطوير اهليكل اإلشرايف للمؤسسات املالية اإلسامية.	

- زيــادة الوعــي العــام باجلانــب التطبيقــي للحلــول املالية واالقتصاديــة املتوافقة 	
مــع أحكام الشــريعة اإلســامية.

- طمأنــة اجلمهــور مــن املتعاملــن مــع املؤسســات واملصــارف وغرهــا مــن 	
اجلهــات املعنيــة علــى ســامة التطبيــق مــن الناحيــة الشــرعية.

ــة  ــع اجلمعي ــة يتب ــق مراجع ــة بوجــود فري ــة الشــرعية اخلارجي ــل املراجع وقــد تتمث
العامــة للمســامهن إداريــاً وفنيــاً وماليــاً، أي يف جوانــب التعيــن والفصــل واملكافــأة 
واملســاءلة والتقريــر، وتكــون مســؤوليتها تقديــم رأي مســتقل للمســامهن عــن مــدى 

التــزام املؤسســة بأحــكام الشــريعة اإلســامية)1(.
)1( مشعل، د. عبد الباري، تصريح صحفيلجريدة الشرق األوسط، الرابط: 

 http//:www.aawsat.com/details.asp?section&58=issueno&11095=article&515101=feature1=
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رقابة-املصارف-املركزية-الشرعية:
تطــورت الرقابــة الشــرعية كمهنــة يف بعــض املصــارف املركزيــة يف كثــر مــن دول 
العــامل، وتوجــد اهليئــة الشــرعية داخــل املصــرف ملســاعدة العاملــن غــر امللمــن 
بالنواحــي الشــرعية علــى تنفيــذ أعماهلــم. فتحــدد هلــم خطــوات العمــل وإجراءاهتــا 
ــة  وإذا حدثــت مشــكلة عنــد التطبيــق واختلــف العميــل مــع املصــرف تســتفتى اهليئ

إلبــداء الــرأي.

وزاد اطمئنــان املتعاملــن مــع املصــرف بالتزامــه باألحــكام الشــرعية اإلســامية، 
وكذلــك عندمــا تولــت املصــارف املركزيــة اإلشــراف علــى إنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية 
ــة  ــا مــن نســب الســيولة والرحبي ــة لتحققه ــى املصــارف، إضاف ــة عل يف إدارة الرقاب

واحلالــة االئتمانيــة والعوائــد والتســديد اجليــد للعمــاء.

ــا للتأكــد مــن  ــع للمصــرف املركــزي أمــراً ضروري ويعتــر وجــود مراقــب شــرعي تاب
ــة الشــرعية هبــا تقــوم بدورهــا كمــا ينبغــي.  أعمــال املصــارف اإلســامية وأن اهليئ

وجيــب أن تتأكــد الســلطة الشــرعية اإلشــرافية بــأن املصــارف واملؤسســات املاليــة 
اإلســامية تقــوم مبــا يلــي:

- فصــل هيئــة الرقابــة الشــرعية عــن اجلهــاز التنظيمــي للمصــرف فا يصح أن أ.
يكــون املستشــارون الشــرعيون موظفــون داخــل اهليــكل التنظيمــي للمصــرف 
ــد مكافأهتــم مــن  ــم تعيينهــم وعزهلــم وحتدي ــى اســتقاليتهم، فيت حفظــاً عل
قبــل اجلمعيــة العموميــة وليــس مــن قبــل جملــس اإلدارة. ومراعــاة كافــة 

املاحظــات الــواردة يف تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية1.

- تطوير مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:	.

- إن رأي اهليئة ملزمٌ لإلدارتن العليا والتنفيذية.	

)1( إن وجود اهليئة الشرعية يف املخطط التنظيمي سببه التبعية اإلدارية وليس الشرعية.
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- يُنشــر رأي هيئــة الرقابــة الشــرعية يف تقريرهــا ليتمكــن كافــة املتعاملــن 	
مــع املصــرف االطمئنــان إىل اجلانــب الشــرعي.

- ــا 	 ــد املســؤولن عــن إحداثه ــي حتــدث وحتدي ــر عــن اخلســائر ال التقري
ــة الشــرعية. ــد املضارب ــاً لشــروط عق ــا طبق ــم نتائجه لتحميله

- ضــرورة وضــع دليــل شــرعي للمعامــات املاليــة املصرفيــة واالهتمــام بكفــاءة ج.
العاملــن يف اهليئــة وإصــدار نشــرات عــن توصياهتم وعقد الــدورات والندوات 

املتخصصــة يف اجلانــب املصريف الشــرعي.

- ــا د. ــث ماءمته ــة العمــل يف املؤسســات وهيئاهتــا الشــرعية مــن حي ــم بيئ تقوي
لضمــان االلتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســامية. حيــث هتتــم بعــض املصــارف 
املركزيــة جبوانــب االئتمــان واملخاطــر دون االهتمــام مبــا يتعلــق بالرقابــة 
الشــرعية بــأي شــكل مــن األشــكال. وعلــى البنــوك املركزية العمــل على تغطية 
ــة  ــر فاعلي ــي تظه ــة الشــرعية، وال ــى مســتوى الرقاب ــرة املهمــة عل هــذه الثغ
ــًة لشــرعية التصرفــات واملمارســات  الســلطة اإلشــرافية، وحضورهــا، محاي

ــة)1(. علــى مســتوى املؤسســات اخلاضعــة لســلطة البنــوك املركزي

ورغم تكامل الرقابة الشرعية وترسخها لأسباب التالية:

- ألهنا منتخبة من اهليئة العامة. 	

- ألهنا خمولة من القانون حيث نص على أن قراراهتا ملزمة.	

- ــة شــرعية إىل 	 ــدأ ميــارس رقاب ــذي ب ــة مــن املصــرف املركــزي ال ألهنــا حممي
ــة. جانــب الفني

- 	 .AAOIFI، IFSB،..etc ألهنا مدعومة  من اهليئات الدولية
)1( مرجع سابق، مشعل، د. عبد الباري، تصريح صحفيلجريدة الشرق األوسط.
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- فضا عن القوة الشخصية للفقهاء املمثلن للهيئة الشرعية.	

- وازداد تكاملهــا باملعايــر الشــرعية واحملاســبية ومعايــر املراجعــة املوحــدة الي 	
ســامهت بتوحيــد الســلوك واإلجــراءات، وبصــدور شــهادات مهنيــة للتدقيــق 

.CSAA الشــرعي

إال أن الرقابة الشرعية ال تزال تعاني ضعفاً من جوانب ثاثة، هي)1(: 

- االستقالية ما يؤثر يف الكفاءة واملوضوعية يف أداء أعماهلا. 	.

- تقاعــس الســلطات اإلِشــرافية ومــا يف حكمهــا عــن إكمــال اإلطــار املهــين 	.
الشــرعية.  للرقابــة  والتشــريعي 

- ضعــف القــدرات واملهــارات الرقابيــة من الناحية املهنية لدى أغلبية ممارســي 	.
التدقيق الشــرعي يف البنوك واملؤسســات املالية اإلسامية.

لكــن األمــل معقــود بــأن تــزداد معايــر إصدارهــا صرامــة وقــوة مــن جهــة، وأن تلتــزم 
املؤسســات املاليــة اإلســامية بتطبيــق تلــك املعايــر واســتخدام املدققــن الشــرعين 

األكثــر تأهيــا واألقــوى حضــورا مــن جهــة أخــرى.

)1( مرجع سابق، مشعل، د. عبد الباري، تصريح صحفيلجريدة الشرق األوسط.
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ضوابط-الفتوى-وأخالقياهتا-يف-إطار-املؤسسات)	(

هــذا املعيــار حيقــق معايــرة اهليئــات الشــرعية الــي تعايــر وتدقــق عمــل املؤسســات 
املاليــة اإلســامية ويف هــذا األمــر توحيــد للمنهــج والســلوك.

الفتــوى: هــي تبيــن احلكــم الشــرعي ملــن ســأل عنــه يف واقعــة نزلــت فعــاً )نازلــة 
الفتــوى( أو يتوقــع حصوهلــا، ال علــى ســبيل االفــراض(، أمــا االســتفتاء فهــو طلــب 

حكــم املســألة النازلــة أو الــي يتوقــع نزوهلــا.

ويقتصــر اإلفتــاء يف املؤسســات علــى األحــكام العمليــة املاليــة، ومــا يتصــل بذلــك، 
مثــل بعــض أحــكام العبــادات واحلــال واحلــرام كالــزكاة. 

من-هو-املفيت؟
يشــرط يف عضــو اهليئــة أن يكــون ذا ملكــة فقهيــة متمكنًــا مــن فهــم كام اجملتهديــن 
قــادرا علــى التخريــج الفقهــي أو االســتنباط يف القضايــا املســتجدة طبقــا للقواعــد 
النــاس  بأحــوال  والعلــم  والتيقــظ  بالفطانــة  متصًفــا  يكــون  وأن  لذلــك،  املقــررة 
وأعرافهــم، والتنبــه حليلهــم يف التزويــر وقلــب الــكام وتصويــر الباطــل بصــور احلــق.

وتعــرف األهليــة الفقهيــة باالســتفاضة أو بالقرائــن كالدراســات املتخصصــة يف 
الفقــه، وخباصــة فقــه املعامــات املاليــة املعاصــرة. 

واجبات-املؤسسة-املستفتية:
- العمــل بالفتــوى الصــادرة عــن اهليئــة، فــإن كان مقتضــى الفتــوى وجــوب الفعــل 	

أو الــرك كان علــى املؤسســة أن تفعــل أو أن متتنــع عــن الفعــل، وإذا كان 
مفادهــا اجلــواز فيحــق هلــا أن تفعــل مــا تــراه مناســبا. 

- ال حيق للمؤسسة العمل بفتاوى صادرة عن غر هيئتها.	
)1( املعيار الشرعي رقم /29/.
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- ــد املؤسســة إذا كان قضــاؤه أو 	 ــاء باملذهــب الرمســي لبل ــة اإلفت تراعــي اهليئ
ــدا مبذهــب معــن واحتمــال الرجــوع إىل القضــاء ممكــن.  ــه مقي قانون

طريقة-الفتوى-ورسائلها:
تســتند الفتــوى إىل كتــاب اهلل تعــاىل والســنة الثابتــة الصرحيــة واإلمجــاع، ومــا ثبــت 

بالقيــاس فاالستحســان واملصلحــة املرســلة إىل آخــر مصــادر التشــريع.

ال بــد للهيئــة مــن اإلفتــاء بأيــة أمــور ولــو كانــت جديــدة وتراعــي قواعــد االســتنباط 
الفقهيــة. وهلــا أن تلجــأ آلخريــن مــن أصحــاب اخلــرات خواجملامــع الفقهية واجمللس 

الشــرعي هليئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة واإلســامية.

قــد متتنــع اهليئــة عــن فتــوى مــا إذا خيــف اســتغاهلا ملــا ليــس مشــروعاً أو ملــا يضــر 
النــاس. فــإذا ورد ســؤال عــن ضــرورة االنتقــال لعملــة غــر عملــة البلــد ألســباب 
التضخــم مثــا فلهــا أن متتنــع عــن اإلجابــة إذا كان ذلــك سيســبب دمــاراً لاقتصــاد 

احمللــي.

ضوابط-الفتوى:
تتجنــب اهليئــة حتميــل النصــوص مــا ال حتتملــه مــن الــدالالت، وجيــب أن تتوثــق مــن 
ــة، دون أن يكــون  ــؤ األدل ــار األيســر حبــال تكاف ــل مــن املصــادر املعتمــدة، وختت النق

اإلفتــاء بالرخــص منهجهــا. 

ومتتنــع اهليئــة مــن توجيــه املؤسســة إىل احليــل املمنوعــة شــرعًا ألن عملهــا أصــا 
هــو تطبيــق شــرع اهلل واحملافظــة علــى احلقــوق.

نص-الفتوى:
الفتــوى بألفــاظ واضحــة، وبشــكل مكتــوب وجيــب تدوينهــا يف حمضــر  تصــدر 
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االجتمــاع اخلــاص باهليئــة ألغــراض املراجعــة، وتنتهــي إىل رأي حمــدد. وجيــب ذكــر 
الدليــل، لكــن ال حيــق للمؤسســة مطالبتهــا بــه إن مل تذكــره. 

وينبغــي البــدء بالبســملة ومحــد اهلل تعــاىل والصــاة والســام علــى رســوله، واخلتــم 
مبثــل ذلــك، أو بعبــارة )واهلل أعلــم( وحنــو هــذه العبــارات لبيــان انتهــاء نــص الفتــوى. 

وينبغــي الربــط التــام بــن االســتفتاء والفتــوى خوفــاً مــن أي حتريــف أو تغيــر ولربــط 
اجلواب بالســؤال. 

آدا	-الفتوى-)أخالقيات-املفتني(:
- الريث وعدم التجرؤ على الفتوى. 	

- عدم الفتوى يف حال اشتغال القلب. 	

- كتمان أسرار املؤسسة والعاملن فيها.	

اخلطأ-يف-الفتوى،-والرجوع-عنها:
جيــب علــى اهليئــة الرجــوع عــن الفتــوى إذا تبــن خطؤهــا والبــد مــن تصحيــح آثــار 

حكــم الفتــوى، الشــكل )67(. 



351
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

الشكل-)	6(-مثال-عن-تراجع-الشيخ-أديب-كلكل-عن-فتوى-بشأن-بزناس
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المبحث الثاني
الرقابة المالية على المؤسسات المالية 

اإلسالمية
البــد مــن إحــكام الرقابــة يف كل األعمــال، لذلــك قيــل بــأن اهلل يــزع يف الســلطان مــا 
ال يــزع يف القــرآن، وكانــت درّة عمــر رضــي اهلل عنــه مبثابــة قــوة ومهابــة الســلطان. 
وبيّــن الوزيــر العباســي علــي بن عيســى أمهيــة الرقابة والتدقيق بقوبــه: »لو مل نتفقد 
الصغــر ألضعنــا الكبــر، وهــذه أمانــة البــد مــن أدائهــا يف قليــل األمــور وكثرهــا.. وإذا 
علــم معاملونــا أنــا نراعــي أمورهــم هــذه املراعــاة لزمــوا األمانــة وخافــوا اخليانــة«)1(. 
فداخليــاً يــؤدي عــدم التدقيــق يف صغائــر األمــور إىل الوقــوع يف الكبائــر، وخارجيــاً 
يــؤدي التدقيــق لزيــادة ثقــة املتعاملــن. وقــدُ أنشــئ يف العهــد العباســي ديــوان خــاص 

للمراجعــة اخلارجيــة سُــمِّي بزمــام األِزمَّــة. 

إن الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية يكون من خال:

- هتيئــة البيئــة املناســبة واملنــاخ الداعــم هلــا ومبراجعــة القوانن واللوائح وإنشــاء 	
املؤسســات املساعدة.

- منــح الراخيــص ووضــع الضوابــط التــى تناســب املؤسســات املاليــة اإلســامية 	
وحتقــق الكفــاءة واملنافســة العادلة.

- الرقابــة املاليــة واحملاســبية للوصــول إىل مؤسســات مالية إســامية قوية ذات 	
مــاءة وكفــاءة ماليــة وإداريــة وقــادرة علــى املنافســة واالندمــاج فــى االقتصــاد 

العاملــي وذلــك مــن خــال:

)1( الزهرانــي، د. ضيــف اهلل، الوزيــر العباســي علــي بــن عيســى بــن داوود بــن اجلــراح اصاحاتــه االقتصاديــة واإلداريــة، 1994، نقــاً عــن 
مســكويه، جتــارب األمــم، ج 1 ص 98.
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- تطبيــق متطلبــات كفايــة رأس املــال واملعايــر الرقابيــة واحملاســبية الدوليــة 	
واالســامية.

- تطبيق معاير إدارة املخاطر.	

- تطوير وتطبيق الوسائل واآلليات الرقابية املكتبية وامليدانية.	

- تطبيــق أســس احلوكمــة املؤسســية أو الضبــط املؤسســي مبــا فــى ذلــك توفــر 	
وإدارات  الداخلــي  الضبــط  ونظــم  والتنظيمــي  اإلداري  اهليــكل  متطلبــات 

املخاطــر واملراجــع اخلارجــي وهيئــات الرقابــة الشــرعية.

- وضع األسس والضوابط ملعاير اختيار جمالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية.	

- تطبيق متطلبات الشفافية واالفصاح.	

- تطبيق الضوابط الازمة حملاربة عمليات غسل األموال.	

- القيــام بــدور املقــرض أو املمــول األخــر بتقديــم الدعــم الســيويل للمصــارف 	
التــى تعانــي مــن عجــز ســيولة طــارئ بصيــغ شــرعية. 

وســنتعرض يف هــذا املبحــث إىل الرقابــة املاليــة علــى املصــارف واملؤسســات املاليــة 
اإلســامية، فخارجيــاً متــارس املصــارف املركزيــة رقابتها على املصارف اإلســامية، 
وداخيــاً تُحكــم الرقابــة الداخليــة علــى جــزء كبــر مــن هــذه الرقابــة. وكا الرقابتــن 
ماليتــن، لذلــك مهــا حتتاجــان إىل البيانــات املاليــة احملاســبية، وبســبب دقــة العمــل 
احملاســي فــإن احملاســبة هلــا دور كبــر يف إحــكام الرقابــة املاليــة مــن جهــة، ويف 

توليــد هــذه البيانــات لأطــراف املهتمــة لتشــكل أســاس عملهــا الرقابــي.

الرقابة-اخلارجية:
تلجــأ املؤسســات عمومــاً إىل الرقابــة اخلارجيــة للحصــول علــى رأي مهــين مســتقل 
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بنتائــج أعمــال املؤسســة. وهــذه احلاجــة صــارت ضــرورة بعدمــا ابتعــدت امللكيــة عــن 
ــس  ــكل مــوارد املؤسســة بإشــراف جمل ــة تتحكــم ب اإلدارة، فصــارت اإلدارة التنفيذي

إدارة ينــوب عــن مجيــع مســامهي ومــاك املؤسســة. 

لذلــك تتعــدد جهــات الرقابــة اخلارجيــة كلمــا كان دور املؤسســة حيويــاً يف االقتصــاد 
احمللــي والعاملــي، وأهــم هــذه اجلهــات:

- رقابة احملاسب القانوني.	

- رقابة جملس النقد والتسليف.	

- رقابة املصرف املركزي.	

- رقابة املؤسسات اإلسامية الدولية.	

رقابة-احملاسب-القانوني:
تتــم املراجعــة اخلارجــي مــن قبــل مدقــق خارجــي مؤهــل، وختتلــف معايــر التأهيــل 
احملليــة عــن العامليــة يف أحيــان كثــرة. فاحملليــة تتلخــص حبصــول احملاســب علــى 
شــهادة حماســب قانونــي مــن خــال معايــر حمليــة، بينما انتشــرت هيئــات ومنظمات 
دوليــة متنــح مثــل هــذه الشــهادات، كمــا ميــارس املراجعيــون اخلارجيــون احملليــون 
أعماهلــم بشــكل إفــرادي، بينمــا متــارس أعمــال التدقيــق واملراجعــة شــركات عامليــة 
ممــا مينحهــا بُعــداً اســراتيجياً واســتقراراً بعيــد املــدى. وتســاهم األكثــر جناحــاً منهــا 
ــة لســيطرهتا بفــرض  ــم خراهتــا إضاف ــق لراك ــر احملاســبة والتدقي يف إرســاء معاي

مفاهيــم املهنــة مــن وجهــة نظهرهــا.

توقــع املؤسســة املاليــة اإلســامية اتفاقيــة مــع مدققهــا اخلارجــي لتدقيــق أعمــال 
ــة مواطــن الضعــف  ــر مفصــل يتضمــن كاف ــس إدارهتــا بتقري ــد جمل املؤسســة لتزوي
يف أنظمــة احملاســبة والرقابــة الداخليــة والتحقــق مــن صحــة البيانــات املقدمــة لــه 
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ــا  ــر يقدمه ــن أي تقاري ــزي بنســخ م ــد املصــرف املرك ــق وتزوي ــة التدقي خــال عملي
للمؤسســة.

خصائص املراجعة اخلارجية:

- إبداء الرأي املستقل عن القوائم املالية.	.

- هتتم بأحداث تارخيية )سنة فاتت(، وتبدي رأيها بأية خماطر حمتملة.	.

- ال هتتم بفاعلية وكفاءة العمليات.	.

- أكثر استقالية.	.

- إجبارية ومطلوبة من جهات خارجية. 	.

أمــا مــدى املراجعــة اخلارجيــة فهــو أقــل مشــوالً مــن املراجعــة الداخليــة، فاملراجــع 
اخلارجــي يــدرس وضــع املراجعــة الداخليــة وحيــدد مــدى مشوهلــا، وبنــاء علــى نتائــج 
دراســته تكــون حجــم عينــة املراجعــة الــي يقــوم هبــا، فتــزداد كلمــا كان نظــام املراجعــة 

الداخليــة ضعيفــاً وتقــل كلمــا كان نظــام املراجعــة الداخليــة قويــاً.

لذلك يبدي املراجع اخلارجي رأيه يف تقريره حبدود عينته الي قام هبا.

رقابة-جملس-النقد-والتسليف:
يتألــف جملــس النقــد مــن حاكــم املصــرف املركــزي ونوابــه ومعاونــو وزراء االقتصــاد 
واملاليــة ورئيــس هيئــة ختطيــط الدولــة وخــراء بشــؤون النقــد والتســليف واملصارف.

يضع جملس النقد والتسليف: 

- الضوابــط الناظمــة لعمــل املصارف اإلســامية مبــا يف ذلك القواعد واألحكام 	
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ــز االســتثمارات وقواعــد  ــال ونســب ترك ــة رأس امل اخلاصــة بالســيولة وكفاي
حســاب املخصصــات الواجــب اقتطاعهــا ملواجهــة خماطــر األصــول كمــا 
يضــع ضوابــط االســتثناءات املمنوحــة هلــذه املصــارف. وتأخــذ يف اعتباراهتــا 

اإلجــراءات الصــادرة عــن جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية. 

- احلد األقصى لقيمة العمليات املتعلقة بنشاط معن. 	

- احلــد األقصــى ملســامهة املصــرف يف الشــركات الــي يقــوم بتأسيســها أو 	
يتملــك امسهــا فيهــا وكذلــك احلــد األقصــى ملســامهة املصــرف يف مشــروع 

واحــد. 

- احلد األقصى ملقدار التزام عميل واحد قبل املصرف.	

- ــاد كنســبة مــن 	 ــي ميكــن اســتثمارها خــارج الب احلــد األقصــى لأمــوال ال
جممــوع االســتثمارات. 

- بعمائــه 	 املصــرف  عاقــة  يف  إتباعهــا  جيــب  الــي  والشــروط  القواعــد 
 . ومبســامهيه

- يراقــب احلــدود القصــوى ملســامهة الشــخصيات االعتباريــة يف رأس مــال 	
املصــرف. 

- حيــدد ويراقــب عــدم جتــاوز مســامهة املصــرف يف تأســيس مصرف إســامي 	
نســبة عشــرين باملائــة مــن صــايف األمــوال اخلاصــة للمصــرف املســاهم بنــاء 

علــى كل حالــة بعــد دراســة وضــع املصــرف الراغــب يف املســامهة. 

- مراقبــة اســتكمال دفــع املصــرف اإلســامي لــرأس مالــه خــال ثــاث ســنوات 	
مــن بدايــة مزاولتــه نشــاطه. 

- ــى بيــع املصــرف اإلســامي أو تنازلــه عــن رخصتــه املصــرف أو 	 املوافقــة عل
التنــازل عــن نصيبــه ألي طــرف آخــر. 
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رقابة-املصرف-املركزي:
املصــرف املركــزي هــو مصــرف املصــارف، بتدخلــه يف الرقابــة ازدادت ثقــة اجلمهــور 

باملصــارف عمومــاً وباملصــارف اإلســامية خاصــة.

يوجد يف املصارف املركزية ســلطة إشــرافية ورقـــابية يُناط هبا الرخيص للوحـــدات 
ــالية واملصرفيــة العاملــة ورقابتهــا واإلشــراف عليهــا للتأكــد مــن قيامهــا بتنفيــذ  املـ
شــروط ومواصفــات النظــام الرقابــي عليهــا. واملؤسســات املاليــة اإلســامية شــأهنا 
شــأن املؤسســات املاليــة األخــرى، ختضــع للرقابــة واإلشــراف املركــزي علــى أعماهلا. 

وإن كثــرا مــن املصــارف املركزيــة مل تتهيــأ بعــد لوضــع األطــر الرقابيــة واإلشــرافية 
خاصــاً  نظامــاً  أصــدرت  لكنهــا  اإلســامي،  املصــريف  العمــل  لطبيعــة  املائمــة 
للرخيــص للبنــوك اإلســامية. وذلــك الختــاف طبيعة املؤسســات املالية االســامية 

وخماطرهــا، فهــي:

- ختلط خماطر السوق واالئتمان باملراحبة.	

- حتول نوعية املخاطر فى الصيغة الواحدة حسب مراحلها كم يف السلم. 	

- ختاطر برأس املال كاملشاركة واملضاربة.	

- لديها خماطر جتارية منقولة.	

- لديها خماطر تشغيل كاملخالفات الشرعية. 	

- لديها خماطر استئمان.	

لذلــك ومــن أجــل محايــة املودعــن واملســتثمرين وللحفــاظ علــى تطويــر ســامة 
واســتقرار النظــام املــايل البــد مــن اخضــاع املؤسســات املاليــة للرقابــة االحرازيــة مــن 

قبــل الســلطات اإلشــرافية.
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تقوم املصارف املركزية باإلشراف والرقابة على املؤسسات املالية من خال:

- الرخيص.	

- اإلشراف والرقابة االحرازية.	

- دور املقرض األخر. 	

تواجــه املصــارف اإلســامية حتديــاً حقيقيــاً يف كيفيــة تأســيس هــذه العاقــة 
اخلاصــة باإلشــراف والرقابــة عليهــا مــن قبــل املصــارف املركزيــة لكــي تكــون رافــداً 
هامــاً لنجاحهــا وليــس معيقــاً ألعماهلــا. ومــن املســائل الفنيــة الــي حتتــاج إىل عنايــة 

خاصــة مــن اجلهــات الرقابيــة لتوفــر الثقــة يف أعمــال املصــارف اإلســامية:

- ــى الودائــع االســتثمارية وضــرورة التفريــق 	 سياســة االحتياطــي القانونــي عل
بــن طبيعــة هــذه احلســابات القانونيــة والشــرعية يف املصــارف اإلســامية 

ــة. ويف املصــارف التقليدي

- سياســة اإليــداع لــدى املصــرف املركــزي والدعــم قصــر األجــل لطلبــات 	
املصــارف اإلســامية مــن الســيولة وتنقيــة كل ذلــك مــن عنصــر الفائــدة 

املصرفيــة.

- سياســة العــرض واإلفصــاح للحســابات اخلتاميــة ومراعــاة املعاير احملاســبية 	
للمؤسســات املالية اإلســامية.

- متطلبات هيكلة األصول حتى تتاءم مع الشروط الشرعية.	

- ــة عاقــة املصــارف اإلســامية مــع أصحــاب احلســابات االســتثمارية 	 هيكل
ــن.  واملمول

دور-املصرف-املركزي:
- إعــداد نظــام القبــول وســحب القبــول ألعضــاء هيئــات الرقابــة الشــرعية يف 	
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املصــارف اإلســامية ونظــام عمــل هــذه اهليئــات ويرفعهــا إىل جملــس النقــد 
والتســليف العتمادهــا وإقرارهــا.

- املوافقة على النظام األساسي للمصرف اإلسامي.	

- احلصول على كافة البيانات الدورية عن الوضع النقدي واملايل.	

- التأكــد مــن أن املصــرف اإلســامي يديــر أعمالــه بشــكل ســليم وفقــاً لقانــون 	
تأسيســه وقانــون املصــارف وقانــون املصــرف املركــزي. 

- تطبيــق العقوبــات املنصــوص عليهــا يف قانــون املصــرف املركــزي وقانــون 	
املصــارف علــى املصــارف وأعضــاء جمالــس إدارهتــا وموظفيهــا يف حالــة 

ألحكامــه.  خمالفتهــم 

- تسهيل إجراءات فتح فروع جديدة. 	

- وضــع معايــر رقابيــة تتــاءم مــع طبيعــة ونشــاطات املصــارف اإلســامية 	
الختافهــا عــن املصــارف التقليديــة. 

- املصــارف 	 لرقابــة  األخــرى  املاليــة  املعايــر  إىل  شــرعية  معايــر  إضافــة 
اإلســامية. 

- ختصيــص إدارة رقابــة مســتقلة للمصــارف اإلســامية يتــم تأهيــل عامليهــا 	
للقيــم مبهامهــم املطلوبــة علــى الوجــه األكمــل. 

- النظر يف نســب الســيولة واالحتياطي املقررة ونســبة الودائع بالعملة األجنبية 	
مبا يتاءم مع طبيعة املصرف اإلســامي بوصفه مصرفاً اســتثمارياً. 

- عدم إجبار املصارف اإلســامية االحتفاظ بضمانات يف عمليات املشــاركات 	
واملضاربــات ألهنــا تتعــارض مع املفاهيم والعقود اإلســامية. 
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- ربــط تطبيــق نســب االحتياطــي النقــدي علــى املصــارف إســامية وغــر ذلــك 	
باســتثمار أمواهلــا داخــل الدولــة فــإذا فعلــت فتعفــى مــن هــذا االحتياطــي وإن 
قامــت باســتثمار األمــوال خــارج الدولــة فتلــزم باالحتفاظ باالحتياطــي، وهذا ما 
يتــم العمــل بــه يف بعــض الــدول كحافــز للمصــارف كــي ال تســرب أموال املســلمن 

إىل غرهــم. 

- ــه يعمــل 	 ــة ألن ــة واملنقول ــك األصــول الثابت الســماح للمصــارف اإلســامية بتمل
بالنشــاط التجــاري مباشــرة وال يســتطيع إيــداع فوائضــه بفوائــد لــدى مصــارف 

أخــرى. 

- تطوير البيانات املطلوبة من املصرف اإلسامي حيث تشمل: 	

- جانباً شرعياً للتأكد من شرعية االستثمارات.	

- جانبــاً حماســبياً للتأكــد مــن صحة قيــاس وتوزيــع األرباح بن 	
املســامهن واملودعن طبقاً لعقد املضاربة الشــرعية. 

- ال حيــق للمصــرف املركــزي أن جيــر املصــرف اإلســامي علــى التعامــل بالفائــدة 	
أخــذاً أو عطــاء. 

- تعميــم نســب ومؤشــرات تقييــم األداء لتقييــم أداء املصــرف داخليــاً دون تدخــل 	
املصــرف املركــزي. 

- تعميم مؤشرات مالية تصلح لتقييم األداء.	

وقد أعطى املرسوم رقم /35/ ملصرف سورية املركزي عدداً من الصاحيات منها:

- أن يفتــح حســابات لــه لــدى املصــارف اإلســامية باللــرات الســورية وبالعمــات 	
األجنبية.
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- أن يفتــح حســابات لديــه للمصــارف اإلســامية باللــرات الســورية وبالعمــات 	
األجنبية.

- ــاً قصــر ومتوســط األجــل باســتخدام 	 ــح املصــارف اإلســامية متوي أن مين
ــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. ــارض م أدوات وأســاليب ال تتع

- أن يبيــع ويشــري مــن املصــارف اإلســامية األوراق املاليــة وغرها من األدوات 	
الــي تتفــق مع أحكام الشــريعة اإلســامية.

- للشــروط 	 أن يصــدر أدوات تتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية طبقــاً 
واحلــدود الــي يقررهــا جملــس النقــد والتســليف وعلــى أن يتــم التعامــل هبــا 
بيعــاً وشــراءً مــع اجلهــات اخلاضعــة إلشــراف ورقابــة املصــرف املركــزي.

عالقة-املصارف-اإلسالمية-باملصارف-املركزية:

تســعى املصــارف املركزيــة إىل حتقيــق االســتقرار املــايل والنقــدي يف النظــام املصريف 
مــن خــال تنظيــم عمــل املصــارف واإلشــراف عليهــا والتأكــد مــن ســامة أوضاعهــا 
املاليــة والتزامهــا بتطبيــق معايــر وإجــراءات عمــل تتفــق واملعايــر العامليــة مــن ناحيــة 
واملعايــر املُحــددة مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة )املصــارف املركزيــة( احمللية مــن ناحية 

أخرى.

تُعتــر املصــارف اإلســامية جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام املصــريف يف الــدول الــي 
تعمــل فيهــا، فــإن األمــر يتطلــب إخضــاع هــذه املصــارف ألنظمــة رقابيــة وإشــرافية 
تُناســب طبيعــة عملهــا واحتياجاهتــا ومبــا يضمــن هلــا العمــل يف ظــروف متســاوية 
ــدول الــي يوجــد هبــا مصــارف  ــة، ويف مُعظــم ال مــع غرهــا مــن املصــارف التقليدي
إســامية مت ســن تشــريعات ووضــع تعليمــات خاصــة بعمــل هــذه املصــارف إاّل أن 
بعــض املعايــر املُطبقــة علــى املصــارف اإلســامية مُســتمدة مــن تلــك املُطبقــة علــى 
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ــة دون مُراعــاة الفــروق بينهمــا. املصــارف التقليدي

ــع املصــارف  ــل م ــة بالتعام ــام املصــارف املركزي ــب قي ــر يتطل ــإن األم ــدم ف وممــا تق
ــة،  ــة املصــارف التقليدي ــة يف حال ــك املُطبق ــف عــن تل ــق أســس ختتل اإلســامية وف
فعلــى ســبيل املثــال ليــس مبقــدور املصــارف اإلســامية املُشــاركة يف عمليــات الســوق 
املفتوحــة يف الــدول الــي تُطبــق هــذا النمــط يف إدارة سياســتها النقديــة ألن األدوات 

املُســتخدمة يف هــذا اجملــال هــي أدوات ديــن قائمــة علــى أســاس الفائــدة.

كمــا أن بعــض الــدول تُعانــي مــن نقــص يف النظــام اإلشــرايف املناســب علــى أعمــال 
املصــارف اإلســامية نتيجــة عــدم وجــود الكــوادر املؤهلــة تأهيــاً كافيــاً يف جمــال 
العمــل املصــريف اإلســامي، إذ أن عــدم وجــود الكــوادر الــي لديهــا املعرفــة واإلملــام 
بعمــل املصــارف اإلســامية قــد يــؤدي إىل تطبيــق املعايــر املُطبقــة علــى املصــارف 
التقليديــة األمــر الــذي مــن شــأنه أن ينعكــس ســلباً علــى أداء املصــارف اإلســامية، 
ويف بعــض األحيــان فــإن نقــص اخلــرات لــدى العاملــن يف اجملــال اإلشــرايف علــى 
عمــل املصــارف اإلســامية يــؤدي إىل تســاهلهم مــع هــذه املصــارف وعــدم قيامهــم 

بالــدور اإلشــرايف املطلــوب منهــم.

إن مُعظــم املصــارف املركزيــة ال توجــد لديهــا هيئــات رقابــة شــرعية للتأكــد مــن 
الســامة الشــرعية للمُعامــات الــي تُنفذهــا املصــارف اإلســامية، وقــد يُعــزى ذلــك 
إىل أن املصــارف املركزيــة تعفــي نفســها مــن هــذه املهمــة وتــرك عــبء هــذه املهمــة 

هليئــات الرقابــة الشــرعية يف املصــارف اإلســامية نفســها.

وعلــى الرغــم ممــا تقــدم فــإن ظهــور عــدد مــن املؤسســات الداعمــة للعمــل املصــريف 
اإلســامي مثــل هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية، واجمللــس 
العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية، والســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة، 
وجملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية، والوكالــة الدوليــة اإلســامية للتصنيــف، 
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ســيكون لــه أثــر إجيابــي يف تعزيــز قــدرة أجهــزة الرقابــة املصرفيــة علــى املصــارف 
اإلســامية. 

كمــا أنــه يتوجــب علــى املصــارف املركزيــة أن تلعــب دوراً أكثــر إجيابيــة يف التعامــل مــع 
املصــارف اإلســامية ومبــا يُمّكنهــا مــن القيــام بالــدور املطلــوب منهــا وفــق القواعــد 
ــا،  ــن معه ــة وضمــان حقــوق املٌتعامل ــي تضمــن ســامة مراكزهــا املالي واألســس ال
ولعلــه مــن املُناســب يف هــذا اجملــال التنويــه إىل أمهيــة التعــاون والتنســيق البنــاء بــن 
املصــارف املركزيــة يف خمتلــف الــدول الــي لديهــا مؤسســات ماليــة ومصرفيــة تعمــل 
وفــق أحــكام الشــريعة اإلســامية ومبــا يُســاهم يف تعزيــز الــدور الرقابــي واإلشــرايف 

علــى عمــل تلــك املؤسســات.

جيب على املصارف اإلسامية تزويد املصرف املركزي مبا يلي:

- أي تغيــر يقــوم املصــرف بإجرائــه علــى منصــب املديــر العــام أو أي مــن 	.
التنفيذيــة. اإلدارة  أعضــاء 

- تقاريــر حــول القضايــا املقامــة بــن املصــرف واجلهــات األخــرى تتضمــن 	.
الــرأي القانونــي واألحــكام الصــادرة خبصوصــه.

- الديــون الــي قــام املصــرف بإعدامهــا حبيــث تتضمــن اســم العميــل، قيمــة 	.
الديــن، الضمانــات، األســباب وقــرار جملــس اإلدارة أو جلنــة التدقيــق هبــذا 

اخلصــوص.

- املعلومــات املتعلقــة بأعضــاء جملــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عنــد حــدوث 	.
أي تعديــات.

- كشوفات املسامهن بشكل نصف سنوي:	.
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- املسامهن السورين والعرب واألجانب وبيان نسبتها إىل رأس املال.	

- مسامهات أعضاء جملس اإلدارة وممثليهم واإلدارة التنفيذية.	

- مسامهات أكر عشر مسامهن يف املصرف.	

- املسامهن الي تكون قيمة مسامهاهتم 10 آالف سهم.	

- مسامهات املصارف.	

- املسامهات الي تقل عن 10 آالف سهم.	

- اســم ضابــط االرتبــاط املســؤول عــن توفــر كافــة متطلبات املصــرف املركزي 6.
واســم البديــل لــه وذلــك بشــكل ســنوي أو عنــد حــدوث أي تعديات.

- املوازنــة الســنوية والفرضيــات الــي بنيــت عليهــا واألهــداف املرغــوب يف 	.
حتقيقهــا يف هنايــة كانــون الثانــي مــن كل عــام كحــد أقصــى.

- ــر أو ســرقة 	. ــاس أ؟و تزوي ــة املابســات ألي حــادث اخت ــر يوضــح كاف تقري
ــه. ــي يتخذهــا املصــرف الســتعادة حقوق ــح اإلجــراءات ال وتوضي

عالقة-املصارف-اإلسالمية-باملصارف-التجارية:
بالرغــم مــن وجــود اختافــات جوهريــة بــن املصــارف واملؤسســات املالية اإلســامية 
ــة أخــرى،  ــة( مــن جه ــة )التقليدي ــة التجاري ــة واملصــارف واملؤسســات املالي مــن جه
فــإن هنــاك قنــوات اتصــال وأوجــه مُتعــددة للتعــاون فيمــا بــن هذيــن النوعــن مــن 

املؤسســات، ومــن أوجــه هــذا التعــاون:

- الدخــول يف عمليــات التمويــل املُشــرك لبعــض املشــاريع الكبــرة، وفــق صيــغ 	.
.)BOT Build Operate Transfer( متويــل متطــورة مثــل
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- تغطية االعتمادات املُستندية.	.

- صناديق االستثمار املشرك.	.

- التحويــات احملليــة والدوليــة مــن خــال العمــل كمصــارف مراســلة لبعضهــا 	.
البعض.

- قبول وإصدار الكفاالت )خطابات الضمان(.	.

- عمليات الصرافة )بيع وشراء العمات(.6.

- إنشاء شبكات اتصاالت خاصة باملصارف.	.

- التدريب املُتبادل. 	.

كمــا أن هنــاك جمــاالت عــدة للتعــاون بــن املصــارف اإلســامية واملصــارف التجاريــة 
مــن خــال إنشــاء فــروع للمُعامــات اإلســامية لــدى املصــارف التجاريــة يف الــدول 
الــي تســمح قوانينهــا وأنظمتهــا بذلــك، حيــث يُمكــن للمصــارف اإلســامية أن 
تتعامــل مــع املصــارف التقليديــة مــن خــال فــروع املُعامــات اإلســامية املوجــودة 

لــدى املصــارف التقليديــة.

املصرف-املركزي-ودور-املسعف-األخري-بالسيولة-عند-احلاجة:
- أن يقــرح املصــرف اإلســامي علــى املصــرف األجنــي أن يقــوم بتغطيــة املبلــغ 	

املطلــوب بطريقــة املشــاركة يف األربــاح بنســبة مــا يدفعــه أو بأكثــر منهــا عنــد 
بيــع البضاعــة وتصفيــة األربــاح.

- ميكــن للبنــك املركــزي اســتثمار أرصــدة املصــارف اإلســامية احملليــة لــدى 	
املصــارف اإلســامية يف اخلــارج، ثــم يــوزع العائــد علــى الطرفــن فيتقاضــى 
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املصــرف املركــزي نســبة مــن عائــد املضاربــة، وتدفــع باقــي األربــاح للمصارف 
اإلســامية احملليــة كل حســب رصيــده.

- أن يعمل املصرف اإلسامي على توفر العمات األجنبية الازمة للصفقات 	
الي يعقدها يف اخلارج لتغطية حساباته يف املصارف اخلارجية.

- ــة حســاباته املكشــوفة 	 ــاون املصــرف مــع املصــارف اإلســامية لتغطي أن يتع
بالطــرق املشــروع كاملشــاركة أو القــروض احلســنة. فمثــاً يتشــارك املصــرف 
املركــزي مــع املصــارف واملؤسســات اإلســامية بــدل إقراضهــا بإيداعــه املبالــغ 
الازمــة كســيولة لــدى املصــرف اإلســامي مقابــل مشــاركة الوديعــة يف أربــاح 
املصــرف، ويُطبــق هــذا املبــدأ يف حــال مديونيــة حســاب املصــرف اإلســامي 

يف غرفــة املقاصــة املركزيــة.

هدف-رقابة-املصرف-املركزي-ووسائله)	(:
- التأكد من سامة املركز املايل لكل مصرف.	

- مراقبة وتوجيه االئتمان املصريف كماً ونوعاً.	

- العمــل علــى محايــة ودائــع اجلمهــور يف املصــارف املرخصــة، ومحايــة حقــوق 	
املســامهن فيهــا.

- التأكد من سامة اجلهاز املصريف وجتاوبه مع متطلبات النمو االقتصادي. 	

أما وسائل الرقابة املركزية فهي:

- تســجيل-املصــارف: يعتــر التســجيل أداة لرقابــة مســتمرة علــى تنفيــذ أحــكام 	
القانــون الــذي ينظــم العاقــة بــن املصــرف املركــزي واملصــرف التجــاري مــن 

)1( بكر رحيان، رقابة البنك املركزي على املصارف االسامية، موقع الدليل االلكرتوني لقانون العربي
 www.arablawinfo.com 
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حيــث احلــد األدنــى لرأمســال املصــرف واحتياطاتــه، وأعضــاء جملــس إدارتــه، 
وأمســاء املخولــن بــاإلدارة، ومراقــي احلســابات. 

- البيانــات-الدوريــة: توافــر هــذه البيانــات ميكــن املصــرف املركزي مــن الوقوف 	
علــى تطــورات نشــاط كل مصــرف علــى حــده، وعلى تطــورات النظام املصريف 
ككل، كمــا أن حتليــل هــذه البيانــات يعمــل علــى تيســر مهمة املصــرف املركزي 
يف اختــاذ اإلجــراءات الــي يراهــا ضروريــة للتأثــر يف حجــم االئتمــان، ونوعــه، 
ومراقبــة وانســجام انشــطتها مــع متطلبــات السياســة االقتصاديــة واملاليــة يف 

الدولة. 

- التصريــح-عــن-األخطــار-املصرفيــة: يقــدم كل مصــرف شــهريا إىل الســلطة 	
النقديــة جــدوال مفصــا عــن االئتمــان املقــدم لــكل متعامــل يزيد حجــم تعامله 
عــن مبلــغ معــن، علــى اعتبــار أن هــذا التعامــل يشــكل عنصــر خماطــرة مــن 

جانــب املصــرف بأموالــه، والــي هــي يف معظمهــا ودائــع للجمهــور. 

- الرقابة-على-االئتمان: 	

الرقابــة-الكميــة-علــى-االئتمــان: وتســتهدف التحكــم يف حجــم االئتمــان -▪
الــذي تقدمــه املصــارف ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة، والتأثــر يف 
كميتــه بالزيــادة أو النقــص عــن طريــق اســتخدام املصــرف املركــزي 

ــن األدوات التاليــة: ــر م لواحــدة أو أكث

- بيع وشراء األوراق املالية والتجارية يف السوق املفتوحة.	

- تغير نسبة االحتياطي النقدي.	

- تغير نسبة السيولة.	

ــى -▪ ــة-علــى-االئتمــان:-وتســتهدف تشــجيع املصــارف عل ــة-النوعي الرقاب
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التوســع يف تقديــم االئتمــان املصــريف لقطاعــات اقتصاديــة معينــة علــى 
ــك باســتخدام واحــدة أو  ــة، وذل ــة أقــل أمهي حســاب قطاعــات اقتصادي

أكثــر مــن األدوات التاليــة:

- حتديد حصص خمتلفة من التمويل للقطاعات االقتصادية.	

- إعفــاء متويــل القطاعــات اإلســراتيجية من ســقوف االئتمان احملددة 	
لــكل مصرف.

- فرض النسب واحلدود اإللزامية: 	

نسبة االحتياطي النقدي.-◦

نسبة السيولة القانونية. -◦

نسبة االئتمان اىل الودائع.-◦

نسبة االئتمان اىل الودائع ورأس املال.-◦

نسبة رأس املال واالحتياطيات اىل الودائع.-◦

نسبة رأس املال واالحتياطيات إىل احلسابات اجلارية.-◦

نسبة رأس املال واالحتياطيات إىل إمجايل املوجودات.-◦

نسبة رأس املال واالحتياطيات إىل املوجودات اخلطرة املرجحة.-◦

نسبة املاءة / كفاية رأس املال.-◦

نسبة السيولة.-◦

نسبة االحتياطي النقدي.-◦

الركزات االئتمانية.-◦
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الديون غر العاملة وتغطيتها.-◦

العائد على املوجودات.-◦

العائد على حقوق املسامهن. -◦

- دراسة-تقارير-مراقيب-احلسابات.-	

- تفتيش-املصارف:-	

رقابة مكتبية. -▪

رقابة ميدانية.-▪

التحقق من مدى مطابقة احلسابات.-▪

التأكد من مدى فاعلية وسائل الرقابة والضبط الداخلي. -▪

الودائع-وعالقتها-باالحتياطي-النقدي-اإللزامي:-
- يتــم اســتبعاد الودائــع اآلجلــة يف املصــارف اإلســامية مــن وعــاء االحتياطــي 	

النقــدي، وذلــك لاعتبــارات التاليــة:  

- ألهنا مســامهات أو حمافظ اســتثمارية تشــارك يف الربح واخلســارة، يديرها 	.
املصــرف لصــاحل أصحاهبــا وعلــى مســؤوليتهم اخلاصــة دون ضمــان بردهــا 
وال بــرد أرباحهــا. فهــي كأمــوال املســامهن ولكنهــا مؤقتــة. ونظــرا لطبيعتهــا 
ــا، وال جيــوز حجــب جــزء  فــا جيــوز شــرعا ضماهنــا أو ضمــان جــزء منه

منهــا علــى االســتثمار، إال مبوافقــة مجيــع أصحــاب احلســابات. 

- أمــا احلســابات اجلاريــة، فيمكــن إخضاعهــا لوعــاء االحتياطــي النقــدي ألهنــا 	.
ال تشــارك يف الربــح واخلســارة، وختضــع للطلــب يف أي وقــت، ويســتثمر 
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ــأذون للمصــرف  ــة( م ــا )أمان ــى مســؤوليته بصفته ــا عل املصــرف جــزء منه
ــا للقاعــدة الشــرعية »اخلــراج بالضمــان«.  ــا طبق بتوظيفه

-  ال تســتفيد املصــارف اإلســامية مــن هــذا االحتياطــي )عكــس املصــارف 	.
التقليديــة( ال مــن حيــث تقاضــي فائــدة عليهــا، وال مــن حيــث االســتفادة مــن 

عمليــات اخلصــم وإعــادة اخلصــم، ملــا يف ذلــك مــن خمالفــة شــرعية. 

-  ومبــا أن املصــارف اإلســامية ال تســاهم أصــا يف عمليــة خلــق النقــود فإنــه 	.
ميكــن حتقيــق أهــداف تنظيــم الســيولة احملليــة عــن طريق إصــدار التعليمات 
ــذي  ــوال بالشــكل ال ــع وإدارة اســتخدامها لأم للمصــارف اإلســامية بتوزي

يوفــر هلــا أفضــل تنظيــم ممكــن للســيولة. 

- يف حــال قيــام املصــرف املركــزي بدفــع فوائد على جزء مــن أرصدة االحتياطي 	
النقــدي اخلاصــة باملصــارف، جيــري تعويــض املصــارف اإلســامية عــن طريق 
قيــام املصــرف املركــزي باســتثمار أرصــدة املصــارف اإلســامية احملليــة لــدى 
واحــد أو أكثــر مــن املصــارف اإلســامية يف اخلــارج، ويــوزع العائــد علــى 
ــة،  ــد املضارب ــة مــن عائ الطرفــن او يتقاضــى املصــرف املركــزي نســبة معين
وتدفــع باقــي األربــاح املتحصلــة للمصــارف اإلســامية احملليــة كل حســب 

أرصدتــه. 

- تطبيــق مبــدأ كــون املصــرف املركــزي هــو امللجــأ األخــر لإلقــراض علــى 	
املصــارف واملؤسســات اإلســامية أيضــا، وذلــك عــن طريــق إيــداع املصــرف 
املركــزي للمبالــغ الازمــة الحتياجــات الســيولة لــدى املصــرف اإلســامي 
ــدأ يف حــال  ــق املب ــاح املصــرف، وميكــن تطبي ــل مشــاركة الوديعــة يف أرب مقاب

كشــف حســاب املصــرف اإلســامي يف غرفــة املقاصــة املركزيــة.
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التمويل-واالستثمار-وعالقتهما-بالسياسة-االئتمانية:-
- التســهيات 	 عــن  اإلســامية  املصــارف  يف  واالســتثمار  التمويــل  خيتلــف 

االئتمانيــة يف املصــارف التجاريــة اختافــا جوهريــا مــن حيــث طبيعــة كل 
منهمــا. فبينمــا ينظــر إىل التســهيات االئتمانيــة على أهنا قــروض للمتعاملن 
ــال  ــج أعم ــدة حمــدد مســبقا بغــض النظــر عــن نتائ ــرد بســعر فائ ــة ال واجب

املقــرض فــردا كان أو شــركة:  

شــراء املصــرف البضاعــة ثــم بيعهــا للمتعامــل )مراحبــة أو مســاومة أو -▪
ألجــل(، وهــذه البيــوع ينتــج عنهــا ذمــم أو ديــون مســتحقة للمصــرف 
اإلســامي علــى املتعاملــن، أي ميكــن النظــر اىل هــذا الشــكل من التمويل 
علــى أنــه ائتمــان، وبالتــايل ميكــن إخضاعــه لنســبة االئتمــان اىل الودائــع 

أو أي نســبة تتصــل باالئتمــان يفرضهــا املصــرف املركــزي. 

قيــام املصــرف ومتعامليــه باملشــاركة يف متويــل صفقــة معينــة أو تأســيس -▪
مشــروع معــن مــع متعامــل أو أكثــر مشــاركة ســواء كانــت املشــاركة ثابتــة 
حتــى انتهــاء الصفقــة أو املشــروع، أو مناقصــة منتهيــة بالتمليــك. ومثــل 
هــذا التمويــل أو االســتثمار ال يرتــب عليــه أي ذمــم أو ديــون علــى املتعامل 
)الشــريك( جتــاه املصــرف، وبالتــايل ال ميكــن إخضــاع هــذه الصــورة مــن 
االســتثمار ملتطلبــات نســبة االئتمــان إىل الودائــع أو أي نســب تتصــل 

باالئتمــان يفرضهــا املصــرف املركــزي. 

قيــام املصــرف بتمويــل صفقــة معينــة أو تأســيس مشــروع معــن مــع -▪
ــال،  ــرأس امل ــا ب ــث يســاهم املصــرف فيه ــة، حي ــر مضارب متعامــل أو أكث
فيهــا،  والغنــم  الغــرم  الطرفــان  ويقتســم  جبهــده،  املتعامــل  ويســاهم 
ففــي حــال الغنــم )الربــح( يــوزع الصــايف بــن الطرفــن حســب النســب 
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املتفــق عليهــا، ويف حــال الغــرم )اخلســارة( يتحمــل املصــرف خســارة 
املبالــغ كاملــة، وخيســر املضــارب جهــده فحســب، وال متتــد اخلســارة 
اىل مالــه. هــذه الصــورة مــن التمويــل ال يرتــب عليهــا أي ذمــم او ديــون 
ــل )املضــارب( جتــاه املصــرف، وبالتــايل ال ميكــن إخضــاع  ــى املتعام عل
املضاربــة ملتطلبــات نســبة االئتمــان اىل الودائــع او أي نســبة تتصــل 

باالئتمــان يفرضهــا املصــرف املركــزي. 

هنــاك صــورة أخــرى لاســتثمار والتمويــل تبيحهــا الشــريعة اإلٍســامية، -▪
كاالســتثمار املباشــر يف التجــارة أو الصناعــة او العقــارات او غرهــا، 
وهــي غالبــا ال تنطــوي علــى ائتمــان أو ديــون للبنــك جتــاه الغــر، وبالتــايل 
خيضــع االئتمــان الــذي قــد ينجــم عنهــا لنســبة االئتمــان الــذي قــد ينجــم 

عنهــا لنســبة االئتمــان اىل الودائــع او مثياهتــا. 

هنــاك صــورا أخــرى لاســتثمار ال تنطــوي علــى ائتمــان أو ديــون للبنــك -▪
جتــاه الغــر كاالســتثمارات يف األوراق املالية )أســهم،صناديق اســتثمار... 
اخل( واالســتثمارات املخصصــة حلســاب الغــر، وبالتــايل ال ميكــن إخضاع 

مثــل هــذه الصــور لنســبة االئتمــان إىل الودائــع او مثياهتــا. 

مقرتحات-لزيادة-فاعلية-الرقابة-املصرفية:-
إخضاع املصارف اإلسامية ملعاير قياس النشاط:  

نســبة الودائــع االدخاريــة لقيــاس مــدى ســيولة الودائــع وقــدرة املصــرف -▪
للتدفــق  ســليم  إجــراء ختطيــط  وبالتــايل  بالســحوبات،  التنبــؤ  علــى 

النقــدي. 

القيمــة -▪ املــال لقيــاس مــدى متانــة  الــي تقيــس مــاءة رأس  النســب 
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الصافيــة أو حقــوق املســامهن يف املصــرف يف مواجهــة حقــوق املودعــن 
ــة األصــول.  ــاس مــدى متان وقي

نســبة املوجــودات بالعمــات األجنبية اىل املطلوبــات بالعمات األجنبية، -▪
لقيــاس مــدى ميــل املصــرف لتحمــل خماطــر التقلبــات يف أســعار صــرف 

العمــات، ومــدى مســامهته يف التدقيــق اخلارجــي لــرؤوس األموال. 

نســبة املوجــودات الســائلة اىل املطلوبــات الســائلة، لقيــاس مــدى قــدرة -▪
املصــرف علــى مواجهــة الســحوبات الطارئــة. 

ــان -▪ ــا إىل إمجــايل االئتم ــون املشــكوك يف حتصيله نســبة خمصــص الدي
)الــذي ينحصــر يف بيــع املراحبــة وبيــع األجــل وبيــع املســاومة وعقــود 
االســتصناع والتأجــر(، لقيــاس مــدى كفــاءة املصــرف يف اختيــار معامليه 
مــن جهــة، ومــدى احتفــاظ املصــرف بأصــول متينــة مــن جهــة أخــرى. 

النســب الــي تقيــس معــدالت الرحبيــة، ســواء مــا كان منهــا منســوبا إىل -▪
إمجــايل املوجــودات أو إىل إمجــايل حقــوق امللكيــة أو غرهــا.

تصميم منوذج خاص للبيان الشهري لأصول واخلصوم:  

حــد أدنــى لنســبة االســتثمار احمللــي اىل الودائــع بالعملــة احملليــة، و ذلــك -▪
لقيــاس مــدى املخاطــرة بودائــع املتعاملــن بالعملــة احملليــة. 

حــد أدنــى لنســبة الســيولة القانونيــة، وحيــدد معيــار الســيولة لكل عنصر -▪
يف املركــز املــايل وفقــا لكــون احلســاب قابــا للتــداول و/أو يســتحق يف 
ــى  ــدرة عل ــدى الق ــاس م ــك لقي ــا. وذل غضــون ســتة أشــهر أو ســنة مث

مواجهــة الســحوبات الطارئــة. 

ــك -▪ ــي إىل إمجــايل االســتثمارات، وذل ــى لنســبة االســتثمار احملل حــد أدن
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لقيــاس مــدى إســهام املصــرف يف التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة حــد 
أقصــى لنســبة االســتثمار يف بيــوع املراحبــة احملليــة واملســاومة احملليــة 
إىل إمجــايل االســتثمارات احملليــة، وذلــك لقيــاس مــدى جنــاح املصــرف 
يف إجيــاد فــرص االســتثمار احمللــي ومشــاركته للقطــاع اخلاص يف متويل 

وإدارة املشــروعات )عــن طريــق املضاربــة واملشــاركة(. 

وضــع حــد أعلــى ملــا يســتطيع املصــرف التعامــل فيــه مــع متعامــل واحــد -▪
يف املراحبــات او املســاومات منســوبا إىل رأمســال املصــرف واحتياطاتــه.

او -▪ مشــاركات  يف  الدخــول  املصــرف  يســتطيع  ملــا  أعلــى  حــد  وضــع 
واحتياطاتــه. رأمسالــه  إىل  منســوبا  واحــد  متعامــل  مــع  مضاربــات 

متابعــة تطــور نســبة الديــون املتأخــرة )نتيجــة بيــوع املراحبــة واألجــل -▪
واملســاومة وعقــود االســتصناع والتأجــر( إىل إمجــايل الديــون، لقيــاس 

ــه.  ــوال املتاحــة لدي ــاءة املصــرف اإلســامي يف إدارة األم مــدى كف

الرقابة-الداخلية:-
يعتــر نظــام الرقابــة الداخليــة بوابــة األمــان ألي منشــأة، فاملراجــع اخلارجــي خيتــره 
ــة قياســية، وإال  ــه االختباري ــل عينات ــاً جع ــاً متين ــإن كان نظام ــه، ف ــدء أعمال ــل ب قب
ــة بنســب تتناســب وضعــف هــذا النظــام. ونفــس  ــات االختباري زاد مــن حجــم العين
الــكام ينعكــس علــى الرقابــة الشــرعية الــي تعتمــد علــى جــودة ومتانة نظــام الرقابة 

الداخليــة.

تتــم الرقابــة الداخليــة بواســطة وحــدة املراجعــة الداخليــة يف املؤسســة، واملراجعــة 
الداخليــة هــي جمموعــة أعمــال موضوعيــة ومســتقلة تصمــم هبــدف تقويــم أعمــال 
املنشــأة وحتســن كفاءهتــا مبــا تقرحــه لتحقيــق أداء أعماهلــا بصورة أفضــل، لتحقيق 

رقابــة فعالــة بتكلفــة معقولــة.
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مهام-املراجعة-الداخلية:
تتلخــص مهــام املراجعــة الداخليــة بتقصي وكشــف أية احنرافــات يف التنفيذ واإلباغ 
عنهــا ثــم اقــراح املعاجلــات لتفــادي هــذه االحنرافــات مســتقباً، لذلــك فــإن مهامهــا 

هي:

- التحقق من كفاءة املعلومات املالية والتشغيلية.	.

- التحقق من االلتزام بالسياسات واإلجراءات واخلطط والنظم.	.

- التحقق من احملافظة على أصول املنشأة. 	.

- تقويــم أنشــطة املنشــأة بكشــف أي غــش أو احتيــال، وضبــط تطبيــق نظــام 	.
اجلــودة.

- االندماجــات 	. الدخــول يف  أو  اجلديــدة  املشــاريع  بدراســات  الــرأي  إبــداء 
وحتالفــات.

- تقويم كفاءة استخدام املوارد املتاحة. 6.

- تقديم املقرحات مبا حيسن األداء بكفاءة وفاعلية. 	.

ــة  ــكل التنظيمــي أمهي ــا يف اهلي ــإن ملوقعه ــة ف ــة الداخلي وبســبب دور وحــدة املراجع
ــي: ــع إدارهتــا مبــا يل خاصــة، فيجــب أن تتمت

- االستقال التام عن الوحدات الي تراجعها.	.

- اعتمــاد السياســات اخلاصــة باملراجعــة الداخليــة مــن خــال جلنــة املراجعــة 	.
أو جملــس اإلدارة وتوافقــه مــع املعايــر الدوليــة.
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- ــام 	. ــي تشــمل هــدف ونطــاق ومه ــا ال ــى خططه ــة عل ــة املراجع موافقــة جلن
ومســؤوليات وصاحيــات املراجعــة الداخليــة. 

- عدم تقييد نطاق عملها. 	.

- جيب أن ال يكون للمراجعن الداخلين أي ســلطة أو مســؤولية عن األنشــطة 	.
الــي يقومون مبراجعتها. 

معايري-املراجعة-الداخلية:-

تقسم معاير املراجعة الداخلية إىل معاير عامة وأخرى للسلوك املهين.

تتلخص معاير الصفات العامة:

- االستقال التنظيمي.	.

- املوضوعية.	.

- التأهيل املهين.	.

- العناية املهنية.	.

- الرقابة النوعية. 	.

أما قواعد السلوك املهين فهي:

- النزاهة.	.

- املوضوعية. 	.

- خصوصية املعلومات.	.
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- التأهيل املهين. 	.

وألمهية إدارة املخاطر فإن ملهام املراجعة الداخلية جتاه إدارة املخاطر خصوصيات 
أمهها:

- مراجعة عمليات إدارة املخاطر واملساعدة يف تقوميها.	.

- تقيّيم املخاطر بدقة.	.

- التحقق من رفع التقارير اخلاصة باملخاطر العالية الدرجة.	.

- تتبع استجابة اإلدارة للمخاطر ومدى تنسيق عملياهتا. 	.

- إبداء رأيها حول املخاطر احملدقة.	.

- دعم نظام إدارة املخاطر وتطوير إسراتيجياته. 6.

أما الصعوبات الي تواجه إدارة املراجعة الداخلية فتتلخص بالتايل:

- عدم تأييد اإلدارة العليا أحياناً.	.

- عدم الوعي بأمهية دورها يف حتقيق أهداف املؤسسة. 	.

- النظر إليها كشرطي وجاسوس لإلدارة العليا.	.

- النظر إىل ماحظاهتا كانتقادات شخصية. 	.

- عدم التعاون معها وإخفاء بعض املعلومات عنها.	.

وحتــى تقــوم الرقابــة الداخليــة مبهامهــا البــد مــن توصيــف اهليــكل التنظيمــي 



378
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

للمؤسســة وبيــان مهــام ووظائــف كل جــزء مــن أجــزاء هــذا اهليــكل لتســهل مراقبتــه. 
الشــكل )68(.

سلطات إشرافية

هيئات دولية
رئيس جملس اإلدارة

جملس اإلدارة*اهليئة الشرعية*

املدير العام

خدمات مصرفية

خدمات استثمارية

هيئة اإلفتاء

مراقب شرعي

سكرتاريا

التخطيط  والبحث 
والتطوير

جلنة إدارة
ضوابط اإلدارة

جلنة املراجعة

إدارة االستثمار 
والتمويل

HR موارد بشرية

IA مدقق داخلي

RM إدارة خماطر

PR عاقات عامة

مدقق حسابات )*(

)*( مدقق احلسابات واهليئة الشرعية وجملس اإلدارة ينتخبون من اهليئة العامة.

الشكل-)	6(
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تســتمد الرقابــة الداخليــة كثــراً مــن أعماهلــا مــن التشــريعات القانونيــة، لذلــك البــد 
مــن اســتعراض أهــداف املصــرف اإلســامي)1( كمــا حددهــا القانــون والــي تتلخــص 

بالتايل:

أواًل:-تقديم-اخلدمات-املصرفية:

- تقديــم اخلدمــات املصرفيــة وممارســة أعمــال التمويــل واالســتثمار القائمــة 	.
علــى غــر أســاس الفائــدة يف مجيــع صورهــا وأشــكاهلا.

- املشــاركة 	. وتوجيههــا حنــو  واملدخــرات  األمــوال  اجتــذاب  وســائل  تطويــر 
ــع أحــكام  ــارض م ــة ال تتع ــج بأســاليب ووســائل مصرفي يف االســتثمار املنت

اإلســامية. الشــريعة 

ثانياً:-القيام-باألعمال-املصرفية:
ــط  ــاً للضواب ــام هبــا وفق ــي جيــوز للمصــرف اإلســامي القي ــة ال ــال املصرفي األعم

ــد والتســليف هــي:  ــس النق ــا جمل ــي يضعه واحلــدود والشــروط ال

- قبول الودائع بأنواعها يف حســابات ائتمان أو يف حســابات اســتثمار مشــرك 	
أو يف حســابات اســتثمار خمصــص وآلجــال حمــددة وغــر حمددة.

- تقديــم اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة ومباشــرة األعمــال املصرفيــة املختلفــة 	
الــي أجازهــا القانــون رقــم /28/ لعــام 2001 والــي ال تتعــارض مــع أحــكام 
الشــريعة اإلســامية ســواء متــت هــذه العمليــات حلســاب املصرف اإلســامي 

أو حلســاب الغــر أو باالشــراك معهــم.

- القيــام بعمليــات التمويــل القائمــة علــى غــر أســاس الفائــدة آلجــال خمتلفــة 	
ويف اجملــاالت االقتصاديــة الــي ال تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 

)1( املرسوم التشريعي 35 – سورية.
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وذلــك باســتخدام صيــغ العقــود الشــرعية كعقــود املضاربــة وعقــود املشــاركة 
واملشــاركة املتناقصة وبيع املراحبة لآلمر بالشــراء وعقود االســتصناع وعقود 
بيــع الســلم وعقــود اإلجــارة التشــغيلية وعقــود اإلجــارة التمليكيــة وغرهــا مــن 

صيــغ العقــود التمويليــة الــي توافــق عليهــا هيئــة الرقابــة الشــرعية.

- توظيــف أمــوال العمــاء الراغبــن يف حســابات اســتثمار مشــرك مــع مــوارد 	
املصــرف اإلســامي وفــق نظــام املضاربــة املشــركة أو توظيفهــا يف حســاب 

اســتثمار خمصــص حســب اتفــاق خــاص مــع العميــل.

- القيــام بعمليــات االســتثمار املباشــر أو املــايل حلســاهبا أو حلســاب الغــر أو 	
باالشــراك معــه مبــا يف ذلــك متلــك القيــم املنقولــة وعقود املشــاركة وتأســيس 
الشــركات أو املســامهة يف الشــركات القائمــة أو قيــد التأســيس الــي تــزاول 

أوجــه النشــاط االقتصــادي املختلفــة.

- ــدة توافــق عليهــا 	 ــى غــر أســاس الفائ ــة أخــرى تقــوم عل ــة أعمــال مصرفي أي
هيئــة الرقابــة الشــرعية وتســمح هبــا تعليمــات جملــس النقــد والتســليف وقــد 
أجــاز املرســوم قيــام املصــارف اإلســامية جبميــع العمليــات الــي تكــون مجيــع 
عملياهتــا وخدماهتــا املصرفيــة واالســتثمارية قائمــة علــى غــر أســاس الفائدة 

حتــت أي شــكل مــن األشــكال وعلــى األخــص:

- فائــدة الديــون الــي تُقبــض أو تُدفــع يف مجيع حاالت اإلقــراض واالقراض 	
واإليداع مبا يف ذلك أي أجر يدفعه املقرض دون أن تقابله خدمة تنطوي 

على جمهود ذي منفعة معتَمدة حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية.

- فائــدة البيــوع يف إطــار العمــل املصــريف يف حــاالت عمليــات الصــرف 	
املرتبــط تنفيذهــا بأجــل وكذلــك الفائــدة الــي تنطــوي عليهــا العمليــات 

املشــاهبة.
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- واســتثنى املرســوم املصــارف اإلســامية مــن أحــكام الفقرتــن )1 و2( مــن 	
املــادة /02/ مــن القانــون رقــم /82/ لعــام 1002 والفقرتــن )1 و2( مــن 
القانــون /32/ لعــام 2002 حبيــث أعطــى للمصــارف اإلســامية احلــق بتملك 
األمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة وبيعهــا واســتثمارها وتأجرهــا مبــا يف ذلــك 
اســتصاح األراضــي اململوكــة واملســتأجرة وإعدادهــا للزراعــة والصناعــة 
والســياحة واإلســكان كذلــك تأســيس الشــركات واإلســهام يف مشــاريع حتــت 
التأســيس يف جمــاالت تتفــق وأحــكام الشــريعة اإلســامية وذلــك يف معــرض 
أو باالشــراك  العمــاء  بالعمليــات املصرفيــة واإلســامية لصــاحل  القيــام 
معهــم وجمللــس النقــد والتســليف أن يُخضــع عمليــات التملــك واالســتثمار 

واملســامهة هــذه للضوابــط واحلــدود الــي يراهــا مناســبة.

- األعمــال 	 وأصحــاب  املســتثمرين  وصغــار  احلرفيــن  بصغــار  االهتمــام 
ملشــروعاهتم. الــازم  التمويــل  توفــر  يف  ومعاونتهــم  الصغــرة  والصناعــات 

- تأســيس احملافــظ والصناديــق االســتثمارية وإصــدار الصكــوك والقــروض 	
ــاً ألحــكام الشــريعة اإلســامية. وفق

وبناء على ذلك فإن أهداف التدقيق الداخلي تتلخص باآلتي:

- التدقيــق يف األنظمــة واإلجــراءات املعمــول هبا يف املصرف اإلســامي وخاصة 	
إجــراءات الضبــط والرقابــة )الناحية الفنية والشــرعية معاً(.

- تقييــم هــذه األنظمــة يف ضــوء املقاصــد الفنيــة والشــرعية للعمــل املصــريف 	
اإلســامي الــذي يهــدف مــن حيــث املبــدأ إىل ضمــان اجلــودة يف األنظمــة 

ــة الشــرعية. ــوع يف املخالف ــان عــدم الوق ــة وضم الداخلي

- تقديــم احللــول املائمــة لطبيعــة العمــل املصــريف اإلســامي يف حــال وجــود 	
خلــل يف هــذه األنظمــة.
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وال شــك أن هــذه األهــداف بدورهــا تــؤدي إىل تطويــر العمــل املصــريف اإلســامي حنــو 
اهلــدف املنشــود، ويتطلــب ذلــك أن يكــون العاملــون يف هــذه الدائــرة مــن ختصصــات 
خمتلفــة، حماســبن واقتصاديــن وإداريــن ومصرفيــن وشــرعين، ليكمــل بعضهــم 
بعــض. والبــد لدائــرة التدقيــق الداخلــي مــن آليــة منظمــة تعمــل مــن خاهلا مسرشــدة 

بأهدافها. 

آليات-التدقيق-الداخلي-يف-املصرف-اإلسالمي:
- القيــام بعمليــات التدقيــق الداخلــي كمــا هــو معمــول يف املصــارف بشــكل عــام 	

اإلســامية والتقليديــة وألهنــا أمــور فنيــة متعلقة بالتطور احلاصــل بتكنولوجيا 
ــاً  ــب مــدرك عق ــث للمنشــآت وهــو مطل ــم اإلداري احلدي ــات والتنظي املعلوم

ومؤصــل شــرعاً.

- القيــام بتقييــم األنظمــة الداخليــة للبنــك اإلســامي يف ضــوء مقاصــد العمــل 	
املصــريف اإلســامي ذو النظــرة الشــمولية، أي أن مســؤولية املدقــق الداخلــي يف 
تقييمــه لأنظمــة الداخليــة للبنــك اإلســامي ال تقتصــر فقــط علــى أهــداف 
املصــرف ومصلحتــه اخلاصــة فقــط، وإمنــا هنالــك أطــراف أخــرى جيــب أن 
تدخل يف حســابات هذا التقييم، ولتوضيح الصورة أكثر، جيب أن نعلم إبتداءاً 
أن املصــرف اإلســامي لــه أهــداف خاصــة تتمثــل يف تعظيــم رحبيتــه ضمــن 
الضوابــط الشــرعية ولــه أهــداف عامــة تتمثــل يف املســامهة يف تنميــة اجملتمــع 
احمللــي واملســامهة يف اخلطــط العامــة للدولــة املتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة، 
وهــذا هــو مــا هتــدف الشــريعة اإلســامية لتحقيقــه عــن طريق مقصدهــا العام 
يف الشريعة وهو »جلب املصلحة وتكثرها ودرء املفسدة وتقليلها« وهي قاعدة 
ضابطــة لســلوك املنشــأ اإلســامية بشــكل عــام، مــن ذلــك ضــرورة أن يقــوم 
املدقــق الداخلــي يف املصــرف اإلســامي بتقويــم التصرفــات اإلداريــة ونوعيتهــا 
واإلبــاغ عــن مــدى التقيــد باألحــكام الشــرعية كالوفــاء بالعقــود واألمانة وعدم 
االحتــكار والغــش الن التقيــد باحلــكام الشــرعية هــو شــرط ضــروري لتحقيــق 
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تنميــة حقيقــة مســتدامة للمجتمــع ألن اإلســام كديــن مســاوي مل حيــرم شــيئاً 
إال ألن فيــه مضــرة للمجتمــع ومل يوجــب شــيئاً إال الن فيــه اخلــر للبشــرية.

- بعــد القيــام بعمليــة التقييــم، يقــوم املدقــق الداخلــي بتصميم حلــول عملية فنية 	
وشــرعية بالتعــاون مــع موظفــي الدائــرة لتفــادي نقــاط الضعــف إن وجــدت يف 
النظــام وحلمايــة نقــاط القــوة يف األنظمــة الداخليــة يف املصــرف اإلســامي، 

وذلــك لضمــان ســهولة تنفيــذ عملياتــه بكفــاءة إداريــة وســامة شــرعية.

ويتم تنفيذ هذه التقنيات من خال رقابة ميدانية وأخرى مكتبية، كما يلي: 

الرقابــة-امليدانيــة:-وتنفــذ يف مكاتــب اجلهــة اخلاضعــة للتفتيــش، وهتــدف إىل التحقــق 
من:

- تطبيق حماسبة املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية.	.

- استيفاء املعاير احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسامية.	.

- استيفاء املعاير الشرعية للمؤسسات املالية اإلسامية.	.

- إدارة املخاطر يف املصارف اإلسامية.	.

- طبيعة املعامات اإلسامية. 	.

- دور املصــرف املركــزي واهليئــات احملليــة والدوليــة ذات الصلــة يف اإلشــراف 6.
علــى املصــارف اإلســامية.

- الرقابة الشرعية على املصارف اإلسامية.	.

- طرق إعداد التقارير يف املصارف اإلسامية.	.

ــا املدقــق  ــي يطلبه ــر ال ــة مــن خــال التقاري ــة املكتبي ــذ الرقاب ــة: تنف ــة-املكتبي الرقاب
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الداخلــي دوريــاً مــن اجلهــات اخلاضعــة للتفتيــش هبــدف:

- دراسة وحتليل البيانات والنماذج املالية.	.

- املطلوب من السلطات الرقابية وإعداد التقارير.	.

- تقييم تقارير املراقبن الداخلين واملفتشن اخلارجين.	.

ولتســهيل قيــام الرقابــة الداخليــة مبهامهــا البــد مــن بيــان دور كل كيــان مــن كيانــات 
اهليــكل التنظيمــي. 

ولنجاح املراجعة الداخلية وتقييم األداء البد من:

- توافر دعم اإلدارة العليا هلا والوعي بأمهيتها.	.

- ــج 	. ــغ النتائ ــا لتبلي ــع اإلدارة العلي ــر خطــوط اتصــال واضحــة وســريعة م تواف
وتقديــم الــرأي حــول أعماهلــا عمومــاً وحــول املخاطــر خصوصــاً بشــكل دوري.

- االهتمام مبوظفي إدارة املراجعة والرقابة الداخلية كما يلي:	.

- التدريب املستمر لرفع كفاءة عناصرها.	

- اســتخدام التقنيــة احلديثــة يف التحليــل املــايل وأســاليب الرقابــة واملتابعــة 	
الدوريــة.

- إعداد دليل عمل لتوجيه موظفي اإلدارة.	

- االختيار اجليد للمراجعن الداخلين املؤهلن.	

- وضع خطط للمراجعة الداخلية.	.

- توافر اخلرة الازمة لطبيعة أعمال  املؤسسة.	.
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المبحث الثالث
معيار ضوابط اإلدارة لرقابة المؤسسات 

المالية اإلسالمية

ــى  ــة عل ــط الرقاب ــاراً يضب ــة اإلســامية معي ــات املالي ــام للخدم ــس الع أصــدر اجملل
املؤسســات املاليــة اإلســامي، ويتوجــه هــذا املعيــار إىل مجيــع إدارات الرقابــة ذات 

ــة. ــة، الشــرعية منهــا والفني ــة منهــا والداخلي العاقــة، اخلارجي

تلعــب اإلدارات اجليــدة دوراً هامــاً يف احملافظــة علــى ثقــة اجلمهــور هبــا، ممــا يــؤدي 
إىل اســتقرار النظــام املــايل. لذلــك جيــب علــى إدارة املصــرف اإلســامي ومشــرفيها 
االســتفادة مــن مشــروع املبــادئ اإلرشــادية لضوابــط إدارة املؤسســات املاليــة)1( الــي 
هتــدف إىل تســهيل قيــام مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية بتجديــد النواحــي 
الــي يتوجــب فيهــا تطبيــق هيكليــات وإجــراءات مناســبة لضوابــط إدارة املؤسســات 

وللتوصيــة بأفضــل املمارســات لتنــاول هــذه املســائل.

واملبادئ هي: 

- الطريقــة العامــة لضوابــط إدارة مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية 	.
وحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار.

- استيفاء املعاير احملاسبية.	.
)1( مشــروع املبــادئ اإلرشــادية لضوابــط إدارة املؤسســات اإلســامية ومطابقتهــا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية الصــادرة عــن 
جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية. ويشــرك جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية يف الــرأي مــع منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
بأنــه ال يوجــد منــوذج واحــد لضوابــط اإلدارة اجليــدة، وهــذا هــو ســبب عــدم تضمــن املبــادئ اإلرشــادية أوصافــاً تفصيليــة تتنــاول مجيــع 
املســائل املتعلقــة بضوابــط إدارة املؤسســات. ويطلــب مــن مجيــع الســلطات اإلشــرافية مراجعــة توصياهتــا احلاليــة، إن وجــدت، علــى ضــوء 

املبــادئ الــي تشــتمل عليهــا املبــادئ اإلرشــادية.
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- حقوق أصحاب حسابات االستثمار.	.

- خطوط إرشادية داخلية.	.

- مساواة أصحاب حسابات االستثمار باملسامهن.	.

- ــع املخاطــر 6. ــة للتعامــل م ــادئ اإلســراتيجية االســتثمارية املائم أســس ومب
واملســتجدات.

- االلتزام بأحكام الشريعة اإلسامية ومبادئها.	.

املبــدأ-	:-الطريقــة-العامــة-لضوابــط-إدارة-مؤسســات-اخلدمــات-املاليــة-اإلســالمية-
وحقــوق-أصحــا	-حســابات-االســتثمار:

جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تضــع إطــار عمــل لسياســة 
ضوابــط إدارة شــاملة حتــدد األدوار والوظائــف اإلســراتيجية لــكل مــن عناصــر 
ضوابــط اإلدارة واآلليــات املعتمــدة ملوازنــة مســؤوليات مؤسســات اخلدمــات املاليــة 

اإلســامية جتــاه خمتلــف أصحــاب املصــاحل.

اهليكلية-واإلجراءات:
جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة أن تضــع إطــار عمــل لسياســة ضوابــط إدارة 
شــاملة لتوجيههــا إىل تطبيــق ضوابــط جيــدة إلدارة املؤسســات. وجيــب أن تكــون 
مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية قــادرة يف إطــار سياســة ضوابــط إدارهتــا علــى 

حتديــد مــا يلــي:

- األدوار والوظائــف اإلســراتيجية لــكل عنصر من عناصــر ضوابط اإلدارة، 	
ــة،  ــه، واإلدارة التنفيذي ــة عن ــس اإلدارة واللجــان املنبثق ــك جمل مبــا يف ذل
وهيئــة الرقابــة الشــرعية، ومراجعــو احلســابات الداخليــن واخلارجيــن، 

اخل. 
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- آليــات موازنــة املســؤوليات لــكل عنصــر مــن عناصــر ضوابــط اإلدارة جتــاه 	
خمتلــف أصحــاب املصاحل.

كنقطــة مرجعيــة أوىل، جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية اعتمــاد 
التوصيــات ذات العاقــة الــي تتضمنهــا معايــر ضوابــط إدارة مؤسســات متعــارف 
عليهــا دوليــا مثــل مبــادئ منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وورقــة جلنــة بــازل 
لإلشــراف املصــريف. كذلــك، جيــب أن تلتــزم مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية 
بالتوجيهــات الســارية املفعــول الصــادرة عــن الســلطات اإلشــرافية، وبالتــايل جيــب 
أن تتبــع مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية هــذه املبــادئ اإلرشــادية، كمــا جيــب 

أن تلتــزم بأحــكام الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا.

جيــوز لــكل مؤسســة خدمــات ماليــة إســامية أن تضــع إطــار عمــل لسياســة ضوابــط 
إدارهتــا مبــا يتناســب مــع منــوذج أعماهلــا، ولكــن جيــب أال تتجاهــل ›عــن عمــد أو 
غــر ذلــك‹ املمارســات املتعــارف عليهــا دوليــا. وعليهــا الســعي إىل التحســن املســتمر 
إلطــار عمــل سياســة ضوابــط إدارهتــا باالعتمــاد املتواصــل ألفضــل املمارســات 
الدوليــة، مثــل املمارســات األفضــل املوصــى هبــا يف املبــادئ اإلرشــادية، وذلــك هبــدف 

وضــع ضوابــط إدارة ســليمة تتميــز هبــا مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية.

املمارسات-األفضل-املوصى-هبا:-
يكــون جملــس إدارة كل مؤسســة خدمــات ماليــة إســامية )بصفتــه الســلطة الداخليــة 
األعلــى املخولــة وضــع السياســات( مســؤوالً عــن توجيــه وضــع إطــار عمــل سياســة 

ضوابــط اإلدارة.

ــط إدارة تتكــون ممــا ال يقــل عــن  ــة ضواب ــس اإلدارة تشــكيل جلن ــى جمل وجيــب عل
ثاثــة أعضــاء لتنســيق وتكامــل، تنفيــذ إطــار عمــل سياســة ضوابــط اإلدارة. وميكــن 

أن تتكــون جلنــة ضوابــط اإلدارة ممــا يلــي علــى ســبيل املثــال:
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- أحد أعضاء جلنة املراجعة.	

- عــامل شــريعة )ميكــن أن يكــون أحــد أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية 	
اإلســامية(. املاليــة  اخلدمــات  مبؤسســة 

- مديــر غــر تنفيــذي يتــم اختيــاره بنــاء علــى خرتــه وقدرتــه علــى املســامهة 	
يف العملية.

ــن  ــط اإلدارة مــن مديري ــة ضواب ــة يف جلن ويفضــل مــلء مقاعــد أي أعضــاء إضافي
ــن غــر مســتقلن. مســتقلن غــر تنفيذيــن وليــس مديري

تعطى-جلنة-ضوابط-اإلدارة-الصالحية-التالية:

- اإلشــراف واملراقبة على تنفيذ إطار عمل سياســة ضوابط اإلدارة بالعمل 	
مــع اإلدارة، ومــع جلنة املراجعة، وهيئة الرقابة الشــرعية.

- تزويــد جملــس اإلدارة بالتقاريــر والتوصيــات بناء على النتائج الي تتوصل 	
إليها من خال ممارســتها لوظائفها.

- جيــب أال تكــون هنــاك ازدواجيــة أو تداخــل بــن أدوار ووظائــف جلنــة 	
ضوابــط اإلدارة وأدوار ووظائــف جلنــة املراجعــة. وجيــب أن تكــون جلنــة 
ضوابــط اإلدارة مكملــة ألدوار جلنــة املراجعــة يف بعــض وظائــف ضوابــط 

اإلدارة، مــع األخــذ يف احلســبان مــا يلــي:

- أن جلنــة املراجعــة ختضــع ملتطلبــات صارمــة جــدا وميكــن أن تكــون مثقلــة 	
بأعبــاء مســؤولياهتا األساســية مبــا يفــوق طاقتهــا.

- ميكــن أن يكــون هنــاك بعــض تضــارب املصــاحل احملتمــل بــن املســامهن 	
وأصحــاب حســابات االســتثمار، وعلــى األخــص عندمــا تكــون األمــوال 
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خمتلطــة، ممــا يــؤدي إىل مواجهــة جلنــة املراجعــة صعوبــات يف التعامــل 
مــع ذلــك. فــإذا كانــت مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية تطلــب مــن 
جلنــة املراجعــة النظــر يف مصــاحل املســامهن، وتطلــب مــن جلنة ضوابط 
اإلدارة النظــر يف مصــاحل أصحــاب حســابات االســتثمار، ميكــن أن يكــون 

نطــاق واجباهتمــا ومســؤولياهتا أكثــر وضوحــا وتركيــزا.

- جيــب أن تركــز جلنــة ضوابــط اإلدارة علــى خصوصيــة أعمــال مؤسســة 	
اخلدمــات املاليــة اإلســامية.

مسؤولية-جملس-اإلدارة:
ــط اإلدارة  ــة ضواب ــد تعيــن أعضــاء جلن ــس اإلدارة عن ــى جمل ــه، جيــب عل ــاء علي بن
ــة. ويفضــل أن  ــم مســامهة قيمــة للجن ــى تقدي أن يتأكــد مــن أن كل عضــو قــادر عل
يتمتــع األعضــاء مبؤهــات وخــرات متنوعــة، حيــث أن وجهــة النظــر الواحــدة ميكــن 
أن تــؤدي إىل زيــادة يف الركيــز يف اجتــاه واحــد. لذلــك فــإن املبــادئ اإلرشــادية تدعــم 

الــرأي بــأن:

- مــن األفضــل أن يــرأس مديــر مســتقل غــر تنفيــذي جلنــة ضوابــط 	
اإلدارة. وجيــب أن يكــون رئيــس جلنــة ضوابــط اإلدارة متمتعــا ليس فقط 
باملهــارات ذات العاقــة مثــل القــدرة علــى قــراءة وفهــم القوائــم املاليــة، 
بــل جيــب أن يكــون أيضــا قــادرا علــى تنســيق وربــط األدوار والوظائــف 

ــة بعضهــا لبعــض يف جلنــة ضوابــط اإلدارة وجلنــة املراجعــة. املكمل

- مــن الضــروري أن يتــم تعيــن عــامل شــريعة يكــون عضــوا يف هيئــة الرقابة 	
الشــرعية مــن أجــل توجيــه جلنــة ضوابــط اإلدارة يف مســائل الضوابــط 
ذات العاقــة بالشــريعة )إن وجــدت(، والقيــام أيضــا بتنســيق وربــط 
األدوار والوظائــف املكملــة بعضهــا لبعــض يف جلنــة ضوابــط اإلدارة 
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ــة الشــرعية. ــة الرقاب وهيئ

- يفضــل أن يكــون العضــو الثالــث يف جلنــة ضوابــط اإلدارة مديرا مســتقا 	
غــر تنفيــذي يســتطيع توفــر مهــارات خمتلفــة للجنــة مثــل اخلــرات 
القانونيــة والدرايــة التجاريــة، الــي يعترهــا جملــس اإلدارة مهمــة بشــكل 
خــاص لتوفــر الضوابــط اجلديدة إلدارة املؤسســة والي تراها الســلطات 

اإلشــرافية ›مناســبة ومائمــة‹.

املبدأ-	:-استيفاء-املعايري-احملاسبية:

جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تتأكــد مــن أن إعــداد تقاريــر 
معلوماهتــا املاليــة وغــر املاليــة يســتويف املتطلبات الي تنص عليها املعاير احملاســبية 
املتعــارف عليهــا دوليــا - وتكــون مطابقــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا 
- والــي تســري علــى قطــاع اخلدمــات املاليــة اإلســامية وتعتمدهــا الســلطات 

اإلشــرافية يف الدولــة املعنيــة.

اهليكلية-واإلجراءات:
مــع تزايــد أنشــطة قطــاع اخلدمــات املاليــة اإلســامية وتأثراتــه يف إطــار العمــل 
املــايل العاملــي، جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تلتــزم باملعايــر 
املتعــارف عليهــا دوليــا إلعــداد التقاريــر. وجيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة 
اإلســامية بالتــايل أن تتأكــد مــن إعــداد تقاريــر املعلومــات املاليــة وغــر املاليــة وفقــا 
للمعايــر احملاســبية املتعــارف عليهــا دوليــا وعلــى األخــص مــا يتعلــق منهــا باخلدمات 
املاليــة اإلســامية. وجيــب أن يتــم الركيــز علــى أمهيــة اإلجراءات احملاســبية املائمة 

لضوابــط اإلدارة اجليــدة مــن خــال:

- االعتمــاد علــى أعمــال احملاســبن واالستشــارين والنتائــج الــي يتوصــل 	
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إليهــا مراجعــو احلســابات يف املواعيــد احملــددة وبشــكل فعــال للتعامــل 
مــع أي مشــاكل حيددوهنــا.

- احملافظة على استقالية مراجعي احلسابات الداخلين واخلارجين.	

املمارسات-األفضل-املوصى-هبا:
ــوم بتشــكيل  ــة إســامية أن يق ــس إدارة كل مؤسســة خدمــات مالي ــى جمل جيــب عل
ــن آخريــن(  ــة أعضــاء )رئيــس وعضوي ــة مراجعــة تتكــون ممــا ال يقــل عــن ثاث جلن
خيتارهــم جملــس اإلدارة مــن أعضائــه غــر التنفيذيــن، ويكونــون حائزيــن علــى 
خــرات مناســبة وكافيــة يف حتليــل القوائــم واملســتندات املاليــة. وجيــب أن يتم تكليف 

جلنــة املراجعــة مبــا يلــي:

- مراجعــة ومراقبــة كامــل العمليــة احملاســبية ملؤسســة اخلدمــات املاليــة 	
اإلســامية مــن خــال التعــاون الوثيــق مع مراجعي احلســابات الداخلين 

واخلارجين.

- تزويــد جملــس اإلدارة بالتقاريــر والتوصيــات مــع اإلشــارة بشــكل خــاص 	
إىل التــزام مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية باملعايــر احملاســبية 
املاليــة  والــي تســري علــى قطــاع اخلدمــات  املتعــارف عليهــا دوليــا 
اإلســامية مــن حيــث إعــداد املؤسســة لتقاريــر معلوماهتــا املاليــة وغــر 

ــة. املالي

تــرى املبــادئ اإلرشــادية أن هنــاك إرشــادا كافيــا يف املســتندات املختلفــة حــول 
مسؤوليات جلنة املراجعة. وجيب أن يتم استخدام هذه الوثائق يف توجيه مؤسسات 
اخلدمــات املاليــة اإلســامية للتأكــد مــن أن جلــان املراجعــة لديهــا جمهــزة جتهيــزا 
جيــدا وحتظــى بالدعــم املناســب للركيــز علــى مهمتهــا الرئيســة، أال وهــي اإلشــراف 
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ــة  ــر املالي ــى التقاري ــة عل ــى ســامة وســائل الرقاب ــة عــن أصحــاب املصــاحل عل نياب
واإلجــراءات الــي تطبقهــا اإلدارة. جيــب علــى جلنــة املراجعــة التواصــل والتنســيق 
مــع هيئــة الرقابــة الشــرعية وجلنــة ضوابــط اإلدارة للتأكــد مــن دقــة توقيــت وكفايــة 
إعــداد تقاريــر املعلومــات عــن التــزام مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية بأحــكام 

الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا.

املبدأ-	:-حقوق-أصحا	-حسابات-االستثمار:

اإلقــرار حبقــوق أصحــاب  اإلســامية  املاليــة  جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات 
ــة أداء اســتثماراهتم واملخاطــر ذات العاقــة، ووضــع  حســابات االســتثمار يف مراقب

الوســائل الكافيــة لضمــان احملافظــة علــى هــذه احلقــوق وممارســتها.

اهليكلية-واإلجراءات:
مــن حيــث املفهــوم، وبنــاء علــى مبــدأ املضاربــة، يتحمــل صاحــب حســاب االســتثمار 
بصفتــه رب املــال خماطــرة خســارة رأس مالــه املســتثمر بواســطة مؤسســة اخلدمــات 
املاليــة اإلســامية بصفتهــا مضاربــا. وهــذا يعــين مــن الناحيــة الفعليــة أن خماطــرة 
االســتثمار الــي يتحملهــا صاحــب حســاب االســتثمار تشــبه املخاطــرة الــي يتحملهــا 
املسامهون يف مؤسسة اخلدمات املالية اإلسامية والذين يتحملون خماطر خسارة 
رأس ماهلــم بصفتهــم مســتثمرين يف املؤسســة. غــر أن مؤسســة اخلدمــات املاليــة 
ــن مبســؤولية اســتئمانية جتــاه صاحــب حســاب  ــا تدي ــا مضارب اإلســامية بصفته
االســتثمار مبوجــب عقــد املضاربــة، ويكــون هــذا موازيــا لواجبهــا جتــاه مســامهيها. 
ــا  ــة اإلســامية بصفته ــات املالي ــة مؤسســة اخلدم ــون مرجعي ويف هــذا اإلطــار، تك
مضاربــا إىل إدارهتــا واىل مســامهيها، وليــس إىل إدارهتــا وحدهــا. لذلــك وألغــراض 
ــي  ــار مناقشــات املســؤوليات االســتئمانية ال ــا اعتب ــادئ اإلرشــادية، جيــب دائم املب
تديــن هبــا مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية جتــاه صاحــب حســاب االســتثمار 
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علــى أهنــا مســؤوليات اســتئمانية تديــن هبــا إدارة ومســامهو املؤسســة بصفتهمــا 
مضاربــن جتــاه صاحــب حســاب االســتثمار بصفتــه رب املــال.

ويف هــذا اخلصــوص، ســواء كان اتفــاق االســتثمار مقيــداً أم مطلقــاً، ومبوجــب عقــد 
املضاربــة، تتحمــل مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية مســؤولية اســتئمانية جتــاه 
صاحــب حســاب االســتثمار حلمايــة مصاحلــه إىل مــدى ال يقــل عــن التزامها حبماية 
ــم مســتثمرين  ــى الرغــم مــن أن املســامهن بصفته ــه عل مصــاحل مســامهيها. أي أن
يف موجــودات مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية يكونــون متســاوين مــع أصحــاب 
حســابات االســتثمار، غــر أهنــم بصفتهــم طرفــا يف جانب املضــارب يف عقد املضاربة 
يدينــون أيضــا مبســؤولية اســتئمانية جتــاه أصحــاب حســابات االســتثمار وجيــب 

عليهــم التأكــد مــن محايــة مصــاحل أصحــاب حســابات االســتثمار.

املمارسات-األفضل-املوصى-هبا:
بــان  درايــة  علــى  دائمــا  اإلســامية  املاليــة  تكــون مؤسســة اخلدمــات  أن  جيــب 
املســؤولية االســتئمانية جتــاه صاحــب حســاب االســتثمار حتمــل معهــا حماســبة عــن 
هــذه املســؤولية. وجيــب أن تكــون املؤسســة مســتعدة للمحاســبة عــن مســؤوليتها 
أمــام صاحــب حســاب االســتثمار مــن جهــة التأكــد مــن اســتمرار إدارة حســابات 
االســتثمار ضمــن املعطيــات الــي ينــص عليهــا االتفــاق. وجيــب أن يتــم إعطــاء 
صاحــب حســاب االســتثمار معلومــات كافيــة عــن حقوقــه التعاقديــة وعــن املخاطــر 
ــك  ــة إســامية وذل ــدى أي مؤسســة خدمــات مالي ــح أي حســاب اســتثمار ل ــل فت قب
مــن خــال توفــر املعلومــات الكافيــة للراغــب يف فتــح حســاب اســتثمار عــن منتجــات 
احلســابات االســتثمارية الــي تقدمهــا مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية، مبــا 
يف ذلــك اســتثماراهتا األساســية واســراتيجيات توزيــع موجوداهتــا وطريقــة حســاب 

ــى اســتثماراهتا. ــا وخســائرها عل أرباحه
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إلغــراض اإليضــاح، ميكــن مقارنــة عاقــة املــوكل بالوكيــل بــن صاحــب حســاب 
ــي تنشــأ عــن  ــة ال ــة اإلســامية بالعاق ــات املالي ــن مؤسســة اخلدم االســتثمار وب
برامــج االســتثمار اجلماعــي حيــث يفــوض املشــاركون مديــري الصناديــق بــإدارة 
اســتثماراهتم. ويقــوم أصحــاب حســابات االســتثمار واملشــاركون يف برامــج االســتثمار 

اجلماعــي مبــا يلــي:

- وضــع أمواهلــم يف عهــدة مديــر صنــدوق الســتثمارها وإدارهتــا )أي يف 	
عهــدة مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية يف حالــة صاحــب حســاب 
االســتثمار، ويف عهــدة مشــغل برنامــج االســتثمار اجلماعــي يف حالــة 

املشــارك يف برنامــج االســتثمار اجلماعــي(.

- حتمل خماطرة خسارة رأس املال املستثمر.	

- احلصــول علــى حقــوق بســيطة جــدا يف مراقبــة ســلوك مديــر الصنــدوق، 	
ويف الغالــب ال يكــون لديهــم أي خيــار يف التصــرف إال بســحب اســتثمارهم 

إذا وجــدوا أن أداء مديــر الصنــدوق غــر مقبــول.

- ولكــن رغــم ذلــك فــان املشــاركن يف برامــج االســتثمار اجلماعيــة يتمتعــون 	
مبركــز أفضــل مقارنــة بأصحــاب حســابات االســتثمار، حيــث أن أنظمــة 
االســتثمار  برامــج  مشــغلي  علــى  عــادة  املاليــة متلــي  األوراق  مراقبــة 
اجلماعيــة بقــدر اكــر مــن احلقــوق، وعلــى األخــص فيمــا يتعلــق باحلصول 
علــى املعلومــات، كذلــك فــإن املشــاركن يف برامــج االســتثمار اجلماعيــة 
يعرفــون يف الغالــب صــايف قيمــة املوجــودات موضــوع اســتثماراهتم، ممــا 

يتيــح هلــم ســرعة التصــرف يف االســتثمارات يف ســوق ثانويــة.

املبدأ-	:-خطوط-إرشادية-داخلية:
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املبــادئ اإلرشــادية متلــي علــى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية وضــع خطــوط 
إرشــادية داخليــة حتــدد مــا يلــي:

- أهليــة موظفــي مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية املســؤولن عــن إدارة 	
حســابات االســتثمار الي تشــغلها املؤسســة.

- احلمايــة الكافيــة الســتثمارات أصحــاب االســتثمار، مبــا يف ذلــك احلالــة 	
الــي تكــون فيهــا أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة خمتلطــة 

مــع أمــوال املســامهن.

- ــة بأصحــاب حســابات 	 اإلفصــاح عــن املعلومــات األساســية ذات العاق
االســتثمار.

- األســس املناســبة واملعلنــة لسياســات توزيــع األربــاح واالســتثمار بنــاء 	
علــى توقعــات خماطــر أصحــاب حســابات االســتثمار.

- يكــون ألصحــاب حســابات االســتثمار املقيــدة احلــق يف احلصــول كحــد 	
أدنى على كل املعلومات الي تتوافر عادة للمشاركن يف برنامج استثمار 
مجاعــي، أمــا يف مــا يتعلــق بأصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة، 
فيجــب أن يســمح هلــم باحلصــول علــى كل املعلومــات الضروريــة يف مــا 
يتعلــق حبســابات اســتثماراهتم وبشــكل خــاص سياســات توزيــع األربــاح   

واالســتثمار الــي تعتمدهــا مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية.

- جيــب علــى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تبلــغ صاحــب 	
حســاب االســتثمار منــذ البدايــة عنــد فتــح حســاب االســتثمار، انــه وفقــا 
ملبــدأ املضاربــة، وعلــى األخــص يف حالــة تصفيــة مؤسســة اخلدمــات 

اإلســامية.
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- يتحمــل صاحــب حســاب االســتثمار خســارة املوجــودات املمولــة بنســبة 	
اســتثماره فقــط.

- تكــون مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية مســؤولة عــن اخلســائر 	
الناجتــة عــن اإلمهــال، أو ســوء الســلوك، أو اإلخــال بعقــد االســتثمار.

- ال يكــون صاحــب االســتثمار املقيــد مســؤوال عــن أي التــزام جتــاه أي 	
ــة اإلســامية  أطــراف أخــرى نتيجــة لتقصــر مؤسســة اخلدمــات املالي
ــدا بأمــوال أصحــاب  ــك متعلقــا حتدي أو نقــص ســيولتها مــا مل يكــن ذل
حســابات االســتثمار املقيــدة، ويكــون صاحــب حســاب االســتثمار املطلــق 
مســؤوال فقــط عــن تلــك االلتزامــات مبــا يتناســب مــع حصتــه يف األمــوال 

املختلطــة.

- التزامــات 	 وتأثــرات  لشــؤون  أفضــل  فهــم  علــى  احلصــول  أجــل  مــن 
حســابات  أصحــاب  علــى  اإلســامية  املاليــة  اخلدمــات  مؤسســات 
االســتثمار، جيــب علــى املؤسســات االطــاع علــى معيــار كفايــة رأس املــال 
الصــادر عــن جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية، واالطــاع علــى املبــدأ 
ــق حبســابات االســتثمار‹،  ــة يف مــا يتعل ــر املالي رقــم 4 ›شــفافية التقاري

الــذي حيتــوي علــى التوصيــات ذات العاقــة.

املبدأ-	:-مساواة-أصحا	-حسابات-االستثمار-باملسامهني:

وفقــا لعاقــة املــوكل بالوكيــل الــي تتضمنهــا مبــادئ املضاربــة الــي ختضــع هلــا 
عقــود حســابات االســتثمار، يكــون مــن املائــم أن تعــرف مؤسســة اخلدمــات املاليــة 
اإلســامية حبقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار يف مراقبــة أداء اســتثماراهتم 
ــط  ــة ضواب ــى جلن ــوق. وجيــب عل ــح ممارســة هــذه احلق ــي تتي ووضــع الوســائل ال
اإلدارة مبؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تتــوىل مســؤولية محايــة حقــوق 
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أصحــاب حســابات االســتثمار يف مراقبــة أداء اســتثماراهتم مــن خــال التأكــد مــن 
دقــة مواعيــد وكفايــة اإلفصــاح الــازم عــن املعلومــات ألصحــاب حســابات االســتثمار 

والتحقــق مــن ســامة تطبيــق عقــود االســتثمار.

جيــب احلفــاظ علــى خصوصيــة جلنــة ضوابــط اإلدارة حيــث أن اهلــدف األساســي 
للجنــة ضوابــط اإلدارة هــو محايــة مصــاحل أصحــاب املصــاحل غــر املســامهن، جيــب 
الركيــز علــى انــه جيــب إال تتــم معاملــة جلنــة ضوابــط اإلدارة علــى أهنــا جمــرد 
جلنــة مــن جلــان جملــس اإلدارة، بــل جيــب أن تعطــى جلنــة ضوابــط اإلدارة عنايــة 
خاصــة مــن قبــل الســلطات اإلشــرافية. ويف حالــة وجــود اختافــات بــن جلنــة 
ضوابــط اإلدارة وجلنــة املراجعــة، يتــوىل جملــس اإلدارة املســؤولية النهائيــة لتســوية 

تلــك االختافــات.

ــاك أي  ممارســة حقــوق وليــس تدخــا يف اختصاصــات اإلدارة جيــب أال يكــون هن
ســوء فهــم حلــق أصحــاب حســابات االســتثمار يف مراقبــة أداء اســتثماراهتم علــى انــه 
تدخل يف إدارة مؤسســة اخلدمات املالية اإلســامية لاســتثمارات. وجيب ماحظة 
أن مســامهي مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية الذيــن حيــق هلــم التصويــت يف 
اجلمعيــات العموميــة، واعتمــاد قــرارات تعيــن أعضــاء جملــس اإلدارة ومراجعــي 
احلســابات واالطــاع علــى مســتندات املؤسســة، ال يعتــرون هــم أيضــا أهنــم يتدخلون 
يف إدارة املؤسســة. لذلــك فإنــه مــن املناســب أن تقــوم مؤسســات اخلدمــات املاليــة 
اإلســامية باإلفصــاح ألصحــاب حســابات االســتثمار عــن سياســاهتا وممارســاهتا 

فيمــا يتعلــق حبســابات االســتثمار الــي تعرضهــا.

جيــب أن تقــوم مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية بوضــع صاحــب حســاب 
االســتثمار على قدم املســاواة مع مســامهيها باإلقرار حبقوق أصحاب االســتثمار يف 
احلصــول علــى كل املعلومــات الازمــة فيمــا يتعلــق حبســابات اســتثماراهتم، ويســاعد 
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هــذا صاحــب حســاب االســتثمار علــى اختــاذ قــرار مــدروس حــول اختيــار حســابات 
االســتثمار الــي يضــع فيهــا أموالــه لــدى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية، إذا 
كانــت مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية تعــرض أنواعــا خمتلفــة مــن حســابات 
االســتثمار املقيــدة، ويف احلالــة الــي يكــون فيهــا إطــار العمــل القانونــي احمللــي مل 
ــل أصحــاب  ــى تســهيل ممارســة هــذه احلقــوق مــن قب يتوصــل بعــد إىل القــدرة عل
حســابات االســتثمار، جيــب علــى الســلطات اإلشــرافية أن تــؤدي دورا يف محايــة 
مصــاحل أصحــاب حســابات االســتثمار، فيمــا يتعلــق حبقوقهــم يف مواجهــة مســامهي 
مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية، شــرط التزامهــم بأحكام الشــريعة اإلســامية 

ومبادئهــا.

املبــدأ-6:-أســس-ومبــادئ-اإلســرتاتيجية-االســتثمارية-املالئمــة-للتعامــل-مــع-املخاطر-
واملستجدات:

ــة اإلســامية اعتمــاد إســراتيجية اســتثمار  ــى مؤسســات اخلدمــات املالي جيــب عل
ســليمة تتــاءم مــع املخاطــر والعوائــد املتوقعــة ألصحــاب حســابات االســتثمار 
)آخذيــن يف احلســبان التمييــز بــن أصحــاب حســابات االســتثمار املقيــدة واملطلقــة(، 

ــد. ــاد الشــفافية يف دعــم أي عوائ ــة إىل اعتم باإلضاف

اهليكلية-واإلجراءات:
جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية بــذل قصــارى جهدهــا لتنفيــذ 
ــة ألصحــاب حســابات  ــد املتوقع ــاءم مــع املخاطــر والعوائ إســراتيجية اســتثمار تت
االســتثمار وفقــا ملــا هــو متفــق عليــه بــن الطرفــن يف عقــود حســابات االســتثمار 
املرمــة بــن أصحــاب حســابات االســتثمار ومؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية، 
آخذيــن يف االعتبــار أي قيــود ميكــن أن يفرضهــا أصحــاب حســابات االســتثمار عنــد 

توقيــع العقــد.
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يســعى أصحــاب حســابات االســتثمار عمومــا إىل توظيــف أمواهلــم يف اســتثمارات 
ــة(،  ــاع إســراتيجية اســتثمار دفاعي ــد مســتقرة )بإتب منخفضــة املخاطــر ذات عوائ
بينمــا ميكــن أن يفضــل املســامهون إســراتيجية أكثــر إقدامــا وقــوة للحصــول علــى 
عوائــد أعلــى مبخاطــر أكــر. وميكــن أن يــؤدي هــذا إىل تضــارب مصــاحل عندمــا 
تكــون أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار خمتلطــة مــع أمــوال املســامهن، وميكــن 
أن يــؤدي دعــم عوائــد أصحــاب حســابات االســتثمار إىل التخفيــف مــن هذه املشــكلة، 
ولكنهــا ال تؤثــر بشــكل جــذري علــى املخاطــر الكامنــة، وميكــن أن تؤثــر ســلبا علــى 

الشــفافية.

ميكــن أن تكــون حصــص األربــاح املدفوعــة للمســامهن خمتلفــة عمــا هــو مســتحق 
هلــم وأكثــر اســتقرارا، حيــث تضــاف الفــروق إىل االحتياطيــات أو ختــرج منهــا. كذلك 
فــإن املبلــغ املــوزع علــى أصحــاب حســابات االســتثمار مــن حصــة يف األربــاح ميكــن أن 
خيتلــف عــن حصتهــم يف أربــاح مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية. وقــد اعتمدت 
ــاح املوزعــة( ألصحــاب حســابات  ــد‹ )أي األرب ــرة إجــراء ›دعــم العوائ مؤسســات كث
االســتثمار واملســامهن باســتخدام نــوع خــاص مــن االحتياطيات هــو احتياطي معدل 
األربــاح، وبينمــا تأخــذ املبــادئ اإلرشــادية يف االعتبــار حقيقــة أن عمليــة الدعــم هــذه 
ميكــن أن تتيــح ملؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية ســداد معــدل عائــد تنافســي يف 
الســنوات الــي تكــون فيهــا معــدالت أربــاح أصحــاب حســابات االســتثمار موضوعــة 
ــل  ــة اإلســامية اق ــاح مؤسســات اخلدمــات املالي ــم مــن أرب ــى أســاس أن حصته عل
مــن املعــدل الســائد يف الســوق، فــان هنــاك احتمــال حصــول تأثــرات ســلبية علــى 
الشــفافية واملســؤولية وفقــا هلــذا اإلجــراء. وبشــكل خــاص، فــان هنــاك احتمــال 

حصــول تأثــرات ســلبية كمــا يلــي:

- حصــة أصحــاب حســابات االســتثمار مــن األربــاح املتحققــة واســتخدام 	
االحتياطيــات، وبالتــايل فــان اإلفصــاح عــن أداء أرباح مؤسســة اخلدمات 
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املاليــة ألصحــاب حســاب االســتثمار قــد ال يكــون كافيــا.

- ميكن أن تســتخدم هذه املمارســات إلخفاء حقيقة أن مؤسســة اخلدمات 	
املاليــة اإلســامية قــد اســتثمرت أمــوال أصحــاب حســابات االســتثمار 
يف موجــودات ذات عوائــد أكثــر خطــورة ممــا يتوقعــه أصحــاب حســابات 
االســتثمار بــدال مــن حتقيــق عوائــد مســتقرة هلــم باعتمــاد توزيــع فعــال 

ومائــم للموجــودات.

كمــا هــو احلــال يف أنــواع االحتياطيــات األخرى الي يتم إنشــاؤها لدعــم العوائد، فان 
احتياطي معدل األرباح خيضع أيضا ملشــكلة تكوين داخلي، وحيث أن االحتياطيات 
تبنــى مــن خــال جتنيــب جــزء مــن األربــاح املتاحة للتوزيــع على املســامهن وأصحاب 
حســابات االســتثمار احلاليــن، فــان بعــض أصحــاب حســابات االســتثمار الذيــن 
ــاح  ــا األرب ــت فيه ــي كان ــاروا إبقــاء جــزء مــن حصــص أرباحهــم يف الســنوات ال اخت
ــك إذا مل تقــم  ــا. وحيــدث ذل ــة منه ــى أي منفع ــون عل فــوق املتوســط، قــد ال حيصل
مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية بتوزيــع أي أمــوال مــن احتياطــي معــدل األربــاح 
طيلــة مــدة االحتفــاظ حبســابات االســتثمار مــن اجــل زيــادة األربــاح املوزعــة علــى 
أصحــاب حســابات االســتثمار. ويف املقابــل، إذا قــام أصحــاب حســابات االســتثمار 
بإغــاق حســاباهتم وقــررت مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية اســتخدام حســاب 
معــدل أربــاح بعــد ذلــك ألغــراض التوزيــع التــايل لأربــاح، فــان أصحــاب حســابات 
االســتثمار اجلــدد الذيــن مل يســهموا أبــدا باحتياطــي معــدل األربــاح يتمتعــون مبنافــع 
مل يشــاركوا يف وجودهــا. وتاحــظ املبــادئ اإلرشــادية انــه يف حالــة االضطــرار إىل 
تصفيــة مؤسســة خدمــات ماليــة إســامية، فانــه جيــب التصــرف يف احتياطي معدل 
األربــاح طبقــا ملــا مت التنصيــص عليــه عنــد تكويــن االحتياطــي واملتبــع أن يتــم ذلــك 

بإحــدى طريقتــن:
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- التوزيع على املســامهن وأصحاب حســابات االســتثمار احلالين بنســبة 	
رؤوس أمواهلم.

- الترع يف أوجه اخلر.	

لذلك جيب على مؤسســات اخلدمات املالية اإلســامية وضع ممارســات وإجراءات 
ــه يف هــذا  ــاول بشــكل كاف أي غمــوض غــر مرغــوب في ــد اســتحقاقات تتن وحتدي
اجملــال ميكــن أن يــؤدي إىل طــرح ســؤال أخاقــي ويشــكل نوعــا مــن الغــرر فيمــا 
يتعلــق باحتياطــي معــدل األربــاح وجيــب علــى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية 
أن تفصــح بالشــكل املائــم عمــا إذا كان احتياطــي معــدل األربــاح لــن يــوزع علــى 

أصحــاب حســابات االســتثمار يف حالــة التصفيــة.

املمارسات-األفضل-املوصى-هبا:

- جيب على مؤسسة اخلدمات املالية اإلسامية عند وضع إسراتيجيتها 	
تأخــذ يف  أن  نيابــة عــن أصحــاب حســابات االســتثمار  االســتثمارية 
االعتبــار توقعــات أصحــاب حســابات االســتثمار للمخاطــر والعوائــد 

وذلــك مــن خــال مــا يلــي:

- اعتمــاد آليــة »اعــرف عميلــك« بالشــكل املناســب واملنظــم والــذي ميكن أن 	
يعكــس فعليــا معــدالت املخاطــر والعوائــد املختلفــة ألصحــاب حســابات 

االســتثمار املقيــدة واملطلقــة.

- توظيــف مديــري اســتثمار مؤهلــن يفهمــون متامــا احتياجــات وتوقعــات 	
أصحــاب حســابات االســتثمار.

- بإســراتيجية 	 يتعلــق  فيمــا  اإلدارة  للجنــة ضوابــط  شــفافة  تكــون  أن 
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اإلســامية. املاليــة  اخلدمــات  مؤسســة  تعتمدهــا  الــي  االســتثمار 

- كذلك جيب على مؤسســة اخلدمات املالية اإلســامية يف إفصاحها عن 	
العوائــد ألصحــاب حســابات االســتثمار، أن متيــز بــن ›معــدل التوزيــع‹، 
أي معــدل توزيــع األربــاح، و‹معــدل األربــاح‹، أي األربــاح الفعليــة املتحققــة 
مــن االســتثمارات املوظفــة نيابــة عــن أصحــاب حســابات االســتثمار. 
كذلــك جيــب أن يفهــم بوضــوح أن احتياطــي معــدل األربــاح يتــم ألغــراض 
»دعــم توزيعــات األربــاح« وليــس »دعــم األربــاح املتحققــة« ألصحــاب 

حســابات االســتثمار.

كذلــك إذا قامــت مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية بإنشــاء احتياطــي خماطــر 
اســتثمار للوقايــة مــن أي خســارة غــر متوقعــة ألصحاب حســابات االســتثمار، يوضع 
اســتخدام احتياطــي خماطــر االســتثمار حتــت رقابــة جلنــة ضوابــط اإلدارة، ويكــون 

خاضعــا لتوصيــات جلنــة ضوابــط اإلدارة املرفوعــة إىل جملــس اإلدارة.

املبدأ-	:-االلتزام-بأحكام-الشريعة-اإلسالمية-ومبادئها:

الشــريعة  بأحــكام  االلتــزام  اإلســامية  املاليــة  اخلدمــات  مؤسســة  علــى  جيــب 
اإلســامية ومبادئهــا الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة، وجيــب أن يتــم 
اإلعــان عــن هــذه األحــكام واملبــادئ للجمهــور مــن خــال قنــوات النشــر والتواصــل 

املناســبة.

توفــر مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية للجمهــور بنــاء علــى طلبــه شــرحا ألي 
قــرار باعتمــاد املؤسســة فتــوى صــادرة عــن علمــاء الشــريعة العاملــن فيهــا، وجيــب 
أن يتــم إعــداد ذلــك الشــرح بالتشــاور مــع علمــاء الشــريعة. كذلــك جيــب أن تكــون 
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مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية علــى اســتعداد لتوفــر إيضاح شــفاف للجمهور 
يف حــال قرارهــا عــدم اعتمــاد فتــوى صــادرة عــن علمــاء الشــريعة العاملــة فيهــا.

جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تضــع آليــة مناســبة للحصــول 
علــى األحــكام الشــرعية، وااللتــزام بتطبيــق الفتــاوى وملراقبــة االلتــزام بالشــريعة يف 

مجيــع نواحــي منتجاهتــا وعملياهتــا ونشــاطاهتا.

اهليكلية-واإلجراءات:
البــد أن يبقــى تنــوع اآلراء الشــرعية مــن اخلصائــص الدائمــة لقطــاع اخلدمــات 
املاليــة اإلســامية، ومــن املتعــارف عليه بشــكل واســع يف القطــاع أن هناك احتياجات 
أساســية لفتــاوى جديــدة مــع تطــور القطــاع ومواجهــة التحديــات املعاصــرة. وجيــب 
أن يســمح لعلمــاء الشــريعة يف كل منطقــة بالتوصــل إىل آرائهــم الــي ميكــن أن تتنــاول 

بشــكل مائــم وفعــال مشــاكل األمــة كل يف منطقتــه.

جيــب مواصلــة إصــدار وتشــجيع مبــادرات التنســيق بــن الفتــاوى حيــث أن القطــاع 
خصوصــا واألمــة عمومــا تســتفيد مــن الفهــم املشــرك والتعــاون بن علماء الشــريعة.

ضمان-املصداقية:
حيــث أن االلتــزام بالشــريعة يعتــر أساســيا لضمــان ســامة ومصداقيــة مؤسســات 
اخلدمــات املاليــة اإلســامية، وحيــث انــه يعتــر مــن املســؤوليات امللقــاة علــى عاتــق 
جملــس اإلدارة، حيتــاج جملــس اإلدارة إىل وضــع آليــة مناســبة للحصول على األحكام 
الشــرعية واملراقبــة ميكــن تعبئتهــا بســرعة وفعاليــة عنــد احلاجــة. وميكــن أن يكــون 
ذلــك مــن خــال علمــاء شــريعة خارجيــن وداخليــن وذلــك حبســب متطلبــات منــوذج 

األعمــال الــذي تعتمــده مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية.

جيــب أن تشــمل آليــة احلصــول علــى األحــكام الشــرعية وتطبيــق الفتــاوى ومراقبــة 
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ــة  ــي: اجلوانــب الســابقة والاحقــة لكافــة العمليــات املالي ــزام بالشــريعة مــا يل االلت
الــي تقــوم هبــا مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية، أي التأكــد مــن مطابقــة العقود 

للشــريعة ثــم التأكــد مــن أداء االلتزامــات مبوجــب العقــود.

عمليــات مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية مبــا يف ذلــك جوانــب مثــل مراجعــة 
االلتزام بالشــريعة، وسياســات االســتثمار، والتصرف بالدخل غر املطابق للشــريعة، 

واألعمــال اخلريــة، اخل.

حيــث يلــزم، جيــب علــى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية إبــاغ الســلطات 
اإلشــرافية عــن آلياهتــا للحصــول علــى األحكام الشــرعية، وتطبيق الفتــاوى، ومراقبة 
ــات  ــق باملراجع ــا يتعل ــور. فيم ــزام بالشــريعة، وتوفــر املعلومــات نفســها للجمه االلت
الداخليــة لالتــزام بالشــريعة، جيــب علــى أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية وعلمــاء 
الشــريعة يف مؤسســة اخلدمات املالية اإلســامية تقديم املشــورة ملراجع احلســابات 
الداخلــي/ املراقــب الشــرعي حــول نطــاق التدقيــق/ املراجعــة املطلــوب، بينمــا يكــون 
مراجــع احلســابات الداخلــي/ املراقــب الشــرعي مســؤوال عــن إصــدار التقاريــر 
الداخليــة لالتــزام بالشــريعة. وجيــب أن حيصــل مراجعــو احلســابات الداخليــون/ 
املراقبــون الشــرعيون علــى التدريــب الــازم واملناســب لتحســن مهاراهتــم مــن حيــث 
مراجعــة االلتــزام بالشــريعة. فيمــا يتعلــق باملراجعــات اخلارجيــة لالتــزام بالشــريعة، 
ــي احلســابات  ــن أن مراجع ــكان م ــدر اإلم ــد بق ــة أن تتأك ــة املراجع ــى جلن جيــب عل
اخلارجيــن قــادرون علــى إجــراء مراجعــات االلتــزام بالشــريعة ضمــن الشــروط 

املنصــوص عليهــا، وأهنــم يقومــون فعــا بذلــك.

الشفافية-مع-العمالء:
جيــب علــى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تقــوم بإبــاغ أصحاب حســابات 
االســتثمار يف حالــة دعمهــا للعوائــد عــن طريــق بناء احتياطيات على شــكل احتياطي 
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معــدل أربــاح، وجيــب علــى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تعلــن ألصحــاب 
ــات لدعــم مدفوعــات  ــا احتياطي حســابات االســتثمار يف كل مــرة يســتخدمون فيه
األرباح املوزعة. ومثلما جيب أن يتم توجيه املسامهن بالشكل املناسب عندما تعلن 
الشــركة عــن اســتخدام االحتياطيــات لدفــع حصــص األربــاح املوزعــة للمســامهن، 
يكــون ألصحــاب حســابات االســتثمار احلــق يف معرفــة متــى تكــون االســتثمارات الــي 
ــد  ــؤدي بشــكل جي ــة عنهــم ال ت ــة اإلســامية نياب توظفهــا مؤسســة اخلدمــات املالي
وعندمــا تكــون العوائــد املدفوعــة تفــوق العوائــد الفعليــة علــى االســتثمارات نتيجــة 
للدعــم التصاعــدي، ومــن اجــل ضمــان ســامة اســتخدام احتياطــي معــدل األربــاح، 
جيــب تكليــف جلنــة ضوابــط اإلدارة مبراقبــة ذلــك االحتياطــي والتوصيــة جمللــس 

اإلدارة حــول كيفيــة اســتخدامه.

تغطية-اخلسارة-ال-تكون-من-احتياطي-معدل-األرباح:
احتياطــي معــدل األربــاح ال يصــرف لتغطيــة خســارة حاصلــة أو حتويــل خســارة 
إىل ربــح، حيــث يتــم إنشــاء واســتخدام نــوع آخــر خــاص مــن االحتياطيــات هلــذا 
الغــرض هــو احتياطــي خماطــر االســتثمار. مــع ماحظــة انــه بالنســبة الحتياطــي 
خماطــر االســتثمار، فــإن أصحــاب حســابات االســتثمار الذيــن أســهموا فعليــا يف 
بنــاء االحتياطــي ميكــن أال حيصلــوا علــى أي فائــدة منــه. واجلديــر بالذكــر انــه 
يف حالــة االحتياطــي املســتحق للمســامهن، فــإن حجمــه ينعكــس عــادة يف القيمــة 
الســوقية ألســهمهم، وبذلــك يتــم تفــادي مشــكلة التكويــن الداخلــي. وليــس هنــاك أي 
ــغ املوجــودة  تأثــر مــن هــذا النــوع يف القيمــة الســوقية حلســابات االســتثمار للمبال
ــر  ــاح أو احتياطــي خماطــر االســتثمار، كذلــك مــن اجلدي يف احتياطــي معــدل األرب
ذكــره انــه بينمــا تكــون للمســامهن الرئيســين بعــض الســيطرة علــى سياســة توزيــع 
األربــاح واســتخدام االحتياطــات مبؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية والــي جيــب 
أن يوافقــوا عليهــا يف اجلمعيــة العموميــة الســنوية، ال ميلــك أصحــاب حســابات 
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االســتثمار أي ســيطرة علــى اســتخدام االحتياطيــات مثــل احتياطــي معــدل األربــاح 
واحتياطــي خماطــر االســتثمار.

توعية-اجلمهور-بالفتاوى-الشرعية:

جيــب تشــجيع علمــاء الشــريعة العاملــن لــدى مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية 
علــى عــرض فتاواهــم علــى علمــاء شــريعة آخريــن ملراجعتهــا، وذلــك بنشــر آرائهــم 
بالتفصيــل. وتســتطيع مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية أيضــا توعيــة اجلمهــور 
بنشــر معلومــات عــن فتــاوى علمــاء الشــريعة العاملــن فيهــا علــى مواقــع االنرنــت 
التابعــة هلــا. وميكــن أيضــا أن تســمح مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية للعماء 
باالطــاع علــى الفتــاوى الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة التابعــن للمؤسســة، وذلــك 

كجــزء مــن برنامــج خدمــات العمــاء.

سبل-تعزيز-الثقة-يف-هيئة-الرقابة:

مــن اجــل تعزيــز ثقــة اجلمهــور بعلمــاء الشــريعة األعضــاء يف هيئــة الرقابــة الشــرعية 
ميكــن أن ترغــب الســلطات اإلشــرافية يف توجيــه املبــادرات حنــو إنشــاء هيئــة 
مهنيــة أو مجعيــة تضــم علمــاء الشــريعة الذيــن يعملــون لــدى مؤسســات اخلدمــات 
املاليــة اإلســامية ضمــن جمــاالت اختصــاص كل منهــم. وكبديــل ميكــن للســلطات 
اإلشــرافية ترتيــب اختبــار مناســب يضــع بعنايــة الشــروط املطلوبــة قبــل قيــام 
أي مؤسســة خدمــات ماليــة إســامية بتعيــن أي عــامل شــريعة كعضــو يف هيئــة 
الرقابــة الشــرعية التابعــة هلــا. وهنــاك أيضــا تأخــذ الشــروط املناســبة يف االعتبــار 
العوامــل الــي ميكــن أن تــؤدي إىل تعزيــز ثقــة اجلمهــور يف هيئــة الرقابــة الشــرعية، 
مثــل املؤهــات األكادمييــة، والتدريــب املهــين، واالعــراف مــن قبــل علمــاء الشــريعة 

احملليــن والعامليــن.. اخل.
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الوالء-هليئة-الرقابة-والشرعية:

علــى الرغــم مــن أن تنــوع اآلراء الشــرعية ميكــن أن يغــري أي مؤسســة خدمــات ماليــة 
إســامية بااللتــزام بالفتــاوى الصــادرة عــن علمــاء شــريعة آخريــن وليــس الفتــاوى 
الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة، فإنــه جيــب علــى مؤسســة اخلدمــات 
املاليــة اإلســامية أال تغــر والءهــا وطاعتهــا للفتــاوى وفقــا هلواهــا ومشــيئتها. فمــن 
شــأن ذلــك أن يعيــق اســتقالية علمــاء الشــريعة ويضــر بســامة ومصداقيــة تلــك 
املؤسســة، خصوصــاً وبقطــاع اخلدمــات املاليــة اإلســامية ملثــل. ويكــون التأثــر 
الســلي ملثــل هــذه املمارســات علــى مسعــة مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية 
وقطــاع اخلدمــات املاليــة اإلســامية هائــا، ويصعــب تصحيحــه، لذلــك جيــب أن 
تعتمــد مؤسســة اخلدمــات املاليــة اإلســامية الشــفافية يف اعتمادهــا لتطبيــق أحكام 

الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا الصــادرة عــن علمــاء الشــريعة للمؤسســة. 
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الفصل الرابع

 أسواق المال اإلسالمية

الــذي تقصــده شــركات االســتثمار واملصــارف  املــآل  املــال  تعتــر أســواق 

والتأمــن وغريهــا مــن شــركات وســاطة وحتويــل وصــرف.

فقــد منــت الصيــغ اإلســامية يف األســواق العامليــة بســرعة كبــرية فاقــت 

التوقعــات وأصبــح الطلــب عليهــا شــديداً لكفاءهتــا وتنوعهــا ومل تعــد هــذه 

ــح  ــاس ألهنــا تُصلِ ــكل الن ــل هــي ل ــى العــرب أو املســلمن ب ــغ حكــراً عل الصي

حاهلــم وحتســن مكانتهــم واقتصادهــم.

الســوق  أهــم مســات  علــى  بالتعــرف  الفصــل  هــذا  نعــاجل  ســوف  لذلــك 

العاملــي جتــاه الصيــغ اإلســامية ثــم نــدرس أدوات ســوق املــايل اإلســامي 

مــن صكــوك وصناديــق اســتثمارية، علــى الشــكل التــايل:

- والتحليــل 	 املــايل  الســوق  يف  الشــركات  تصنيــف  األول:  املبحــث-

لشــرعي. ا

- املبحث-الثاني: أدوات ســوق املال اإلســامي:	

- الصكوك اإلســامية. 	.

- صناديق االســتثمار اإلســامية.	.
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المبحث األول
تصنيف الشركات في السوق المالي 

والتحليل الشرعي
تصنف الشركات يف السوق من وجهة النظر اإلسامية إىل ثاثة أنواع:

- شــركات إســامية: نص نظامها األساســي أهنا تعتمد األســس الشــرعية يف عملها 	.
وعــادة مــا يكــون هلــا هيئة شــرعية ترعى أعماهلا، تدعى بالشــركات النقية.

- شركات خمتلطة: طبيعة عملها مباحة، لكن شاهبا بعض املعامات احملرمة.	.

- شركات حمرمة. 	.

ويتوجــب لاســتثمار يف األســواق املاليــة إتبــاع التحليــل األساســي والتحليــل الفــي، 
ــن الســابقن  ــف للتحليل ــه أن يضي ــا بطــرق شــرعية فعلي ــن أراد االســتثمار فيه ومل

التحليــل الشــرعي.

التحليل-األساسي-والتحليل-الفين)	(:

ــة يف املســتقبل  ــؤ حبــركات ســعر أداة مالي ــل األساســي هــو أســلوب يف التنب التحلي
ــى اإلحصائيــات ذات  ــة وسياســية وبيئيــة وغريهــا، وعل ــى عوامــل اقتصادي ــاءً عل بن
العاقــة الــي تؤثــر علــى العــرض والطلــب األساســين ملــا يكمــن وراء األداة املاليــة.

أمــا التحليــل الفــي فهــو أســلوب يف التنبــؤ حبــركات األســعار وتوجهــات الســوق يف 
املســتقبل عــن طريــق دراســة املخططــات البيانيــة لســلوك الســوق يف املاضــي والــي 
تضــع بعــن االعتبــار أســعار األدوات، وأحجــام التــداول والفائــدة املفتوحــة يف األداة، 

إن وجــدت.
)1( http//:ar.ac-markets.com/forex-education/forex-analysis.aspx 
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إســراتيجية  لتحديــد  األساســي  التحليــل  جانــب  إىل  الفــي  التحليــل  يُســتخدم 
التــداول، فمــن ميــزات التحليــل الفــي أن احملللــن اخلــراء يســتطيعون تتبــع العديــد 
مــن األســواق واألدوات يف األســواق، بينمــا حيتــاج احمللــل األساســي إىل معرفــة ســوق 

بعينــه عــن كثــب.

الفروق الرئيسية بن نوعي التحليل، الشكل )69(:
التحليل-الفينالتحليل-األساسي

يركز على ما حيدث بالفعل يف سوق مايركز على ما جيب أن حيدث يف سوق ما
العوامل الي تؤثر يف حتليل األسعار:

- العرض والطلب.	.

- الدورات املومسية.	.

- الطقس.	.

- سياسة احلكومة.	.

تعد املخططات البيانية بناء على سلوك السوق 
وتشمل:

- السعر.	.

- حجم التداول.	.

- الفائدة املفتوحة )العمليات اآلجلة فقط(.	.

يدرس احمللل الفي أثر تلك احلركةيدرس احمللل األساسي سبب حركة السوق

الشكل-)69(

التحليل-الفين:

يهتــم التحليــل الفــي مبــا حــدث بالفعــل يف ســوق التــداول، بــدالً مــن االهتمــام 
ــل الفــي بدراســة  ــع أســلوب التحلي ــذي يتب ــل ال ــوم احملل مبــا جيــب أن حيــدث. ويق
ــة )مســتقاة  ــات خمططــات بياني حــركات األســعار ومســتوياهتا، ويشــكل مــن البيان

مــن تصرفــات املشــاركن يف الســوق( ليســتخدمها كأداة رئيســية لــه. 

يقوم التحليل الفي على ثاثة مبادئ رئيسية: 

- ســلوك الســوق: هــذا يعــي أن الســعر الفعلــي هــو انعــكاس لــكل شــيء معــروف 	.
ــب، والعوامــل  ــال، العــرض والطل ــى ســبيل املث ــه، عل ــر علي يف الســوق قــد يؤث
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السياســية. واحمللــل الفــي يهتــم حبركــة األســعار دون األســباب الــي أدت إىل 
التغيــريات.

- حركــة األســعار: يتــم اســتخدام التحليــل الفــي لتحديــد أمنــاط ســلوك الســوق، 	.
فهنــاك احتمــال أن تــؤدي إىل النتائــج املتوقعــة، كمــا أن هنــاك أمناطــاً معروفــة 

تتكــرر بشــكل ثابــت.

- ــة 	. ــى أمنــاط املخططــات البياني ــم التعــرف عل ــث يت ــد نفســه: حي ــخ يعي التاري
وتصنيفهــا لفــرات متتــد ألكثــر مــن 100 عــام، وطريقــة تكــرار األمنــاط تــؤدي 

إىل أن النفســية البشــرية ال تتغــري كثــرياً مبــرور الوقــت.

التحليل-األساسي:

ــل الــذي جيــري حتليــاً أساســياً بتحديــد وقيــاس العوامــل الــي حتــدد  يقــوم احملل
ــة  ــة، وأي ــة والسياســية العام ــة االقتصادي ــل البيئ ــة، مث ــة ألداة مالي القيمــة احلقيقي
ــب مســتمر  ــإذا كان تناقــص العــرض والطل ــب. ف ــى العــرض والطل ــر عل عوامــل تؤث

ــادة يف أســعار الســوق، والعكــس بالعكــس. فســتحدث زي

فعلى سبيل املثال، يقوم احمللل بدراسة العرض والطلب على: 

- عملة معينة أو على منتجات أو خدمات.	

- جودة إدارهتا.	

- سياسات حكومتها.	

- أدائها التارخيي واملتوقع.	

- خمططاهتا املستقبلية خاصة يف املدى القصري	

- ومجيع املؤشرات االقتصادية. 	
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يبــي احمللــل مــن هــذه البيانــات منوذجــاً لتحديــد القيمــة احلاليــة واملتوقعــة للعملــة 
مقابــل عملــة أخــرى. 

ويعتــر عــدم تطابــق الزيــادات يف العــرض ســببا خلفــض قيمــة العملــة، وعــدم تطابــق 
الزيــادات يف الطلــب يــؤدي إىل رفــع قيمــة العملــة. ومبجــرد أن يقــوم احمللــل بتقديــر 
القيمــة الفعليــة للعملــة، يقــوم مبقارنتهــا بســعر الصــرف احلــايل ويقــرر مــا إذا كان 

ســعر العملــة ســريتفع أو ينخفــض.

التحليل-الشرعي-للشركات-العاملة-يف-السوق:-

ــات للحكــم علــى الشــركات ذات النشــاط املبــاح والــي يشــوب  يتــم إتبــاع عــدة آلي
أعماهلــا بعــض احملرمــات كاالقــراض أو اإليــداع بالربــا أو الــي يدخــل قائمــة دخلهــا 

مصاريــف وإيــرادات ربويــة كمــا ذكرنــا يف الفصــل األول.

وقد اختلف الفقهاء املعاصرون باحلكم على الشركات املختلطة على قولن:

القول-األول:-عدم-اجلواز-مطلقاً:-

ــع ملنظمــة املؤمتــر اإلســامي  ذهــب إىل هــذا القــول: جممــع الفقــه اإلســامي التاب
جبــدة، ونــص قــراره بــأن »األصــل حرمــة اإلســهام يف شــركات تتعامــل أحيانــاً 

باحملرمــات، كالربـــا وحنـــوه، بالرغــم مــن أن أنشــطتها األساســية مشــروعة)1(«.

ــع لرابطــة العــامل اإلســامي يف مكــة املكرمــة، ونــص  وكذلــك اجملمــع الفقهــي التاب
ــه »ال جيــوز ملســلم شــراء أســهم الشــركات واملصــارف إذا كان يف بعــض  ــراره بأن ق

ــك)2(«. ــاً بذل ــا، وكان املشــري عامل معاماهتــا رب

وممــن قــال بالتحريــم أيضــاً: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء)3(، واهليئــة 

)1( جملة اجملمع 712/1/7.
)2( قرارات اجملمع الفقهي ص 297. وتاريخ القرار 1415/8/20هـ..

)3( فتاوى اللجنة 407/13.
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الشــرعية لبيــت التمويــل الكويــي)1(، واهليئــة الشــرعية ملصــرف دبــي اإلســامي)2(، 
وهيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف اإلســامي الســوداني)3(، وعــدد مــن الفقهــاء 

ــن.  املعاصري

وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة مــن الكتــاب والســنة تــدل بعمومهــا علــى 
ــد الشــركة علــى املــال هــي نفــس يــد املســاهم، وأي  ــه وكثــريه، فيَ حتريــم الربــا قليل
ــى اإلنســان أن يســتثمر  ــه ال فــرق بينهمــا، فكمــا حيــرم عل عمــل تقــوم بــه هــو عمل
جــزءاً مــن مالــه )ولــو يســرياً( يف معامــات حمرمــة، فيحــرم عليــه املشــاركة يف 

ــه. ــه بعين ــال املســتثمر هــو مال ــل باحلــرام، ألن امل شــركات تتعام

القول-الثاني:-اجلواز-بضوابط:-

ممــن ذهــب إىل هــذا القــول: اهليئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي)4(، واهليئــة الشــرعية 
للمصــرف اإلســامي األردنــي)5(، واملستشــار الشــرعي لدلــة الركــة)6(، ونــدوة الركــة 

السادســة)7(، وعــدد مــن العلمــاء املعاصريــن)8(. 

اســتدل أصحــاب هــذا القــول بعــدد مــن القواعــد: كقاعــدة رفــع احلــرج، والتبعيــة، 
ــك جــواز  ــة، وكذل ــرة والقل ــوى، ومراعــاة قواعــد الكث واحلاجــة العامــة، وعمــوم البل
التعامــل مــع مــن كان غالــب أموالــه مــن احلــال. واشــرط أصحــاب هــذا القــول 
أربعــة ضوابــط، إذا توافــرت جــاز تــداول أســهم هــذا النــوع مــن الشــركات، وإذا ختلــف 

منهــا واحــد مل جيــز. والضوابــط هــي، الشــكل )70(:

)1( الفتاوى الشرعية يف املسائل االقتصادية، فتوى رقم )532(.
)2( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسامي، فتوى رقم )49(.

)3( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسامي السوداني، فتوى رقم )16(.
)4( قرارات اهليئة الشرعية للشركة 241/1

)5(  الفتاوى الشرعية للبنك اإلسامي األردني فتوى رقم )1(.
)6( األجوبة الشرعية يف التطبيقات املصرفية، جمموعة دلة الركة فتوى رقم )37(.

)7( الفتاوى االقتصادية ص 19.
)8( منهــم فضيلــة الشــيخ حممــد بــن عثيمــن )جملــة النــور ع 183 لعــام 1421هـــ( وفضيلــة الشــيخ عبــد اهلل بــن منيــع يف حبثــه املنشــور 
مبجلــة البحــوث الفقهيــة املعاصــرة ع 7 لعــام 1411هـــ بعنــوان ))حكــم تــداول أســهم الشــركات املســامهة((، وكل مــن د. نزيــه محــاد، 
ومصطفــى الزرقــاء، وحممــد تقــي العثمانــي، انظــر )جملــة النــور ع 183 لعــام 1421هـــ( ود. علــي حمــي الديــن القــره داغــي يف حبثــه املقــدم 

ــوان ))االســتثمار يف األســهم(( ــه التاســعة بعن جملمــع الفقــه اإلســامي يف دورت
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الضابط-األول:-نسبة-االقرتاض-الربوي-إىل-إمجايل-األصول:-

اختلف القائلون باجلواز يف حتديد هذه النسبة على أقوال:

- القــول-األول: أن ال تزيــد نســبة القــروض عــن 25% مــن إمجــايل األصــول، وبــه 	
أخــذت هيئــة الراجحــي يف قرارهــا رقــم 485.

- ــه 	 ــد عــن 33% مــن إمجــايل األصــول، وب ــي: أن ال تســاوي أو تزي القــول-الثان
ــز اإلســامي«. أخــذ »داو جون

- القــول-الثالــث: أن ال تزيــد القــروض عــن 30% مــن القيمــة الســوقية جملمــوع 	
ــة  ــة للمؤسســات املالي ــة احملاســبة واملراجع ــه أخــذت هيئ أســهم الشــركة، وب

ــن. اإلســامية يف البحري

- القــول-الرابــع: أن ال تزيــد القــروض عــن 30% مــن إمجــايل القيمــة الســوقية 	
لألصــول أو القيمــة الدفريــة أيهمــا أكــر، وهــذا مــا اعتمدتــه اهليئــة الشــرعية 

بشــركة الراجحــي)1(. 

- القــول-اخلامــس: أن ال تزيــد القــروض عــن 30 % مــن إمجــايل أصول الشــركة، 	
وهــذا الضابــط آخــر مــا اســتقرت عليــه أكثــر اهليئــات الشــرعية يف املصــارف 

السعودية.

الضابــط-الثانــي:-نســبة-حجــم-العنصــر-احملــرم-)االســتثمار-احملــرم(--إىل-إمجــايل-
األصول:

اختلف القائلون باجلواز يف حتديد نسبة حجم العنصر احلرام على أقوال:

- القــول-األول: أن ال يتجــاوز العنصــر احلــرام 15% مــن إمجــايل أصول الشــركة، 	
وبــه أخــذت هيئــة الراجحــي يف قرارهــا رقم 485.

)1( رسالة رئيس الشركة جمللس إدارهتا رقم 425/14/هـ ش وتاريخ 1425/3/20هـ.
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- القــول-الثانــي:-أن ال يتجــاوز املبلــغ املــودع بالربــا 30% مــن القيمــة الســوقية 	
جملمــوع أســهم الشــركة، وبــه أخــذت هيئــة املعايــري احملاســبية يف البحريــن.

- القــول-الثالــث: عــدم اعتبــار هــذا الضابــط، وبــه عملــت هيئــة الراجحــي وداو 	
جونــز هــذا الضابــط. 

الضابط-الثالث:-نسبة-املصروفات-احملرمة-إىل-إمجايل-املصروفات:

وحددت هذه النسبة 5% من إمجايل املصروفات.

الضابط-الرابع:-نسبة-اإليرادات-احملرمة-إىل-إمجايل-اإليرادات:

اختلف القائلون باجلواز يف حتديد هذه النسبة على أقوال:

- القــول-األول: أن ال يتجــاوز مقــدار اإليــراد الناتــج مــن عنصــر حمــرم 5% مــن 	
إمجــايل إيــرادات الشــركة، وهبــذا أخــذت اهليئــة الشــرعية لشــركة الراجحــي 

يف قرارهــا 485. وكذلــك هيئــة املعايــري احملاســبية يف البحريــن.

- القــول-الثانــي: أن ال تتجــاوز اإليــرادات غــري التشــغيلية 9% مــن اإليــرادات 	
التشــغيلية، وهبــذا أخــذ »داو جونــز اإلســامي«.

الشكل-)70(
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يشــوهبا- لكــن- حــال- نشــاطها- أصــل- شــركات- بأســهم- التعامــل- أو- املســامهة-
:)	 حمرمــات)

إن األصــل هــو حرمــة املســامهة والتعامــل )االســتثمار أو املتاجــرة( يف أســهم شــركات 
تتعامــل أحيانــا بالربــا أو حنــوه مــن احملرمــات مــع كــون أصــل نشــاطها مباحــاً، 
ويســتثنى مــن هــذا احلكــم املســامهة أو التعامــل )االســتثمار أو املتاجــرة( بالشــروط 

اآلتيــة:

- أن ال تنــص الشــركة يف نظامهــا األساســي أن مــن أهدافهــا التعامــل بالربــا، أو 	.
التعامــل باحملرمــات كاخلنازيــر وحنــوه.

- ــل األجــل أم 	. ــا، ســواء أكان قرضــاً طوي ــغ املقــرض بالرب ــغ إمجــايل املبل أال يبل
قرضــاً قصــري األجــل، 30% مــن القيمــة الســوقية )Market Cap(. جملمــوع 

أســهم الشــركة علمــاً بــأن االقــراض بالربــا حــرام مهمــا كان مبلغــه.

- أال يبلــغ إمجــايل املــودع بالربــا، ســواء أكنــت مــدة اإليــداع قصــرية أو متوســطة 	.
أو طويلــة 30% مــن القيمــة الســوقية )Market Cap(. جملمــوع أســهم الشــركة 

علمــاً بــأن اإليــداع بالربــا حــرام مهمــا كان مبلغــه.

- أن ال يتجــاوز مقــدار اإليــراد الناتــج مــن عنصــر حمــرم نســبة 5% مــن إمجــايل 	.
إيــرادات الشــركة، ســواء أكان هــذا اإليــراد ناجتــاً عــن ممارســة نشــاط حمــرم 
أم عــن متلــك حملــرم. وإذا مل يتــم اإلفصــاح عــن بعــض اإليــرادات فيجتهــد يف 
معرفتهــا ويراعــى جانــب االحتيــاط. ويرجــع يف حتديــد هــذه النســب إىل آخــر 

ميزانيــة أو مركــز مــايل مدقــق.

- جيــب التخلــص ممــا خيــص الســهم مــن اإليــراد احملــرم الــذي خالــط عوائــد 	.
تلــك الشــركات وفقــاً ملــا يأتــي:

)1( املعيار الشرعي )21(.
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- جيــب التخلــص مــن اإليــراد احملــرم -ســواء أكان ناجتــاً مــن النشــاط أو 	
ــكاً لألســهم ســواء  ــى مــن كان مال التملــك احملــرم، أم مــن الفوائــد- عل
ــو وجــب األداء  ــة الفــرة املاليــة، ول أكان مســتثمراً أم متاجــراً حــن هناي
ــة أم ســنوية  ــت ربعي ــة، ســواء أكان ــة النهائي ــم املالي ــد صــدور القوائ عن
أم غريهــا. وعليــه فــا يلــزم مــن بــاع األســهم قبــل هنايــة الفــرة املاليــة 

التخلــص.

- حمــل التخلــص هــو مــا خيــص الســهم مــن اإليــراد احملــرم، ســواء أوزعــت 	
أربــاح أم مل تــوزع، وســواء أرحبــت الشــركة أم خســرت.

- ال يلــزم الوســيط أو الوكيــل أو املديــر التخلــص مــن جــزء مــن عمولتــه أو 	
أجرتــه؛ الــي هــي حــق هلــم نظــري مــا قامــوا بــه مــن عمــل.

- يتــم التوصــل إىل مــا جيــب علــى املتعامــل التخلــص منــه بقســمة جممــوع 	
اإليــراد احملــرم للشــركة املتعامــل يف أســهمها علــى عــدد أســهم تلــك 
الشــركة، فيخــرج مــا خيــص كل ســهم ثــم يضــرب الناتــج يف عــدد 
األســهم اململوكــة لذلــك املتعامــل- فــرداً كان أو مؤسســة أو صندوقــاً أو 

غــري ذلــك- ومــا نتــج فهــو مقــدار مــا جيــب التخلــص منــه.

- ال جيــوز االنتفــاع بالعنصــر احملــرم -الواجــب التخلــص منــه- بــأي وجــه 	
مــن وجــوه االنتفــاع وال التحايــل علــى ذلــك بــأي طريــق كان ولــو بدفــع 

الضرائــب.

- تقــع مســؤولية التخلــص مــن اإليــراد احملــرم لصــاحل وجــوه اخلــري علــى 	
ــة  ــا يف حال ــا لنفســها أو يف حــال إدارهتــا، أم املؤسســة يف حــال تعامله
وســاطتها فعليهــا أن ختــر املتعامــل بآليــة التخلــص مــن العنصــر احملــرم 
ــة بأجــر أو  ــوم هبــا بنفســه، وللمؤسســة أن تقــدم هــذه اخلدم ــى يق حت

دون أجــر ملــن يرغــب مــن املتعاملــن.
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- تطبــق املؤسســة الضوابــط املذكــورة ســواء أقامــت بنفســها بذلــك أم بواســطة 6.
غريها، وســواء أكان التعامل أم لغريها على ســبيل التوســط أو اإلدارة لألموال 

كالصناديــق أو علــى ســبيل الوكالــة عــن الغــري.

- جيــب اســتمرار مراعــاة هــذه الضوابــط طــوال فــرة اإلســهام أو التعامــل، فــإذا 7.
اختلــت الضوابــط وجــب اخلــروج مــن هــذا االســتثمار.

- ال جيــوز شــراء األســهم بقــرض ربــوي مــن السمســار أو غــريه )بيــع اهلامــش 	.
ــك القــرض.  ــا ال جيــوز رهــن الســهم لذل MARGIN( كم

- ال جيــوز بيــع أســهم ال ميلكهــا البائــع )البيــع القصــري SHORT SALE(، وال 9.
أثــر لتلقــي وعــد مــن السمســار بإقراضــه إياهــا يف موعــد التســلم. 

 جيــوز ملشــري الســهم أن يتصــرف فيــه بالبيــع وحنــوه إىل طــرف آخــر بعــد . 10
متــام عمليــة البيــع وانتقــال الضمــان إليــه ولــو مل يتــم التســجيل النهائــي لــه 

.)SETTLEMENT(

- جيــوز للجهــات الرمسيــة املختصــة تنظيــم تــداول األســهم بــأال يتم إال بواســطة 		.
مساســرة خمصوصــن ومرخــص هلــم بذلــك العمــل، لتحقيق مصاحل مشــروعة. 

- ال جيوز إقراض أسهم الشركات.		.

- جيــوز رهــن األســهم املباحــة شــرعاً، وال فــرق يف ذلــك بــن أن تكــون موجــودات 		.
الشــركة نقــوداً أو أعيانــاً أو ديونــاً؛ أو مشــتملة علــى النقــود واألعيــان والديــون، 
ســواء أكان فيهــا صنــف غالــب، أم مل يكــن. مــع مراعــاة شــروط بيــع األســهم 

عنــد التســييل.

- ال جيوز السلم يف األسهم.		.

- ال جيوز إبرام عقود املستقبليات )Futures( على األسهم.		.
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- ال جيوز إبرام عقود االختيارات )Options( على األسهم.6	.

- ال جيوز إبرام عقود املبادالت املؤقتة  )Swaps( على األسهم أو عوائدها.7	.

- ال جيــوز إجــارة األســهم ســواء أكان لرهنهــا أم لغــرض بيع املســتأجر هلا وإعادة 		.
مثلهــا كمــا جيــري يف أســواق البورصــات، أم لقبــض أرباحهــا، أم إلظهــار قــوة 

املركــز املــايل للمســتأجر أم لغــري ذلــك.

- جتــوز إعــارة األســهم لغــرض رهنهــا أو بقصــد منــح أرباحهــا للمســتعري كمــا 9	.
جيــري عليــه العمــل يف أســواق البورصــات. وليــس للمســتعري بيعهــا إال عنــد 

تنفيــذ الرهــن.

 ال جيــوز تــداول أســهم الشــركات إذا كانــت موجوداهتــا نقــوداً فقــط، ســواء يف . 20
فــرة االكتتــاب، أو بعــد ذلــك قبــل أن تــزاول الشــركة نشــاطها أو عنــد التصفيــة 

إال بالقيمــة االمسيــة وبشــرط التقابــض.

- ال جيــوز تــداول أســهم الشــركات إذا كانــت موجوداهتــا ديونــاً فقــط إال مبراعــاة 		.
أحــكام التصــرف يف الديون.

- ــون 		. ــود ودي ــع ونق ــان ومناف ــى أعي ــت موجــودات الشــركات مشــتملة عل إذا كان
فيختلــف حكــم تــداول أســهمها حبســب األصــل املتبــوع وهــو غــرض الشــركة 
ونشــاطها املعمــول بــه، فــإذا كان غرضهــا ونشــاطها التعامــل يف األعيــان 
ــز دون مراعــاة أحــكام الصــرف  ــداول أســهمها جائ ــإن ت واملنافــع واحلقــوق ف
أو التصــرف يف الديــون شــريطة أال تقــل القيمــة الســوقية لألعيــان واملنافــع 
واحلقــوق عــن نســبة 30% مــن إمجــايل موجــودات الشــركة الشــاملة لألعيــان 
واملنافــع واحلقــوق والســيولة النقديــة ومــا يف حكمهــا )أي ديــون الشــركة علــى 
الغــري وحســاباهتا اجلاريــة لــدى الغــري والســندات الــي متلكهــا ومتثــل ديونــاً(. 
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بصــرف النظــر عــن مقــدار الســيولة النقديــة والديــون لكوهنــا حينئــذ تابعــة. 
ويشــرط أال يتخــذ ذلــك كذريعــة لتصكيــك الديــون وتداوهلــا بضــم جــزء مــن 

ــة لتصكيــك الديــن. األعيــان واملنافــع إىل الديــون حيل

- أمــا إذا كان غــرض الشــركة ونشــاطها املعمــول بــه هــو التعامــل يف الذهــب أو 		.
الفضــة أو العمــات )الصرافــة( فإنــه جيــب لتــداول أســهمها مراعــاة أحــكام 
الصــرف وإذا كان غــرض الشــركة ونشــاطها املعمــول بــه هــو التعامل يف الديون 

)التســهيات( فإنــه جيــب لتــداول أســهمها مراعــاة أحــكام الديــون. 

حكم-إصدار-السندات:-

حيــرم إصــدار مجيــع أنــواع الســندات الربويــة وهــي الــي تتضمــن اشــراط رد املبلــغ 
املقــرض وزيــادة علــى أي وجــه كان، ســواء أدفعــت هــذه الزيــادة عنــد ســداد أصــل 
ــى أقســاط شــهرية، أم ســنوية، أم غــري ذلــك، وســواء أكانــت  القــرض، أم دفعــت عل
هــذه الزيــادة متثــل نســبة مــن قيمــة الســند، كمــا يف أغلــب أنــواع الســندات، أم 
خصمــاً منهــا. وحتــرم كذلــك الســندات ذات اجلوائــز، ســواء أكانــت الســندات خاصــة 
أم عامــة أم حكوميــة. لذلــك ال جيــوز تــداول الســندات الربويــة بيعــاً وشــراءً ورهنــاً 

وحوالــة وغــري ذلــك. وكأمثلــة علــى ذلــك نســتعرض املثالــن التاليــن:

مثال)	(-أول:-قراءة-شرعية-يف-قوائم-شركة-)س(-املالية:

هذه دراســة شــرعية خمتصرة للقوائم املالية لشــركة )س( الوطنية للبروكيماويات، 
وينــص عقدهــا علــى مــا يلي:

أواًل:-التعريف-بالشركة:

شركة )س( الوطنية للبروكيماويات هي شركة مسامهة.-▪

)1( خالد بن إبراهيم الدعيجي 11/11/1426هـ. بتصرف.
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لعقــد -▪ البروكيماويــة طبقــا  املنتجــات  الشــركة يف تصنيــع  أهــداف  تتمثــل 
هبــا. املعمــول  األخــرى  واألنظمــة  تأسيســها 

يبلــغ رأس مــال الشــركة 5،625،000،000 ريــال مقســم إىل 112،5000،000 -▪
ســهماً بقيمــة امسيــة قدرهــا 50 ريــاال ســعودياً للســهم.

ثانياً:-االستثمارات:

ــر  ــا يف 31 يناي ــايل املســتقبلية( كم ــز امل ــة )املرك ــتخلص االســتثمارات مــن قائم تُس
ــا: ــث جــاء فيه ــع، حي ــخ التأســيس املتوق 2006 وهــو تاري

أرصــدة لــدى املصــارف: 5.646.701.000 ريــال. وإيضاحــات القوائــم تبن أن هذه 
األرصــدة تتكــون مــن حســابن: احلســاب األول: وديعــة ألجــل: 5.556.657.000 
ريــال، واحلســاب الثانــي: حســاب جــار: 80.044.000 ريــال. وُذكــر أن الوديعــة 
ألجــل واحلســاب اجلــاري حمتفــظ هبمــا لــدى مصــرف حملــي، وحتقــق الوديعــة ألجل 
عمولــة ســنوية بنســبة 4.85% تقريبــاً. وقــد حققــت هــذه الوديعــة ألجــل مبلغــاً قــدره 
4،375،000 ريــال، دخلــت ضمــن املركــز املــايل للشــركة. وهــذا مــن غرائــب القوائــم 
أن تدخــل اإليــرادات يف قائمــة املركــز املــايل ولكــن ذكــروا أن هــذا مؤقــت فقــط للربــع 
األول، وإال فمــن املعلــوم أن اإليــرادات تدخــل يف قائمــة الدخــل، وحيــث أن الشــركة 

حديثــة التأســيس ال يوجــد هلــا قائمــة دخــل إال هــذه اإليــرادات.

وملعرفة نسبة االستثمار احملرم لألصول، يظهر بيانه يف اجلدول اآلتي، الشكل )71(:
نسبة-االستثمار-احملرمإمجايل-األصولاالستثمار-احملرم

5.556.657.0006.843.510.000%81.19

الشكل-)	7(

وملعرفــة نســبة اإليــراد احملــرم إلمجــايل اإليــرادات، يظهــر بيانــه يف اجلــدول اآلتــي، 
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الشــكل )72(:
نسبة-اإليراد-احملرمإمجايل-اإليراداتاإليراد-احملرم
4.375.0004.375.000%100

الشكل-)	7(

ثالثاً:-القروض:

ــي مــن  ــزام خطــي مبدئ ــى الت ــت )س( عل ــة: »حصل ــاب املفصل جــاء يف نشــرة االكتت
أحــد املصــارف مبوجــب خطــاب تعهــد مبوجبــه بتغطيــة تســهيات متويليــة بقيمــة 
13،125 مليــون ريــال. ويعتــر هــذا اخلطــاب التزامــا مشــروطا مــن املصــرف بصفتــه 
مديــراً ومتعهــداً لتغطيــة التســهيات التمويليــة بالقيمــة املذكــورة وفقــا لشــروط 

وأحــكام وتعهــدات متعــارف عليهــا يف متويــل املشــاريع.

ــة وبعــض  ــة وحملي ــة وإقليمي ــاوض مــع مصــارف دولي ــاً بالتف ــوم املصــرف حالي ويق
اجلهــات شــبه احلكوميــة لتقديــم قــروض جتاريــة وإســامية عاديــة للمشــروع. 
وتتوقــع )س( أن ينفــق جــزء كبــري مــن تكاليــف املشــروع الســترياد أجهــزة وخدمــات 

ــة. ــات العام ــق اخلدم ــط بإنشــاءات مراف ترتب

ــال  ــل رأس امل ــورة أعــاه، ســيطلب قــرض لتموي ــة لتســهيات القــروض املذك إضاف
ــه كجــزء مــن القــروض. ــم ترتيب ــال، ويت ــون ري ــي بقيمــة 833 ملي العامــل االبتدائ

ــن  ــة، م ــة احملتمل ــات املمول ــع اجله ــا م ــي ســيتم إجراؤه ــى املفاوضــات ال ــاء عل وبن
املتوقــع أن تلتــزم الشــركة ببعــض التعهــدات املاليــة املتعارف عليها يف متويل املشــاريع 
مبــا فيهــا قيــود معينــة علــى توزيــع األربــاح إىل املســامهن بعــد اســتيفاء متطلبــات 

وشــروط خدمــة الديــن لتصــل نســبة خدمــة الديــن املتوقعــة 1،25 مــرة«.

ياحــظ ممــا ســبق أن املصــرف امللتــزم بالقــروض مــا يــزال جيــري مفاوضاتــه يف 
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إجــراء القــروض وهــي إمــا إســامية أو جتاريــة أي ربويــة. وهلــذا ال نســتطيع أن 
جنــزم بنوعيــة القــرض حتــى تفصــح الشــركة عــن ذلــك، ولكــن يبــدو أن الشــركة ال 

ــة. ــع بالقــروض الربوي متان

رابعاً:-حكم-االكتتاب-بشركة-)س(:-

ممــا ســبق بيانــه ظهــر جليــاً أن شــركة )ع( مــن الشــركات ذات النشــاط املبــاح ولكنهــا 
تقــرض وتــودع بالربــا. لكــن هــل تتوافــق هــذه الشــركة مــع ضوابط القائلــن باجلواز؟

الضابط-الثالث:-حجم-العنصر-احملرم-)االستثمار-احملرم(: 

نســبة العنصــر احملــرم ملوجــودات الشــركة يســاوي 81،19%. وبالتــايل ال يتوافــق مــع 
أي مــن الضوابــط املذكــورة.

الضابــط الرابــع: نســبة اإليــرادات احملرمــة: نســبة اإليــراد احملرم إلمجــايل اإليرادات 
يســاوي 100%. وعليــه فــا تتوافــق مــع أي هيئــة شــرعية يف هــذا الضابط.

ــف عندهــا ضابــط واحــد مــن الضوابــط  ــات الشــرعية إذا ختل اخلاصــة: إن اهليئ
حكمــوا علــى الشــركة بالتحريــم وصنفوهــا مــن الشــركات احملرمــة، فكيــف إذا ختلف 

ضابطــان؟

نسبة املوجودات الربوية إلمجايل املوجودات والقيمة الدفرية، الشكل )73(:
نسبتها-للقيمة-الدفرتيةنسبتها-إلمجايل-املوجوداتاملبلغ-اإلمجايلاملوجودات-الربوية
43.41 ريال25.54%31915336000القروض الربوية

2.55 ريال1.5%483529000تسهيات مصرفية
26.09 ريال15.35%19185797000الودائع الربوية

0.136 ريال0.08%100000000)مليار ريال(السندات الربوية

73 ريال41.63%51684662000اجملموع

الشكل-)	7(
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ثانياً: اإليرادات احملرمة، الشكل )74(:

إيرادات-الودائعإيرادات-السنداتصايف-اإليرادات
إمجايل-اإليرادات-

احملرمة
نسبتها-إىل-إمجايل-

اإليرادات
3.42 %486532000486532000مل تذكر14213688000

الشكل-)	7(

مثال)	(-ثاني:-قراءة-شرعية-لقوائم-شركة-)م(:

هــذه دراســة خمتصــرة لقوائــم شــركة )م(، علمــاً أن نشــرة اإلصــدار ذكــرت أن 
القوائــم املاليــة مدققــة يف 31 ديســمر 2005م. وهنــاك بعــض االستفســارات علــى 
القوائــم مت إرســاهلا إىل الشــركة، وجــاء الــرد منهــم خبطــاب واضــح جلــي أجــاب علــى 

االستفســارات بــكل شــفافية، فتشــكر الشــركة علــى تعاوهنــا.

أوالً: دراسة قوائم الشركة املنتهية يف 31 ديسمر 2005م:

- إمجايل املوجودات: 456،163،151 ريال.	.

- ــال، ونســبتها إلمجــايل 	. ــع 18،942،580 ري ــة: إمجــايل الودائ ــع املصرفي الودائ
املوجــودات 4،15 %. تتكــون مــن:

- وليــس 	 ريــال.   18،837،172 مببلــغ  املصــارف  لــدى  جــاري  حســاب 
الشــركة. ربويــة مطلقــاً حســب خطــاب  بــأي فوائــد  مربوطــاً 

- نقد لدى خزينة الشركة مببلغ 105،408 ريال.	

- إيرادات الودائع: مل يظهر يف قوائم الشركة إيرادات للودائع املصرفية.	.

- ريــال، ونســبتها 	. الشــركة: 3،994،580  اســتثمارات  االســتثمارات: إمجــايل 
للموجــودات 0،87%. وتتألــف مــن:

- اســتثمار يف شــركة غاز الشــرق احملدودة، وهي شــركة حتت التأســيس، 	

)1( خالد بن إبراهيم الدعيجي 1426/11/11هـ.
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مببلغ 3،900،000 ريال.

-  استثمار يف الشركة املتحدة للركيبات مببلغ 94،679 ريال.	

- إمجايل املطلوبات: 456،163،151 ريال.	.

ثانياً: القروض: 

إمجــايل القــروض: 182،477،290 ريال. ونســبتها إلمجــايل املطلوبات 40%. وتتكون 
هــذه القــروض من:

- قــروض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مببلــغ: 36،000،000 	
ريــال. ونســبتها إلمجــايل املطلوبــات 7،9%. وال تعــد هــذه القــروض 

ربويــة عنــد املختصــن.

- قــروض مراحبــة قصــرية األجــل مببلــغ 102،283،089 ريــال. ونســبتها 	
إلمجــايل املطلوبــات 22،42%. وهــي متويل إســامي متوافق مع ضوابط 

اهليئات الشــرعية. 

- قــروض مراحبــة طويلــة األجــل مببلــغ 19،263،150 ريــال. ونســبتها 	
إلمجــايل املطلوبــات 4،2%. وهــي متويــل إســامي متوافــق مــع ضوابــط 
اهليئــات الشــرعية. جــاء يف خطــاب الشــركة: »أمــا املراحبــات الــي مت 
ذكرهــا كقــروض قصــرية وطويلــة األجــل فهــي مراحبــات شــرعية مت 
تصنيفهــا حســب تواريــخ اســتحقاق ســدادها حســب شــروط اللجــان 
الشــرعية لــدى هــذه املصــارف، وتتــم املراحبــة بإباغنــا للمصــرف 
بالرغبــة يف شــراء مــواد ذو مواصفــات معينــة مــن عــدة مورديــن مت 
وفتــح  هبــم  باالتصــال  املصــرف  فيقــوم  أســعارهم  عــروض  اســتام 
اعتمــادات لصاحلهــم باســم املصــرف وعنــد وصــول املســتندات يتــم 
توقيــع عقــد املراحبــة بيننــا وبــن املصــرف لشــراء تلــك املــواد ويتــم 



426
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

حتديــد تاريــخ الســداد«.

- ونســبتها 	 ريــال،  قــروض ألطــراف ذي عاقــة مببلــغ 24،262.551 
إلمجايل املطلوبات 5،3%. جاء يف خطاب الشــركة يف طبيعة القروض: 
»وهــي مبالــغ مســتحقة للشــركاء علــى الشــركة وليــس عليهــا أي عائــد 
وفوائــد« وعنــد طلــب اإليضــاح أكثــر تبــن أن رئيــس جملــس اإلدارة 

ونائبيــه قامــا بإقــراض الشــركة هــذه املبالــغ بــدون فوائــد.

- ــات 	 ــال، ونســبتها إلمجــايل املطلوب ــغ 662،500 ري ــة مببل مصــارف دائن
0،14%. وجــاء يف خطــاب الشــركة »تتمثــل هــذه املديونيــة يف خطابــات 
ضمــان صــادرة مــن املصــارف للشــركة جلهــات حكوميــة وجتاريــة مــن 
أجــل توريــد خملفــات ورقيــة وال حتمــل أي فوائــد مرتبطــة هبــا. بياهنــا 

كالتــايل:

- خطاب ضمان لصاحل وزارة الربية مببلغ 500.000 ريال.	

- خطــاب ضمــان لصــاحل الــدار العربية للطباعة والنشــر مببلغ 100.000 	
ريال.

- خطاب ضمان ملؤسسة اجلزيرة مببلغ 60.000 ريال.	

- خطاب ضمان لوزارة الصحة مببلغ 2.500 ريال.	

جــاء يف ختــام اخلطــاب: »ونفيــد فضيلتكــم بــأن الشــركة ومنــذ بدايــة تأسيســها 
حرصــت كل احلــرص علــى أن تكــون مجيــع تعاماهتــا املاليــة وغريهــا وفقــاً للشــريعة 
الســمحاء، وحنــن علــى االســتعداد إلطاعكــم يف أي وقــت علــى أي مســتندات 

ــدى الشــركة«. ــة ل ــع مالي ــة مواضي ــون اإلطــاع عليهــا متعلقــة بأي ترغب

ثالثاً: حكم االكتتاب فيها:

مما سبق فا مانع من االكتتاب يف هذه الشركة. 
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خاصة-قواعد-التحليل-الشرعي:

لقــد تطــورت عمليــات التحليــل الشــرعي لألســهم فصــارت عــدة مواقــع تنشــر قوائــم 
حتدثهــا باســتمرار تبــن فيهــا الشــركات النقيــة واملختلطــة ونســبة التطهــري الواجــب 

إخراجهــا، ومــا مل يذكــر مــن الشــركات تكــون شــركات حمرمــة، الشــكل )75(.

الشكل-)	7(

لذلك تعتر الشركة شركة حمرمة إذا حتقق أي من الشروط التالية:

- إذا بلغ حجم املصاريف احملرمة أكثر من 5% من إمجايل املصاريف.	.

- إذا بلــغ حجــم اإليــرادات احملرمــة أكثــر مــن 5% مــن إمجــايل اإليــرادات، أو أن 	.
اإليــرادات غــري التشــغيلية أكثــر مــن 9% مــن اإليــرادات التشــغيلية.

- إذا بلــغ العنصــر احملــرم ضمــن األصــول أكثــر مــن 25% أو 30% أو 33%، ســواء 	.
حبســب القيمــة الســوقية أو الدفريــة لألســهم.

- )الســندات 	. الربــوي  العنصــر احملــرم ضمــن اخلصــوم كاالقــراض  بلــغ  إذا 

قائمة املركز املايلقائمة الدخل
خصومأصولإيراداتمصاريف

أسهم عادية
أسهم ممتازة

)%x-سندات-)بفائدة
00	ل.س-x-00.000	-سهم

رأس-املال

%5%5

x x x x xx x x x xx x x x xx x x x x

الديون
%33

%25
%30
%33

%30
%33

مبـــــاح نــشــــاط-
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أو )األســهم املمتــازة مثــاً(، أكثــر مــن 30% أو 33%، ســواء حبســب القيمــة 
الســوقية أو الدفريــة لألســهم.

ويضاف إىل ذلك، النقاط أبرزها:

- وضــوح البيانــات املاليــة ضمــن قوائــم الدخــل واملركــز املــايل بتحقيــق اإلفصــاح 	.
والشــفافية مبا يوافق املعايري اإلســامية. وذلك بأن تفصح الشــركات املتوافقة 
مــع الشــريعة اإلســامية عــن كل إيــراد غــري مبــاح ضمــن قائمــة الدخــل بشــكل 
مســتقل لبيــان الفوائــد والقــروض وااللتزامــات مــع األطــراف األخــرى. لذلــك 
تتجــه الشــركات الــي تســعى جمالــس إدارهتــا إىل كســب التصنيــف كشــركة 

متوافقــة مــع الشــريعة لتفصيــل قوائمهــا املاليــة بصــورة دقيقــة.

- جيــب أن تبلــغ حجــم الديــون املباحــة أقــل مــن ثلــث األصــول حتــى يُبــاح تداوهلــا 	.
لنهيــه عليــه الصــاة والســام عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ. ممــا يعــزز أداء 
ــز  ــة اجلــودة ذات مرك ــار شــركات عالي ــؤدي الختي ــه ي حمفظــة االســتثمار ألن
مــايل أفضــل. ورأى الفقهــاء أن ال حتــوي أصــول الشــركة علــى أكثــر مــن %33 

ــون.  ــة والدي مــن النقــد واألوراق املالي

- بالنســبة لقطاعــات املصــارف واالســتثمار والتأمــن فــإن شــبهة االســتثمار 	.
وفــق الشــريعة اإلســامية يف هــذه القطاعــات جيــب أن تــؤول إىل الصفــر ألن 

أنشــطتها إمــا أن تكــون إســامية أو تقليديــة متامــاً.

إن انتشــار التحليــل الشــرعي يســاعد يف منــو الشــركات اإلســامية بقــوة لتفــرض 
معايريهــا علــى الســوق. 

وانتشــر يف الســوق املــايل قوائــم تبــن الشــركات النقيــة واملختلطــة واحملرمــة، كمــا تبــن 
نســب االختــاط وحجــم التطهــري الواجــب إلخراج اجلزء املشــتبه حبرمته، امللحــق )ي(.
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المبحث الثاني
أسواق المال اإلسالمية وأدواتها

الســوق املــايل هــو مــكان معلــوم وحمــدد مســبقاً جيتمــع فيــه املتعاملــون بغــرض القيام 
بعمليــات تبــادل )البيــع والشــراء(، ويتوفــر فيــه قدر مناســب من العانية والشــفافية، 
حبيــث تعكــس آثــاره علــى مجيــع املتعاملــن ومعاماهتــم، فتتحــدد األســعار صعــوداً 
أو هبوطــاً أو ثباتــاً. ويتــم خالــه رصــد ومتابعــة املتغــريات واملستجـــدات الــي تطــرأ 
على حركة التعامل بســهولة ويســر مما يســاعد يف قياس أثرها ومعرفة اجتـــاهاهتا 

وحتليلهــا والتنبــؤ مبــا ميكــن أن تكــون عليــه مســتقباً.

وفيهــا تتــم املعامــات املـــالية والقـــانونية واالقتصـــادية مــن حيــث عمليــة التبــادل بن 
البائــع واملشــري،  وإجــراءات نقــل امللكيــة)1(. 

ميكن التمييز بن نوعن من السوق املايل:

- بيــع 	 فيــه  يتــم  الــذي  الســوق  هــو  اإلصــدار(:  )ســوق  األويل  الســوق 
إصــدارات األســهم والســندات اجلديــدة، حيــث تقــوم شــركات قطــاع 
األعمــال بطــرح ســندات أو بيــع أســهم للحصــول علــى مــوارد ماليــة 
لتمويــل االســتثمار الثابــت، وهنــا تقــوم املؤسســات املاليــة والســيما 
املصــارف كمتعهــد لطــرح هــذه األوراق. والســوق األويل هو الســوق الذي 
حتصــل منــه الشــركة علــى املــوارد املاليــة لتمويــل اســتثماراهتا عندمــا 
ــك فالســوق األويل هــو ســوق االســتثمار  ــة، ولذال تطــرح أصوهلــا املالي
احلقيقــي للشــركة، وســوق االســتثمار املــايل للشــخص الــذي اشــرى 

الورقــة املاليــة)2(. 
)1( د. حمسن أمحد اخلضريي، » كيف تتعلم البورصة يف 24 ساعة«، دار إيراك، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، 1996، ص 10.

)2( د. حممد أبو الفتوح علي الناقة، »نظرية النقود واألسواق املالية«، مكتبة ومطبعة اإلشعار الفنية،  الطبعة األوىل، 2000، ص 14.
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- ــداول األوراق 	 ــوي: هــي الســوق الــي جيــري مــن خاهلــا ت الســوق الثان
املاليــة الــي ســبق إصدارهــا مــن خــال الســوق األوليــة، ويطلــق عليهــا 
ســوق التــداول)1(. وهــي أكــر حجمــاً مــن الســوق األوليــة، وحتــوي عــدداً 
أكــر مــن املتعاملــن مقارنــة بالســوق األوليــة، حيــث يضاعــف املضاربــون 
معاماهتــم أكثــر مــن مــرة خــال اليــوم، بينمــا يتــم التعامــل يف الســوق 
األوليــة مــرة واحــدة عنــد طــرح األوراق املاليــة أول مــرة. ومــن أهــم 
ميــزات الســوق الثانويــة كوهنــا أداة تتبــع ورصــد املتغــريات واملســتجدات 
الــي تطــرأ علــى الورقــة املاليــة، ومــن ثــمّ فــإن املتتبــع حلركــة التعامــل 
ــا هائــا مــن البيانــات واملعلومــات املختلفــة عــن  يســتطيع أن يكــوّن كمّ

الورقــة املاليــة املتداولــة يف الســوق)2(.

أمهية-السوق-املالية:

تؤدي سوق األوراق املالية بالنسبة لاقتصاد الكلي عدة وظائف، أمهها:

- إجيــاد ســوق مســتمرة وحــرة لبيــع وشــراء األوراق املاليــة متكــن مجهــور 	
املتعاملــن مــن شــراء وبيــع األوراق املاليــة. حيــث يكــون يف وســع املتعامــل 
يف أي وقــت تســيري أصولــه املاليــة أو جــزء منهــا بســرعة وســهولة، 

وبأفضــل ســعر ممكــن وبأدنــى تكلفــة ممكنــة.

- إعطاء مؤشــر يومي عن اجتاهات األســعار وظروف االســتثمار ومعدالت 	
االدخــار، حيــث يتــم تســجيل حركــة األســعار جلميــع الصفقــات وعــروض 
البيــع وطلبــات الشــراء يف ســوق للمزايــدة، حيــث تتحــدد فيهــا األمثــان 
ــم نشــرها مــن قبــل إدارة الســوق  ــب. ويت مــن خــال قــوة العــرض والطل
ويعتمــد عليهــا األفــراد واملشــروعات عنــد اختــاذ قراراهتــم االســتثمارية.
)1( د. مســري عبــد احلمــدي رضــوان، »املشــتقات املـــالية و دورهــا  يف إدارة املخاطــر ودور اهلندســة املاليــة يف صناعــة أدواهتــا«، دار النشــر 

للجامعــات، القاهــرة،  مصــر، الطبعــة األوىل، 2005، ص 29.
)2( د. اخلضريي، مرجع سابق، ص 40.
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- فالبورصــة 	 املشــروعات،  وتوجيههــا حنــو  الســائلة  املدخــرات  تعبئــة 
حتــول مدخــرات األفــراد واســتثماراهتم إىل الشــركات واحلكومــات، 
وهــذه االســتثمارات جتمــع التمويــل الــازم لتمكــن مشــاريع األعمــال أو 
احلكومــة مــن إنتــاج الســلع واخلدمــات الــي تســاعدها علــى التوســيع 

ــد ذلــك. عندمــا تري

- تقويــم األداء االقتصــادي للشــركات واملشــروعات، وإجيــاد حلقــة وصــل 	
بــن فعاليــات االقتصــاد الكلــي، كاملصــارف وبيــوت التمويــل والشــركات 

واملؤسســات االســتثمارية، واملســامهة يف تنشــيط أعماهلــا.

- احلكــم علــى كفــاءة السياســات النقديــة واملاليــة للدولــة، ومتهيد الطريق 	
أمــام الســلطات احلكوميــة املختصــة للمــزج بــن السياســتن املاليــة 
والنقديــة، ليكمــا بعضهمــا هبــدف التأثــري يف حجــم الطلــب الكلــي، 

ــة املتغــرية. ــوغ اهلــدف املنشــود الــذي حتــدده الظــروف االقتصادي وبل

- جذب رؤوس أموال خارجية للمشــاركة يف شــركات حملية وفقاً لقوانن 	
االســتثمار  واإلجراءات اإلدارية املنظمة للنشــاط االقتصادي.

- إتاحــة الفرصــة لاســتثمارات قصــرية األجــل، خاصــة توظيــف فوائــض 	
أمــوال املؤسســات املاليــة ببورصــة األوراق املاليــة علــى هيئــة أدوات 

ــداول والســيولة)1(. ــة للت ــة قابل مالي

- التقليــل مــن خماطــر التضخــم واالنكمــاش املــايل، حيــث تعتــر البورصــة 	
احلقــل الــذي تعمــل فيــه الدولة لتحقيق االســتقرار النقدي عن طريق بيع 
وشــراء األوراق املاليــة لتغيــري كميــة النقــود ملعاجلــة التضخــم واالنكماش.

)1( د. أمحد حميي الدين، »عمل شركات االستثمار اإلسامية يف السوق العاملية«، مصرف الركة اإلسامي، البحرين، 1986، ص 148-
.150
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كما تؤدي البورصة عدة وظائف بالنسبة إىل االقتصاد اجلزئي، أمهها:

- التعــرف علــى املراكــز املاليــة للشــركات مــن خــال إدراج األوراق املاليــة 	
يف ســوق األوراق املاليــة)1(.

- تيسري تداول األوراق املالية لتنشيط عمليي االستثمار والسيولة.	

- بيع احلقوق وشرائها.	

- توفــري جمموعــة مــن األدوات املاليــة الــي هتيّــئ للمســتثمر فرصــاً أوســع 	
لاختيــار يف شــتى جمــاالت االســتثمار.

- التأمن ضد أخطار تقلبات األسعار، بفضل التحوط أو التغطية)2(.	

- إجياد جمال للمضاربة، وهي الزمة الستمرار عمل البورصة.	

إن زيــادة جلــوء االقتصــاد اإلســامي إىل التمويــل باملشــاركة جيعــل مــن الضــروري 
إجيــاد تنظيــم أكثــر كفــاءة لــكل مــن األســواق املاليــة األوليــة والثانويــة ملســاعدة 
املنشــآت التجاريــة للوصــول إىل املــال دون صعوبــة، وتقديــم الســيولة للمســتثمرين 
الذيــن ال يســتطيعون االحتفــاظ بأســهم املشــاركة الــي اشــروها، أو ال يرغبــون يف 
ذلــك، ومــن الصعــب تطويــر ســوق أوليــة فعالــة بــدون تطويــر ســوق ثانويــة يف نفــس 

الوقــت)3(.

العوامل-املؤثرة-يف-آليات-بورصة-األوراق-املالية:

إن بورصــة األوراق املاليــة هــي ســوق لبيــع األوراق املاليــة بأنواعهــا، وكأيــة ســوق 
جتاريــة هنــاك عوامــل كثــرية تؤثــر علــى آليــات البورصــة، فــإذا قســمنا األوراق املاليــة 

)1( د.كمال توفيق حطاب، »حنو سوق مالـية إسامية«، مرجع سابق، ص 8.
)2( شعبان حممد إسام الرواري، »بورصة األوراق املالية من منظور إسامي ـ دراسة حتليلية نقدية«، دار الفكر، دمشق، سوريا، ص48.

)3( د. حممد عمر شابرا، »حنو نظام نقدي عادل«، ترمجة سيد حممد سكر، املعهد العاملي للفكر اإلسامي، الواليات املتحدة 
األمريكية، 1989، ص132.
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إىل ثاثة أجزاء، هي املشــري والبائع والســوق نفســها، الســتطعنا أن حندد بســهولة 
العوامــل املؤثــرة يف كل مــن هــذه األجــزاء.

وتعتــر عوامــل العــرض والطلــب، والشــفافية، والشــائعات، واحلالــة االقتصاديــة، 
ــات الســوق. ــرياً يف آلي ــر تأث ــاخ السياســي هــي األكث واملن

- النظريــات 	. أقــدم  مــن  والطلــب  العــرض  نظريــة  تعــد  والطلــب:  العــرض-
ــة  ــرة يف حتــركات بورصــة األوراق املالي ــل املؤث ــن أهــم العوام ــة وم االقتصادي
ــة  ــي إمكاني ــرض يع ــة. والع ــة املتداول ــد أســعار األســهم واألوراق املالي وحتدي
توفــري الســلع يف الســوق اخلــاص هبــا إىل العمــاء الذيــن يريــدون ويســتطيعون 
اقتنائهــا. واجلهــة املوفــرة هلــذا املنتــج هــي الشــركة املنتجــة )ويف هــذه احلالــة 
ــى شــراء ســلعة  هــي البورصــة(. أمــا الطلــب فيشــري إىل الرغبــة واملقــدرة عل
مــن الســلع. أمــا العاقــة بــن العــرض والطلــب فهــي عاقــة تناســب مباشــر، 
مبعنــى أن أي زيــادة يف معــدل الطلــب تــؤدي مباشــرة إىل زيــادة يف حجــم 
العــرض، فــإذا مل تســتطيع اجلهــة املوفــرة للســلعة ســدّ هــذه الزيــادة يف الطلــب 

ــادة األســعار. فالنتيجــة زي

- املعلومــات إىل مجيــع 	. نقــل  بالشــفافية ســرعة وكفــاءة  الشــفافية: يقصــد 
املســتثمرين يف نفــس الوقــت داخــل البورصــة. وعامــل الشــفافية يعكــس مــدى 
نزاهــة اإلجــراءات داخــل البورصــة وهــو العامــل املســؤول عــن إرســال قواعــد 
العــدل واملســاواة. لذلــك فتناقــل املعلومــات بســرعة وكفــاءة يؤمــن عــدم متيّــز 

ــن. أي مســتثمر يســتطيع اســتغاهلا ملكاســبه الشــخصية دون اآلخري

- الشــائعات: الشــائعات هــي الاعــب اخلفــي يف بورصــة األوراق املاليــة، فمــن 	.
الناحيــة النظريــة ال ميكــن أن تعتــر الشــائعات عامــاً مؤثراً يف آليات البورصة 
لصعوبــة قيــاس آثارهــا. لكــن الواقــع العملي يبن أن معظم املســتثمرين )يف أي 



434
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

بورصــة أوراق ماليــة يف العــامل( يعطون للشــائعات أمهية واضحة، فالشــائعات 
تعــد مبثابــة وكالــة أنبــاء غــري رمسيــة توفــر للمســتثمرين معلومــات قــد جيــدون 

فيهــا مصــدراً للتهديــد أو فرصــة للربــح الســريع.

- ــة ومســتوى أداء 	. ــة االقتصادي ــر العاقــة بــن احلال ــة: تعت ــة-االقتصادي احلال
ــب(  ــة تناســب مباشــر )كمــا هــو احلــال مــع العــرض والطل البورصــات عاق
فتزدهــر بورصــة األوراق املاليــة يف حالــة اســتقرار وازدهــار اقتصــاد الدولــة 
وتقليــل خماطــر  الدولــة  داخــل  للمســتثمرين  األمــان  عامــل  توفــر  بســبب 
داخــل  والتجــارة  االســتثمارات  زيــادة حجــم  إىل  ذلــك  فيــؤدي  االســتثمار، 
البورصــة. أمــا يف حالــة وجــود اقتصــاد ضعيــف فالعكــس صحيــح، كمــا حــدث 
يف البورصــة املصريــة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2000 بســبب النقــص 

الســيولة احلــاد.

- املنــاخ-السياســي: ال تعتــر العاقــة بــن املنــاخ السياســي وأداء بورصــة األوراق 	.
املاليــة واضحــة أو ثابتــة أو تناســبية كســابقاهتا، فاالســتقرار السياســي ال 
يعتــر مؤشــراً أو ســبباً لازدهــار يف البورصــة دائمــاً، وعــدم االســتقرار ليــس 
بالضــرورة ســبباً الهنيارهــا، فقــد تكــون األحــداث السياســية املؤثــرة ذات 
وجهتــن، مبعنــى أن مــا قــد يضــر طــرف مــن األطــراف قــد يكــون منفعــة 

لطــرف آخــر.



435
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

المبحث الثالث
أدوات أسواق المال اإلسالمي

الســيولة أحيانــاً،  الشــركات واملصــارف إىل  والــدول وكذلــك  حتتــاج احلكومــات 
وحتتــاج أحيانــاً أخــرى إىل  البحــث عــن طــرق لتوظيــف هــذه الســيولة.

فــإن كان اهلــدف هــو احلصــول علــى الســيولة فيتــم اللجــوء إىل صكــوك االســتثمار 
ــى الســيولة. وإن كان اهلــدف هــو  ــه للحصــول عل ــك( وبيع ــا )تصكي بطــرح أصــٍل م
امتصــاص الســيولة مــن الســوق فيتــم إنشــاء صنــدوق اســتثماري جلمــع األمــوال ثــم 

جيــري ضخهــا بطــرق متعــددة.

الســلع  توســيط  خــال  مــن  بالنقديــة  االقتصاديــة  السياســة  اندمــاج  وياحــظ 
ورقــي. ال  اقتصــاد حقيقــي  أمــام  نكــون  وبذلــك  واخلدمــات 

:Sukuk-صكوك-االستثمار

قفــزت ســوق الصكــوك اإلســامية يف الربــع الثانــي 2005 إىل حنــو ســبعة مليــارات 
دوالر مــن خــال ثاثــن إصــداراً بســبب اإلقبــال املتزايــد عليهــا مــن قبــل احلكومــات 
والشــركات يف الــدول اإلســامية وبعــض الــدول األوروبيــة ونالــت ماليزيــا احلصــة 

األكــر مــن إصداراهتــا. 

وذكــرت املؤسســة املاليــة اإلســامية الــي تراقــب حتــرك ســوق الصكــوك اإلســامية 
ــع الثانــي بنســبة 474% عــن  يف دراســة هلــا أن حجــم إصــدار الصكــوك زاد يف الرب
الربــع األول مــن العــام اجلــاري الــذي بلــغ 1،08 مليــار دوالر مــن خــال 12 إصــداراً 

للصكــوك الــي تنمــو بســرعة خاصــة يف دول اخلليــج العربيــة. 

وأضافــت الدراســة أن حجــم ســوق الصكــوك اإلســامية كان قــد بلــغ يف العــام 2004 
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حنــو 6،7 مليــار دوالر وتوقعــت منــواً بلــغ 33% يف هــذا القطــاع بنهايــة 2005.

وأصــدرت احلكومــة الباكســتانية صكــوكاً ســياديًة يف النصــف األول مــن العــام 2005 
بلغــت 600 مليــون دوالر، يف حــن قامــت البحريــن بإصــدار نفــس الصكــوك بقيمــة 

79،5 مليــون دوالر. 

كمــا أصــدرت شــركات ومؤسســات ماليزيــة صكــوكاً قيمتهــا أكثــر مــن ثاثــة مليــارات 
ــون دوالر يف حــن قامــت  ــت 600 ملي ــام 2005 بلغ ــن الع دوالر يف النصــف األول م
البحريــن بإصــدار نفــس الصكــوك بقيمة 79.5 مليــون دوالر. تلتها اإلمارات العربية 
املتحــدة بقيمــة 976 مليــون دوالر مــن ضمنهــا 550 مليــون دوالر لطــريان اإلمــارات 
ثــم جــاءت البحريــن مببلــغ 286 مليــون دوالر مــن ضمنهــا 134 مليــون دوالر إىل 
مرفــأ البحريــن املــايل. كمــا أصــدر املصــرف اإلســامي للتنميــة ومقــره جــدة صكــوكاً 

بقيمــة 500 مليــون دوالر وشــركة العقــارات الكويتيــة مببلــغ 100 مليــون دوالر. 

أوروبــا  مــن  اســتقطاب مســتثمرين  اإلســامية  الصكــوك  إصــدار  لقــد ســبب)1( 
إىل منطقــة  باإلضافــة  األوســط  والشــرق  وآســيا  األمريكيــة  املتحــدة  والواليــات 
اخلليــج الــي تشــهد ازدهــاراً اقتصاديــاً غــري مســبوق بســبب صعــود أســعار النفــط 

يف األســواق العامليــة إىل مســتويات قياســية.

وقــد ذكــر مصــرف االســتثمار األوروبــي اإلســامي EIIB بــأن العديــد مــن الشــركات 
األوروبيــة درســت دخوهلــا مضمــار ســوق الصكــوك، وقــد دعــم تلــك املســاعي 
مصــرف االســتثمار اإلســامي األوروبــي. وذكــر أيضــاً أن مــا بــن 70-80 % مــن 
الصكــوك تعــود ملكيتهــا ملســتثمرين غــري مســلمن، علــى الرغــم مــن أن مســتخدميها 

مســتثمرون مســلمون. 

يعتــر توظيــف احلســابات االســتثمارية )للعمــاء مــن األفــراد واملؤسســات( أحــد 
.Financial Times 1( من تقرير لصحيفة(
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التحديــات األساســية الــي تواجــه البنــوك اإلســامية قاطبــة قــد تكــون االســتثمارات 
قصــرية أو طويلــة األجــل يف مشــاريع وأصــول حقيقيــة تتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
اإلســامية، حيقــق هــذا التوظيــف عائــداً جمزيــاً للعمــاء وللبنــك مــن جهــة، ويســهم 

يف تأديــة البنــك لــدوره التنمــوي واالجتماعــي مــن جهــة أخــرى.

تعريف-الصكوك:

ــان أو منافــع أو  ــة أعي ــل حصصــاً شــائعة يف ملكي ــق متســاوية القيمــة متث هــي وثائ
خدمــات أو يف وحــدات مشــروع معــن أو نشــاط اســتثماري خــاص، وذلــك بعــد 
حتصيــل قيمــة الصكــوك وقفــل بــاب االكتتــاب وبــدء اســتخدامها فيــم أصــدرت مــن 

أجلــه.

ومن هذا التعريف يتضح اآلتي: 
- الصــك أداة ملكيــة حمــددة جلمــع األمــوال مــن املســتثمرين، وميثــل ملكيــة 	

صاحبــه املوثقــة والشــائعة يف موجــودات املشــروع.

- حيــق حلملــة الصكــوك احلصــول علــى األربــاح )إن وجــدت( الــي حيققهــا 	
املشــروع، ويســتلزم ذلــك ضــرورة فصــل الذمة املالية للمشــروع عن الذمة 

املاليــة للجهــة املنشــئة له.

- الصك قابل للتداول يف البورصة.	

-:Securitization-التصكيك

التصكيــك هــو حتويــل املوجــودات العينيــة أو املنافــع إىل صكــوك قابلــة للتــداول، مــن 
خــال بعــض الضوابــط الشــرعية الــي تقــوم علــى أســاس ملكيــة املســتثمر أصــوالً 
تــدرّ دخــاً ميثــل عائــد الصــك، وهنــاك آليــات شــرعية لتوفــري التحــوط )احلمايــة 

واألمــان( للعميــل دون الضمــان املمنــوع شــرعاً يف املشــاركات.
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ــري )يف  ــة الغ ــة يف ذم ــل االلتزامــات املؤجل ــق يعــي جع ــح التســنيد أو التوري ومصطل
ــداول يف ســوق  ــًة للت ــوكاً قابل ــا( صك ــول أجله ــة وحل ــن ثبوهتــا يف الذم ــا ب ــرة م الف

ــة.  ــداول املختلف ــادل والت ــات التب ــا عملي ــك جتــري عليه ــة، وبذل ثانوي

-:Sukuk-مراحل-طرح-صكوك-االستثمار

أواًل:-اهليكلــة:-بتكويــن وعــاء اســتثماري مــن األصــول املباحــة، وقــد تكــون هــذه 
األصــول مصنفــة ائتمانيــا أو غــري مصنفــة. ثــم حتويــل هــذا الوعــاء إىل وحــدات أو 

ســندات وطرحهــا للمســتثمرين.

نقــوم هــذه اإلصــدارات علــى أســاس املشــاركة يف الربــح املتوقــع للمشــروع، ومــن 
أشــكاهلا صكــوك املضاربــة، وصكــوك اإلجــارة، وصكــوك املشــاركة، وصكوك الســلم، 
ــارة عــن مســامهن  ــة. فاملســتثمرون يف هــذه اإلصــدارات هــم عب ــوك التنمي وصك
بــرأس مــال متغــري يعامــل مــن الناحيــة الشــرعية واحملاســبية كجــزء مــن رأس املــال.

ثانياً:-جتزئة-األصول:

ميكــن متييــز التجزئــة مــن حيــث القيمــة ومــن حيــث االســتحقاق، فمن حيــث القيمة، 
قــد يُطــرح كامــل قيمــة األصــل أو جــزء منــه. أمــا مــن حيــث االســتحقاق، فــإن مــدة 
ــم تكييــف وعــاء »اإلصــدار« مــن  اســتحقاق اإلصــدار قــد تكــون متغــرية. وبذلــك يت
حيــث قيمــة اإلصــدار ومدتــه للتوافــق مــع احتياجــات خمتلــف العماء الذيــن يرغبون 

يف اســتثمارات تتفــاوت مــن حيــث القيمــة ومــدة االســتحقاق.

ويتــم توفــري ضمانــات كافيــة لســامة أداء األصــول املكونــة للوعــاء االســتثماري، 
ليتمكــن العميــل مــن دراســة الضمانــات الــي تقلل من خماطر أداء األصل، وليتقاســم 

مــع البنــك عوائــد هــذه األصــول.
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ثالثاً:-مرحلة-ما-بعد-اإلصدار:-

ــادة  ــة إع ــري آلي ــن خــال توف ــة لإلصــدارات املطروحــة م ــري ســوق ثانوي ــك بتوف وذل
شــرائها مــن العمــاء بأســعار يعلــن عنهــا كل أســبوع، ممــا يضفــي صفــة الســيولة 

ــر بالنســبة للمســتثمرين. ــة أك ــر هلــا جاذبي ــى هــذه اإلصــدارات فيوف عل

أنواع-الصكوك:

ميكن متثيل أنواع الصكوك بالشكل التايل حسب قابليتها للتداول، الشكل )76(:

الشكل-)76(

أواًل:-صكــوك-املقارضــة: هــي أداة اســتثمارية تقــوم علــى جتزئــة رأس مــال القــراض 
)املضاربــة( بإصــدار صكــوك ملكيــة بــرأس مــال املضاربــة علــى أســاس وحــدات 
متســاوية القيمــة، ومســجلة بأمســاء أصحاهبــا باعتبارهــم ميلكــون حصصــاً شــائعة 

يف رأس مــال املضاربــة ومــا يتحــول إليــه، بنســبة ملكيــة كل منهــم فيــه)1(.
وتعتمــد هــذه الســندات أو الصكـــوك يف أساســها الفقهــي علــى املضاربــة، ألهنــا متثــل 
حصصــاً شــائعة يف رأمســال املضـــاربة متســاوية القيمــة، وتتوافــر فيهــا شــروط عقد 

املضاربــة مــن اإلجيــاب والقبــول، ومعلوميــة رأس املـــال ونســبة الربح. 

)1( تعريف جممع الفقه اإلسامي.

صكوك

متداولة

مضاربةإجارةمشاركةمراحبةسلماستصناع

غري قابلة 
للتداول
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ثانيــاً:-صكــوك-املشــاركة: وهــي صكــوك اســتثمارية متثــل ملكيــة رأمســال املشــاركة، 
وال ختتلــف عــن صكــوك املقارضــة إال يف تنظيــم العاقــة بــن جهة اإلصــدار الراعية 
للصكــوك ومحلــة الصكــوك، وقــد تشــكل اإلدارة جلنــة للمشــاركن يرجــع إليهــم 

الختــاذ قــرارات اســتثمارية.

ثالثــاً:-صكــوك-الســلم-وصكــوك-االســتصناع: صكــوك الســلم هــي صكــوك متثــل 
ــل، والســلعة هــي مــن قبيــل الديــون العينيــة  بيــع ســلعة مؤجلــة التســليم بثمــن معجّ
ألهنــا موصوفــة يف ذمــة البائــع. لذلــك تعتــر هــذه الصكــوك غــري قابلــة للبيــع أو 
للتــداول يف حالــة إصــدار الصــك مــن قبــل البائــع أو املشــري، بــل يُحتفــظ هبــا حتــى 

تاريــخ االســتحقاق. 
ــع ســلعة  ــل بي ــا كصكــوك الســلم، إذ متث أمــا صكــوك االســتصناع فهــي يف حقيقته
ــل  ــل مســدد كامــاً أو مقســطاً، والســلعة هــي مــن قبي ــة التســليم بثمــن معجّ مؤجل
الديــون العينيــة، ألهنــا موصوفــة يف الذمــة، وتعتــر هــذه الصكــوك غــري قابلــة للبيــع 

أو التــداول يف حالــة إصــدار الصــك مــن قبــل أحــد البائــع أو املشــري.

رابعــاً:-شــهادات-االســتثمار:-تقــوم هــذه الشــهادات علــى أحــكام املضاربــة يف شــكلها 
وجوهرهــا، ففــي هــذا النــوع يكــون أصحــاب الودائــع أو الشــهادات هــم أربــاب املــال، 
وتقــوم اجلهــة املصــدرة بــدور املضــارب مــع االتفـــاق علــى نســبة الربــح وحتمــل رب 
املــال اخلســـارة، واملضـــارب خيســر عملــه. تصدرهــا املصـــارف واملؤسســات املاليــة 
اإلســامية، ال يقــل أجلهــا عــن عــام أو مضاعفاتــه وهــي نوعــان: شــهادات الســتثمار 

خمصــص، وشــهادات الســتثمار عــام.

ــة  ــل أجــزاء متماثل خامســاً:-صكــوك-اإلجــارة: وهــي صكــوك متســاوية القيمــة متث
مشــاعة يف ملكيــة أعيــان معمــرة مرتبطــة بعقــود إجــارة أو متثــل عــدداً متماثــاً مــن 
وحــدات خدمــة موصوفــة تقــدم مــن ملتزمهــا حلامــل الصــك يف وقــت مســتقبلي.
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وقــد يتــم إصــدار صكــوك التأجــري علــى صيغــة إجــارة أو مشــاركة يف اإلنتــاج وقــد 
متثــل حصــة يف أصــول حكوميــة كمــا يف الســودان واهلــدف منهــا حتقيــق عــدة 

أهــداف)1(:

- إدارة الســيولة يف االقتصــاد الكلــي عــر مــا يعــرف بعمليــات الســوق 	
املفتوحــة للتحكــم يف الســيولة قبضــاً وبســطاً عــر أداة ماليــة إســامية.

- ــة 	 ــوارد نقدي ــن م ــة م ــة للدول ــة العام ــن العجــز يف املوازن ــة جــزء م تغطي
حقيقيــة باســتخدام مدخــرات األفــراد واملؤسســات املاليــة املختلفــة بــدل 

جلــوء اجلهــاز املصــريف للتمويــل بالعجــز.

- جتميــع املدخــرات القوميــة وتشــجيع االســتثمار عــن طريــق نشــر الوعــي 	
االدخــاري بــن اجلمهــور ممــا يــؤدى إىل زيــادة االســتثمار.

- إجيــاد جمــاالت جديــدة لاســتثمار بتفعيــل األصــول الثابتــة الــي متلكهــا 	
الدولة.

مثال-عن-صكوك-اإلجارة:

يتم إصدار هذه الصكوك وفق الشروط التالية:

تقــوم احلكومــة بطــرح نســبة معينــة مــن ملكيتهــا يف بعــض األصــول )كطــرح %30 
ــا إدارة  ــي تديره ــوك ال ــه( لصــاحل حمفظــة الصك ــت متتلك ــل إمسن ــة معم ــن قيم م
الصكــوك احلكوميــة بــوزارة املاليــة، حيــث تقــوم ببيــع هــذه النســبة للمحفظــة الــي 

ستنشــأ هلــذا الغــرض.

- هــذه 	 بقيمــة  بإصــدار صكــوك  اإلســامية  الصكــوك  تقــوم حمفظــة 
األصول وتطرح على املســتثمرين من األفراد والشــركات ذات الشــخصية 

)1( د. صابر حممد حسن، »إدارة السياسة النقدية يف ظل النظام املصريف اإلسامي – جتربة السودان«، سلسلة الدراسات والبحوث، 
اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء، مصرف السودان، االصدار02، مايو 2004، ص 34.
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االعتباريــة واملؤسســات املاليــة املختلفــة يف الداخــل واخلــارج. فــإذا أعيــد 
تقييــم قيمــة معمــل اإلمسنــت مبليــار لــرية، فــإن %30 تعــي 300 مليــون 
لــرية، فــإذا كان ســعر الصــك )تقســيم حســب القيمــة( هــو 1000 لــرية، 

فــإن ذلــك يعــي طــرح 300،000 صــك.

- ــث( باســتئجار 	 ــة )أو أي طــرف ثال ــة يف وزارة املالي تقــوم احلكومــة ممثل
األصــل مــن املالكــن اجلــدد )محلــة الصكــوك( بعائــد تأجــريي ومبوجــب 

عقــد إجــارة منتهيــة بالتمليــك. 

- بنهايــة االســتحقاق يســرد املســتثمر أصــل الصــك فقــط بينمــا ميثــل 	
اإلجيــار العائــد )الربــح( علــى هــذه الصكــوك.

- يف حالــة رغبــة املســتثمرين يف بيــع هــذه الصكــوك تُمنــح احلكومــة أولويــة 	
ــة املســتثمرين  ــزم كاف ــث يلت لشــراء هــذه الصكــوك )حــق الشــفعة(، حي
بعرضهــا علــى احلكومــة لشــرائها بســعر الســوق. ويف حالــة عــدم رغبــة 
احلكومــة يف الشــراء ميكــن عــرض الصكــوك علــى جهــات أخرى لشــرائها 

أو يف بورصــة األوراق املاليــة.

- تصــدر هــذه الصكــوك ملــدة عــام مــن تاريــخ اإلصــدار وتلتــزم احلكومــة 	
التزامــاً غــري مشــروط بإعــادة شــراء اجلــزء املبــاع مــن أصوهلــا عنــد تاريــخ 
اســتحقاق الصكــوك، كمــا تلتــزم كذلــك باســتمرارية اســتئجارها لتلــك 

األصــول طيلــة فــرة اإلصــدار احملــددة للصــك.

- ولــو كان العقــد بــن احملفظــة واحلكومــة علــى أســاس الشــراكة لــوزع 30% 	
مــن أربــاح معمــل اإلمسنــت علــى محلــة الصكــوك، وصــارت هبــذه احلالــة 

صكوك شــراكة.

سادســاً:-صكــوك-االنتفــاع: وهــي صكــوك مشــتقة مــن صكــوك اإلجــارة، وهــي عبارة 
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ــة  ــة )ملكي ــاع بعــن موصوف ــا( احلــق يف االنتف ــا )صاحبه ــة تعطــي حامله عــن وثيق
عقــار غالبــاً( لفــرة زمنيــة حمــددة مــن الســنة خــال عــدد حمــدد مــن الســنوات، ممــا 

خيولــه بيــع واســتثمار وتوريــث وهبــة الصــك. 
وبذلــك تقــدم الشــركة لزبائنهــا جمموعــة خدمــات للتمتــع خبدمات ســكنية يف مواقع 

خمتلفــة حــول العــامل. مثــال ذلــك صكــوك أبــراج مكة. 

خصائص-صكوك-االنتفاع:

- هــي وســيلة امتــاك حــق االنتفاع الــدوري بوحدات ســكنية لفرات طويلة 	
دون احلاجــة للملكية العامة.

- تلــي احتياجــات ومتطلبــات شــرائح خمتلفــة مــن املنتفعــن ومبــا يتوافــق 	
مــع طبيعــة األســواق املختلفــة.

- أداة استثمارية جديدة صاحلة للراغبن يف االنتفاع بالوحدات بأنفسهم 	
وللمهتمن باالستثمار العقاري يف ذات الوقت.

- متوافقة مع الشريعة اإلسامية.	

- تشكل بديل مناسب لتملك العقارات وجتنب املشكات الي تواجهها.	

مزاياها:

- توفر وحدة سكنية.	

- تساعد يف حتقيق كفاءة االستغال.	

- مرونة االستخدام.	

- إمكانية إعادة البيع.	

- تكلفتهــا مناســبة، فاملنتفــع ال يتحمــل ســوى األيــام واألشــهر الــي يشــغل 	
فيهــا العقــار.
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- ثبات سعر الصك وتناسبه مع ارتفاع أسعار العقارات.	

- إمكانيــة إعــادة التأجــري للغــري فيؤجــر الفــرة الــي يغطيهــا الصــك لغــريه 	
وبالســعر الــذي يــراه مناســباً.

ســابعاً:-صكــوك-التنميــة)	(: ميكــن تطويــر هــذا النــوع مــن الصكــوك كوســيلة جلــذب 
ــة  ــل مشــاريع البني ــع قصــرية األجــل هبــدف اســتخدامها يف متوي واســتقطاب الودائ
التحتيــة، وذلــك عــن طريــق توريــق بعــض األصــول اململوكــة للدولــة لطرحهــا يف شــكل 
صكــوك علــى املســتثمرين وصــوالً الســتقطاب مــوارد نقديــة حقيقيــة لتمويــل بعــض 

املشــاريع الرأمساليــة احلكوميــة، وخاصــة مشــاريع البنيــة التحتيــة. 

الشكل-)77(

)1( د. حسن، مرجع سابق، ص36.

  

 

 

 

 

اهلدفالسياسة

سيولة

أصول

صكوك االستثمار

األثر-امتصاص-السيولة

األثر-ضخ-سيولة

ويكافئ أثر رفع سعر الفائدة يف البنك املركزي يف السياسة النقدية

ويكافئ أثر خفض سعر الفائدة يف البنك املركزي يف السياسة النقدية

نطرح أصل للحصول على

جتميع وامتصاص سيولة من 
السوق للحصول على صناديق االستثمار
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هتــدف هــذه الصكــوك إىل إدارة الســيولة يف االقتصــاد الكلــي وتغطية جزء من العجز 
يف موازنــة الدولــة مــن مــوارد نقديــة وحقيقيــة باســتخدام مدخــرات اجملتمــع وإجيــاد 
جمــاالت جديــدة لاســتثمار ومتويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة خدمــة لاقتصــاد 

الوطــي، الشــكل )77(. 

يتم إصدار هذه الصكوك على النحو التايل:

- يقــوم املصــرف املركــزي أو أي وكيــل للحكومــة بتكويــن صنــدوق مضاربــة 	
مقيــدة ذات غــرض حمــدد وذلــك هبــدف توفــري املــوارد الازمــة لتمويــل 
إحدى املشــاريع التنموية أو مشــاريع البنية التحتية مثل الطرق واجلســور 

واملطــارات واملستشــفيات واملوانــي البحريــة أو النهريــة.

- تقــوم احلكومــة أو وكيلهــا يف هــذه احلالة ببيع أصول حمسوســة لصندوق 	
املضاربــة اخلاصة املقيدة.

- يقــوم مديــر الصنــدوق بإصــدار صكــوك التنميــة اإلســامية عــن طريــق 	
توريــق األصــل ويتــم عرضهــا علــى املســتثمرين مــن األفــراد والشــركات 
علــى أســاس ملكيــة مؤقتــة ويتــم اســتام قيمــة هــذه الصكــوك بواســطة 

الصنــدوق.

- يتــم إعــداد الرتيبــات واالتفاقيات لتشــييد إحدى مشــاريع البنية التحتية 	
احملــددة عــن طريــق عقــد االســتصناع )أو أي صيغــة شــرعية أخــرى( يتــم 
فيــه حتديــد كافــة املتطلبــات واملواصفــات واإلجــراءات املتعلقــة بتشــييد 

املشــروع إضافــة ألي عقــود أخــرى يتطلبهــا املوقــف.

- تقــوم احلكومــة أو أي جهــة أخــرى باســتئجار األصــل الــذي مت التعاقــد 	
علــى إنشــائه أو بعــد تشــييده عــن طريــق اإلجــارة واالقتنــاء مــن املالكــن 



446
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

وذلــك مقابــل عائــد تأجــريي يتــم االتفــاق عليــه مبوجــب عقــد إجيــار 
منتهــي بالتمليــك.

- يقوم مدير الصندوق بإدارة أصول وخصوم الصندوق.	

- تلتــزم احلكومــة وتقــدم ضمانــاً غــري مشــروطاً بإعــادة شــراء األصــل مــن 	
املالكــن واملشــرين عنــد هنايــة اإلصــدار ويكــون الشــراء بالقيمــة االمسيــة 
للصــك )مبلــغ اإلجيــار ميثــل العائــد علــى الصــك(، كمــا تلتــزم احلكومــة 

باســتمرارية اســتئجارها للصــك طيلــة فــرة اإلصــدار احملــددة للصــك.

ــح املســتثمرين درجــة  ــة أشــهر ملن ــد التأجــري( كل ثاث ــد الصكــوك )عائ ويدفــع عائ
ــة مــن الســيولة. معقول

ثامنــاً:-صكــوك-الســلم-قصــرة-األجــل)	(: صكوك الســلم قصــرية األجل هي وحدات 
اســتثمارية يف عمليــة مضاربــة )اســتخدمتها البحريــن( يقــوم مبوجبهــا املصــرف 
املركــزي، بصفتــه مديــراً حملفظــة صكــوك الســلم اإلســامية، بشــراء أصــول )نفــط 
مثــاً( مــن احلكومــة بصيغــة الســلم حيــث تقــوم احملفظــة بدفــع مثــن الســلعة عاجــاً 

واســتام الســلعة آجــاً. 

تعتــر صكــوك الســلم )الســيادية( بديــاً إســامياً لســندات اخلزانــة احلكوميــة 
الــي تســتند إىل ســعر الفائــدة والــي ال تســتطيع املصــارف اإلســامية املشــاركة 
فيهــا. وبســبب أمهيــة هــذه الصيغــة فقــد قــام مصــرف الســودان بالتنســيق مــع وزارة 
املاليــة واهليئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للمصــارف واملؤسســات املاليــة، باالســتفادة 
مــن جتربــة البحريــن اخلاصــة بصيــغ بيــع الســلم يف اســتنباط واســتحداث أســلوب 

عملــي  إلصــدار ســندات حكوميــة إســامية ال تتعــارض والشــريعة اإلســامية. 

تتلخص األهداف اخلاصة بإصدار صكوك بيع السلم اإلسامي فيما يلي:

)1(  د. حسن، مرجع سابق، ص37.



447
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

- للمصــارف 	 البينيــة  للســوق  عاليــة  جــودة  ذات  ماليــة  أدوات  تطويــر 
اإلســامية والشــركات واملؤسســات املاليــة الســتخدامها يف معاجلــة 
فوائــض الســيولة النقديــة قصــرية األجــل لــدى تلــك اجلهــات والــي 
يســتثمر جــزء منهــا اآلن خــارج االقتصــاد الوطــي ووفــق معامــات 

ربويــة.

- اســتخدام صكــوك الســلم كأداة هامــة إلجنــاح فكــرة إنشــاء ســوق ماليــة 	
ونقديــة إســامية عامليــة.

- إعطــاء دور أكــر للمؤسســات املاليــة اإلســامية لتوفــري التمويــل الــازم 	
لاحتياجــات احلكوميــة قصــرية األجــل.

تتلخص-آليات-إصدار-صكوك-السلم-قصرة-األجل-مبا-يلي:

- يقــوم املصــرف املركــزي )بصفتــه ممثــاً لــوزارة املالية( بدعــوة املصارف 	
االســتثمار يف  الراغبــة يف  املاليــة  واملؤسســات  والشــركات  واألفــراد 
الصكــوك للمشــاركة يف حمفظــة الصكــوك بالقــدر الــذي ترغــب يف 
شــرائه مــن صكــوك الســلم املصــدرة واســتام قيمــة الصكــوك احملــددة 
لــكل جهــة للدخــول يف مضاربــة ينفذهــا املصــرف نيابــة عــن تلــك 
ــة حمــددة  اجلهــات بغــرض شــراء الســلعة الــي متثلهــا الصكــوك )كمي
مــن النفــط مثــاً( بســعر عاجــل يتــم التعاقــد عليــه مــع وزارة املاليــة ثــم 

بيــع تلــك الســلعة عنــد حلــول األجــل.

- يقــوم املصــرف املركــزي بصفتــه مديــراً حملفظــة صكــوك الســلم بتوقيــع 	
عقــد الســلم مــع وزارة املاليــة كممثــل للحكومــة املالكــة للســلعة )النفــط( 
والــذي ينطــوي علــى اتفــاق بــن الطرفن لشــراء األول نفطــاً مبواصفات 
وكميــة وســعر حمــدد يدفــع عاجــاً وإقــرار مــن الطــرف الثانــي بقبــض 
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الثمــن والتزامــه بتســليم الســلعة أو قيمتهــا حســب ســعر البيــع للنفــط 
الحقــاً تســليم ثاثــة شــهور بربــح معلــوم وذلــك ألن أســعار النفــط 
تســليم ثاثــة شــهور مثــاً هــو ســعر معــروف مســبقاً وميكــن تبعــاً لذلــك 

التعاقــد عليــه.

- يتــم حتديــد أحــد املصــارف كطــرف ثالــث ليوقــع مــع املصــرف املركــزي 	
ــزم بالشــراء بالقيمــة احملــددة وفقــاً  ــى الوعــد املل )مديــر احملفظــة( عل
ــة لشــراء  ــة شــهور كجهــة ضامن ــة للســلعة تســليم ثاث لألســعار الدولي
الســلعة يف حالــة عــدم متكــن اجلهــة املســوقة للحكومــة مــن شــراء تلــك 

الســلعة بذلــك الســعر.

- عنــد انتهــاء اجــل الســلم يقــوم املصــرف املركــزي بتحصيــل قيمة الســلعة 	
موضــوع الســلم وتوزيعهــا علــى املســتثمرين يف هذه الســلعة.

االختاف-بني-الصك-والسند:

ــل حصــة شــائعة يف صــايف أصــول الشــركات، يف حــن أن الســند  أواًل: الصــك ميث
الربــوي ميثــل دينــا يف ذمــة الشــركة الــي تصــدره، وال يتعلــق بأصــول الشــركة.

-ثانيــاً: حامــل الســند الربــوي ال يتأثــر بنتيجــة أعمــال الشــركات، وال مبركزهــا املــايل 
ألن مالكــه يســتحق القيمــة االمسيــة للســند مضافــا إليهــا الفوائــد، خبــاف مالــك 
الصــك، فإنــه يتأثــر بنتيجــة أعمــال الشــركة أو املشــروع ويشــارك يف حتمــل املخاطر، 

فلــه الغنــم الــذي حيققــه املشــروع وعليــه الغــرم الــذي يتعــرض لــه.

السند-)الربوي(،-صفاته-وأنواعه:

- تصدره الشركة حيث احلاجة للتمويل وعدم رغبتها يف زيادة رأس ماهلا. 	

- ميثــل قرضــاً طويــل األجــل خيــول مالكــه احلصــول علــى فوائــد ثابتــة 	
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ــى املســامهن. ــاح عل ــع األرب تــؤدي قبــل توزي

- تُستوفى قيمة السند عند حلول األجل أو التصفية قبل األسهم. 	

- ليس لصاحب السند التصويت. 	

- قد يتضمن االتفاق بعض األصول الثابتة ضماناً للسداد. 	

ســند-العــاوة: هــي الســندات الــي ختفــض عــن قيمتهــا األصليــة عنــد شــرائها 
وتدفــع عنــد االســتهاك.

ســند-الفائــدة: ســند يصــدر بقيمــة امسيــة وحتــدد لــه فائــدة ثابتــة، مــع إجــراء 
القرعــة كل عــام إلخــراج عــدد منهــا بدفــع قيمتــه ألصحاهبــا مــع مكافــأة. جتــرى 
قرعــة لتعيــن الســندات الــي تســتهلك بــدون فائــدة، وهــذا النوع من أنــواع اليانصيب 

وقــد منعتــه بعــض القوانــن. 

ســند-النصيــب-بــدون-فائــدة:-وهــو الســند الــذي يســرد صاحبــه قيمتــه إن مل يفــز 
بالقرعــة. 

ســند-مضمــون:-وهــو الســند الــذي تقــرح الشــركة أو املؤسســة املصــدرة لــه ضمانــاً 
عينيــاً للوفــاء بــه. 

الســند-العــادي: هــو الســند ذو االســتحقاق الثابــت الصــادر الــذي تــرد قيمتــه 
اســتهاكه.  عنــد  االمسيــة 

ــا إىل  ــب حتويله ــه بطل ــل-للتحــول-إىل-ســهم:-وتعطــي احلــق لصاحب الســند-القاب
أســهم متــى رغــب ذلــك. 

احلكــم-الشــرعي-للســندات)	(:-)الســندات الــي متثــل التزامــاً بدفــع مبلغهــا مــع 

)1( قرار جممع الفقه اإلسامي 11/د6.
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فائــدة منســوبة إليــه أو تقــع شــروطه، حمرمــة مــن حيــث اإلصــدار أو الشــراء أو 
ــة املصــدرة هلــا خاصــة أو عامــة  ــت اجله ــة، ســواء كان ــداول، ألهنــا قــروض ربوي الت
ــة، أو  ــر لتســميتها شــهادات أو صكــوكاً اســتثمارية أو ادخاري ــة وال أث ترتبــط بالدول

ــداً(. ــة أو عائ ــاً أو عمول ــزم هبــا رحبــاً أو ريع ــة امللت ــدة الربوي تســمية الفائ

مزايا-الصكوك:

أوالً: من حيث مصدر الصكوك:

هــي أداة متويــل خــارج امليزانيــة Off-Balance Sheet فــاإلدارة ال حتتــاج لتعليــل 
ــة الصكــوك )املســتثمرين(.  اســتخدامها ألن شــراء األصــول ســيتم مــن خــال محل
والتــزام مُصــدِر الصكــوك )يف حالــة صكــوك اإلجــارة( حمصــور بدفــع األجــرة حلملة 
ــراض  ــة االق ــة بعكــس حال ــة ايرادي ــوك نظــري اســتخدامه لألصــل وهــي نفق الصك

لتمويــل شــراء األصــول ممــا يزيــد األصــول واخلصــوم لكوهنــا نفقــة رأمساليــة.

تعتــر الصكــوك مــن أفضــل وســائل اجتــذاب املدخــرات احلقيقيــة وجتميــع األمــوال 
الازمــة لتمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة ذات اجلــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة 
وتســتخدم يف مشــروعات اســتثمارية يف كافــة جمــاالت التنميــة. كمــا أن الصكــوك 
مبختلــف الصيــغ اإلســامية ميكــن أن تســتخدم أيضــا لتعبئــة ودائــع قصــرية األجــل 
هبــدف تطويــر ومتويــل تلــك املشــروعات. وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال إجــراء عملية 
»التســنيد أو التوريــق« أي حتويــل األصــول امللموســة للحكومــات مثــل املطــارات، 
والطــرق واملبانــي واملستشــفيات إىل وحــدات يف الصــك وعرضهــا يف الســوق جلــذب 

مدخــرات لتمويــل هــذه املشــروعات الطويلــة األجــل.

ثانياً: من حيث حامل الصكوك، الشكل )78(:

- خماطــر الصكــوك أقــل مــن الســندات ألهنــا حصصــا شــائعة يف أصــول 	
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حقيقيــة وليســت دينــاً يف ذمــة اجلهــة املســتفيدة مــن اإلصــدار، ويف 
حالــة تعثــر أو إفــاس تلــك اجلهــة فــإن محلــة الســندات ســيتقامسون 
مــع بقيــة الدائنــن ناتــج تصفيــة أصــول تلــك اجلهــة بينمــا يتمتــع محلــة 
الصكــوك بأولويــة ملكيتهــم يف أصــول الصكــوك والــي مــن املفــرض 
أن تغطــي قيمــة اســتثمارات محلــة الصكــوك أو علــى األقــل جــزء كبــري 

منهــا.

- دخــل الصكــوك متوقــع يف الغالــب ســلفاً خافــاً لألســهم الــي تعتمــد 	
ــى أداء اجلهــة املســتفيدة مــن اإلصــدار.  بشــكل كبــري عل

خماطر-الصكوك:

ــف خماطــر االســتثمارات يف الصكــوك اإلســامية عــن نظريهتــا الســندات  ال ختتل
ــى: ــة، فطريقــة تقييــم املخاطــر واحــدة تعتمــد عل التقليدي

- تقييم التصنيف االئتماني ملٌصدر هذه الصكوك اإلسامية 	.

- وزن األصول الداعمة هلذا االئتمان، 	.

وبالتــايل فــإن املســتثمر يقــوم بتقييــم العوائــد املتوقعــة علــى تلــك الصكــوك ويقارهنــا 

إيراد-السهم-

احتمايل

إيراد-الصك-

على-الغالب

إيراد-السند

مضمون

الشكل-)	7(
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باملخاطــر املتوقعــة عليهــا وبالتــايل يتخــذ قــراره االســتثماري بنــاء علــى النتائــج الــي 
تظهــر لــه.

الفروق-بني-الصكوك-والسندات،-الشكل-)97(:
السندات-الربويةالصكوك-االستثمارية-اإلسامية

الصــك مشــاركة يف ملكيــة املوجــودات الي متثلها 
للصكــوك تقتضــي مــن حاملهــا أن يشــارك يف 

الربــح واخلســارة علــى الســواء.

حامــل الســند ال يتحمــل أيــة مضــار أو خســارة أو 
ــل الســند ال  ــار يلحــق بالشــركة ألن حــق حام دم

ميــت بصلــة لألصــول املاليــة للشــركة. 
ــاً يف األصــول واملنافــع  ــل ســهماً مالي الصــك ميث

واحلقــوق.
السند ميثل حصة يف التمويل املايل للربا. 

الصــك يعتــر دليــل وبرهــان علــى نقــل امللكيــة 
باحلصــة يف عمليــي البيــع أو الشــراء. 

الســند ال يعــي نقــل امللكيــة باحلصــة بــل باملبلــغ 
النقــدي. 

مــدة الصكــوك هــي مــدة اســتمرارية املشــروع 
املعــي  باملشــروع  وترتبــط  النشــاط  أو  املعــي 

بانتهائــه.  وتنتهــي 

املــدة ال ترتبــط باملشــروع وقــد تزيــد أو تنقــص 
ــرة املشــروع. عــن ف

نشــرة اإلصــدار تتضمــن القواعد الشــرعية وعلى 
ــط  ــاة الضواب ــة اإلصــدار مراع مســتخدم حصيل

الشــرعية وإذا خالفهــا يتحمــل املســؤولية. 

ال تتضمن نشرة اإلصدار ضوابط شرعية. 

الشكل-)79(

الفروق-بني-الصكوك-واألسهم،-الشكل-)0	(:
األسهمالصكوك

الربح أكثر احتمالية. الربح مضمون على الغالب. 
امللكية على الشيوع من امليزانية.امللكية على الشيوع لعن حمددة. 

حيق له التصويت. ال حيق له التصويت. 

الشكل-)0	(

وكخاصــة، فــإن الصكــوك أدوات متويليــة منهــا مــا هــو متمثــل بأصــول موجــودة، 
كصكــوك املقارضــة وصكــوك املشــاركة املســتمرة، وصكــوك املشــاركة املتناقصــة. 
ومنهــا مــا هــو متمثــل مبنافــع، كصكــوك إجــارة األعمــال )خدمــات األشــخاص( 
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وصكــوك إجــارة األشــياء. ومنهــا مــا هــو متمثــل بديــون، كصكــوك املراحبــة وصكــوك 
ــلم وصكــوك االســتصناع. التوريــد وصكــوك السَّ

والنــوع األول والثانــي الــذي أساســه الســلع واخلدمــات ميكــن بيعهــا وتداوهلــا يف 
الســوق املــايل، أمــا النــوع األخــري الــذي أساســه الديــون فــا جيــوز تداولــه يف الســوق 
لعــدم جــواز بيــع الديــن يف االقتصــاد اإلســامي، ممــا يســاعد يف احلــد مــن خلــق 

االئتمــان واحلــد مــن خماطــره.

صناديق-االستثمار-اإلسامية:

تعتــر الصناديــق االســتثمارية إحــدى اآلليــات االســتثمارية الرائجــة تتجلــى أمهيتهــا 
يف إجيــاد فــرص اســتثمارية مناســبة. فالصناديــق تعتــر مبثابــة أوعيــة ادخاريــة 
مائمــة متامــاً للمســتثمرين، وختتلــف طبيعــة الصناديــق مــن حيــث مــدى االســتثمار 
القصــري أو املتوســط أو الطويــل، لــذا فيمكــن للمســتثمر اختيــار مــا يناســبه مــن 
الصناديــق حســب فــرة االســتثمار الــي يرغــب، والصنــدوق االســتثماري ميكــن 

تصــوره كمصــرف إســامي إمنــا يعمــل بصيغــة حمــددة. 

يســعى الصنــدوق االســتثماري لتحقيــق منــو رأمســايل علــى املــدى الطويــل، حيــث 
يقــدم املرونــة يف انتقــاء الفــرص االســتثمارية وتوزيــع املخاطــر مــن خــال االســتثمار 
ــى ســوق أو قطــاع واحــد. وختضــع اســتثمارات  يف أســهم عامليــة غــري مقتصــرة عل
هــذا الصنــدوق لضوابــط هيئــة رقابــة شــرعية معتمــدة علــى تطهــري األربــاح النقديــة 

املوزعــة مــن قبــل الشــركات املســتثمر فيهــا. 

لذلــك تقــوم الصناديــق بامتصــاص الفائــض املراكــم لــدى أفــراد لديهــم مدخــرات 
ــم توجيههــا حنــو أغــراض اســتثمارية. لتشــكل بذلــك  بغــض النظــر عــن حجمهــا ث

وســيطاً ماليــاً بــن فئــي العجــز والفائــض املــايل. 
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صناديق-االستثمار)	(:-

هــي حمافــظ جتتمــع فيهــا املدخــرات الصغــرية لتكــون حجمــاً مــن األمــوال ميكــن أن 
يســتفيد مــن ميــزات التنويــع والــذي يــؤدي إىل تقليــل خماطــر االســتثمار. وتؤســس 
هذه الصناديق على صفة شــركة اســتثمار تشــرف عليها جهات حكومية متخصصة 
ــة والتوجيــه. وتقــوم هــذه الصناديــق جبمــع االشــراكات عــن طريــق  لغــرض الرقاب

إصــدار وحــدات اســتثمارية متســاوية القيمــة عنــد اإلصــدار شــبيهة باألســهم.

متثــل الصكــوك ملكيــة مشــركة يف أصــل مــا Asset وهلــا احلــق بالدخــل الناتــج عــن 
هــذه األصــول بتدفــق الدخــل فيتــم ترســيخه وترمجتــه عــر أدوات قابلــة للمداولة ميكن 
إصدارهــا يف الســوق املاليــة، ومتكــن الصكــوك املســتثمر مــن حصــر أو Lock In عوائــد 

الدخــل القصــرية ومتوســطة األجــل لذلــك فــإن فيهــا صفــات متشــاهبة مــع الســندات.

مزاياها:

جتتمــع فيهــا أمــوال كثــرية ممــا يســاعد يف تنويــع اســتثمارات الصنــدوق وبالتــايل يف 
حتقيــق اســتقرار يف العائــد ومحايــة لــرأس املــال.

يوظــف الصنــدوق مهــارات عاليــة مــن املتخصصــن ذوي اخلرات الطويلــة والقدرات 
املتميــزة يف جمــال إدارة األمــوال نظــراً حلجمــه الكبري. 

توفري سيولة عالية.

االقــراض بضمــان األســهم الــي ميلكهــا ممــا يزيــد مــن إمكانياتــه املاديــة، وتســمى 
هــذه العمليــة بالرافعــة.

مراحل-تأسيس-صناديق-االستثمار:

- تقــوم )بنــوك أو شــركات االســتثمار( بإعــداد دراســة اقتصاديــة لنشــاط معــن 	.
.www.elgari.com  ،1( الدكتور حممد القري(
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أو مشــروع أو مشــاريع معينــة لبيــان جــدواه.

- ثــم تقــوم بتكويــن صنــدوق اســتثماري، وحتــدد أغراضــه، ونشــرة االكتتــاب 	.
فيــه، تشــمل كل التفاصيــل عــن نشــاط الصنــدوق وشــروط االكتتــاب فيــه، 

وحقــوق والتزامــات خمتلــف األطــراف. 

- ــدوق االســتثماري إىل وحــدات أو حصــص أو أســهم 	. ــال الصن تقســيم رأس م
ــم املشــاركة يف  ــا تت ــة، باقتنائه مشــاركة أو صكــوك متســاوية القيمــة االمسي

ملكيــة حصــة مــن رأس مــال الصنــدوق. 

- يف 	. الســتثمارها  املكتتبــن،  أمــوال  للصنــدوق  املصــدرة  اجلهــة  تتلقــى  ثــم 
اجملــاالت احملــددة يف نشــرة االكتتــاب، وتوزيــع األربــاح يف الفــرات وبالكيفيــة 

املتفــق عليهــا، كمــا تتــوىل تصفيــة الصنــدوق يف املوعــد احملــدد لذلــك. 

عمليات-الصناديق-االستثمارية:

علــى  وغريهــا  واالســرداد  والتــداول  كالتســعري  العمليــات  مــن  تُجــرى جمموعــة 
وهــي: الصناديــق، 

التسعر:-

وحتــدد  الصنــدوق،  يف  االســتثمارية  الوحــدات  ســعر  إعــان  بالتســعري  يقصــد 
مغلقــة.  أو  مفتوحــة  كانــت  إذا  مــا  تأسيســها  نظــام  االســتثمارية يف  الصناديــق 

فــإذا كانــت مغلقــة، فــإن مديــر الصنــدوق ال يقــوم بإعــان يــوم حمــدد، وميكــن 	-
التعــرف علــى قيمــة وحــدات الصنــدوق مــن خــال التبادل يف األســواق املنظمة 

كالبورصــات أو مــن خــال تبادهلــا بطريقــة البيــع املباشــر بــن املســتثمرين.

أمــا إذا كان الصنــدوق مفتوحــاً فــإن املديــر حيــدد يومــاً معينــاً، كيــوم حمــدد 	-
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مــن كل أســبوع إذا كان أســبوعياً أو اليــوم األول مــن كل شــهر إذا كان شــهرياً. 
ويســمى يــوم التســعري، ويف هــذا اليــوم يعلــن املديــر ســعر الوحــدة االســتثمارية 
وهــو الســعر الــذي ميكــن بنــاء عليــه خــروج املســتثمرين الراغبــن يف احلصــول 

علــى الســيولة ودخــول أولئــك الذيــن يرغبــون يف االســتثمار. 

ويعتمــد الســعر أصــول الصنــدوق، فــإن كان الصنــدوق خاصــاً باألســهم اعتمــد ســعر 
الوحــدة االســتثمارية علــى الســعر الســوقي لألســهم الــي ميلكهــا الصنــدوق مضافــاً 
إليــه الدخــل املتولــد هلــذا الصنــدوق مــن أربــاح الشــركات أو فروقــات ســعر الصــرف 

أو مــا إىل ذلــك. 

الرسوم:-

ــاً رســوماً علــى املشــركن لتغطيــة جــزء مــن  تفــرض الصناديــق االســتثمارية أحيان
تكاليفهــا الســيما املتعلقــة بعمليــات توظيــف األمــوال. وتتبنــى بعــض الصناديــق 
املفتوحــة الــي تتــداول وحداهتــا يف األســواق املنظمــة طريقــة فــرض الرســوم ابتــداء 
ــادة  ــة زي ــى صف ــر هــذه الرســوم عل ــد االشــراك وتســمى Load-Funds وتظه عن
ــا  ــا املســوق، بينم ــن حيصــل عليه ــد الشــراء ولك ــة لألصــول عن ــة الصافي يف القيم
تتبنــى صناديــق أخــرى طريقــة فــرض الرســوم عنــد اخلــروج مــن الصنــدوق، وذلــك 
مبــا حيقــق مصلحــة الصنــدوق، فمثــاً تربــط بعــض الصناديــق هــذه الرســوم مبــدة 
بقــاء املســتثمر يف الصنــدوق حبيــث تتناقــص تلــك الرســوم بقــدر مــا تطــول هــذه 
املــدة أمــا إذا كان مصــدر الصنــدوق يقــوم بنفســه بتســويقه فــا يفــرض يف العــادة 
 No-Load-Funds ــق ــى الدخــول أو اخلــروج وتســمى هــذه الصنادي رســوماً عل
ويف الصناديــق املغلقــة الــي جيــري تــداول وحداهتــا يف األســواق املنظمــة قــد حيتــاج 

املســتثمر إىل دفــع رســوم للسمســار يف الســوق.



457
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

االسرتداد-والتداول:-

ملــا كان عنصــر الســيولة يعــد أهــم عناصــر اجلــذب يف الصناديــق االســتثمارية 
فقــد صُممــت لتوفــر للمســتثمرين طرقــاً فعالــة يف حتقيــق هــذا املطلــب. وتعتمــد 
الصناديــق املفتوحــة علــى مــا يســمى باالســرداد حيــث ميكــن للمشــاركن اســرداد 
أمواهلــم بصفــة دوريــة. أمــا الصناديــق املغلقــة فــا تتحقــق الســيولة فيهــا إال بتــداول 
الوحــدات يف ســوق مظلمــة. ويقــوم عمــل الصناديــق االســتثمارية املفتوحــة علــى 
حــرص املديــر علــى االحتفــاظ بقــدر مــن الســيولة ميكنــه مــن شــراء وحــدات أولئــك 
املســتثمرين الذيــن يرغبــون يف اســرداد أمواهلــم يف يــوم التســعري. ويعتمــد حجم هذه 
الســيولة علــى خــرة املديــر وعلــى عمــر الصنــدوق والظــروف والبيئــة االقتصاديــة 
الــي يعمــل فيهــا الصنــدوق. ويفــرض أن جــزءاً كبــرياً مــن عمليــات االســرداد يف يــوم 
التســعري ســيتم تغطيتــه مــن األمــوال اجلديــدة الــي يقدمهــا الراغبــون يف الدخــول 

فيــه، لذلــك فــإن الســيولة املســتبقاة تكــون عنــد احلــد األدنــى. 

ويف كثــري مــن األحيــان حيــرص املديــر علــى توزيــع مــدد االســتثمار بطريقــة تتحقــق 
معهــا قــدر مــن الســيولة يف كل يــوم تســعري دون احلاجــة إىل تعطيــل األمــوال خــال 
مــدة الصنــدوق حتــى لــو كانــت مــدة قصــرية ألســبوع أو حنــوه. ومــع ذلــك فــان املديــر 
يواجــه أحيانــاً حجمــاً مــن االســرداد يزيــد عــن الســيولة املوجــودة يف الصنــدوق وعــن 

حجــم األمــوال اجلديــدة املســتثمرة فيــه. 

لذلــك حتــرص كثــري مــن صناديــق االســتثمار علــى النــص يف نظامهــا األساســي علــى 
عــاج هــذه احلالــة بطــرق منهــا أن ال تلتــزم يف حالــة عــدم توفــر الســيولة بــرد كامــل 
مبلــغ االســتثمار بــل جــزءاً منــه فحســب ملــن يأتــي أوالً وتطلــب مــن اآلخريــن االنتظــار. 

رسوم-اإلدارة:-

حيصــل املديــر يف كل أنــواع الصناديــق علــى رســوم مقابــل إدارتــه، تصمــم طريقــة 
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احتســاب رســوم املديــر حبيــث تولــد حوافــز لديــه لتحقيــق منــو الصنــدوق مبــا يفيــد 
مجيــع املشــاركن ولذلــك يعتمــد حســاهبا علــى مــا يســمى بالقيمــة الصافيــة ألصــول 
الصنــدوق. يقــوم املديــر عندئــذٍ حبســاب هــذه القيمــة الصافيــة بصفــة دوريــة، ويف 
حالــة الصناديــق املفتوحــة يفعــل ذلــك يف يــوم التســعري. ويقتطــع أجــره بالنســبة 
ــة،  ــاً بــن 1% إىل 5% مــن القيمــة الصافي ــراوح أجــور اإلدارة غالب املتفــق عليهــا، وي

فتزيــد أجــور املديــر كلمــا كــر حجــم أصولــه.

فــإذا اعترنــا املديــر وكيــاً عــن املســتثمرين فهــي وكالــة بأجــر فلــزم أن يكــون األجــر 
معلومــاً لصحــة الوكالــة ألن حكمهــا حكــم عقــود املعوضــات األخــرى ولذلــك جيب أن 
يكــون األجــر معلومــاً مقدمــاً وليــس يف هنايــة الفــرة، وإن كان علــى أســاس املضاربــة 

فللمديــر أن حيصــل علــى جــزء مــن الربــح املتولــد مــن االســتثمار.

االحتياطات:-

حتتفــظ الصناديــق عــادة باحتياطيــات تقتطعهــا مــن األربــاح بغيــة حتقيــق اســتقرار 
يف مدفوعاهتــا مــن أربــاح املشــاركن فيــه وتعويــض اخلســائر الــي قــد حتصــل يف 
بعــض األوقــات. وتســتمر هــذه االحتياطيــات يف الراكــم يف الصنــدوق وتعــد جــزءاً 
مــن األمــوال فيــه حبيــث يســتحقها أولئــك الذيــن كانــوا ميلكــون وحداتــه عنــد انتهــاء 

مدتــه إن كان لــه مــدة.

العاقات-التعاقدية-بني-أطراف-الصناديق-االستثمارية:

املدير-–-محلة-األسهم:-

يتمتــع الصنــدوق بشــخصية اعتباريــة ذات مســؤولية حمــدودة، فيهــا نوعــن مــن محلة 
األســهم، منهــم األفــراد الذيــن حيملــون أســهماً ذات قيمــة امسيــة متدنيــة )دوالر واحد 

مثــاً(، واملســتثمرون الذيــن حيصلــون علــى أربــاح الصندوق ويتحملون خســائره.
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ــوع األول رأمســال الصنــدوق فهــم الذيــن  ــة األســهم مــن الن ــل مســامهات محل متث
يوقعــون عقــد اإلدارة مــع أحــد األفــراد أو املؤسســات املتخصصــة يف جمــال نشــاط 
الصنــدوق، فعاقــة مديــر الصنــدوق حمصــورة مــع الصنــدوق ذاتــه أي محلــة األســهم 
مــن النــوع األول، واملديــر هــو مبثابــة أجــري للصنــدوق حيصــل علــى أجــرة مقطوعــة 

لقــاء اإلدارة، الشــكل )81(.

الشكل-)		(

الصندوق-	-املستثمرون:-

املســتثمرون مســامهون يف الصندوق لكنهم ال يباشــرون إدارته وال يقومون بأنفســهم 
باملقاولــة مــع املديــر الــذي خيتــار االســتثمارات هلــم بــل يُســندون ذلــك جمللــس إدارة 
الصنــدوق الــذي يتكــون مــن محلــة األســهم مــن النــوع األول وهــم بدورهــم يُســندون 
ذلــك إىل أحــد املصــارف. فالصنــدوق وكيــل عــن املســتثمرين وحيصــل مقابــل وكالتــه 
علــى نســبة مئويــة مــن صــايف موجــودات الصنــدوق فهــي وكالــة بأجــر. إال أن ذلــك 

األجــر ال يكــون معلومــاً عنــد مباشــرة العمــل بــل عنــد انتهائــه.

الصندوق-	-األمني:-

لــكل صنــدوق أمــن حيفــظ وثائقــه ويديــر أموالــه ويباشــر عمليــات البيــع فيــه 

 

مدير

الصندوق
أمن استثمار

مستثمروناملؤسسون
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والشــراء، وتــودع لديــه الفوائــض مــن األمــوال والســيولة الــي تتحقــق مــن العمليــات. 
واألمــن غالبــاً هــو أحــد املصــارف الكبــرية املتخصصــة يف هــذه املســألة وقــد يربطــه 

بالصنــدوق حســاب جــاري لتغطيــة الســيولة قصــرية األجــل.

أجور-اإلدارة:-

حيصــل املديــر يف كل أنــواع الصناديــق علــى عائــد مقابــل إدارتــه، تصمــم بطريقــة 
تولــد حوافــز لديــه لتحقيــق منــو الصنــدوق مبــا يفيــد مجيــع املشــاركن ويعتمــد 

ــدوق. ــة ألصــول الصن ــة الصافي ــا يســمى بالقيم ــى م حســاهبا عل

يقــوم املديــر حبســاب القيمــة الصافيــة بشــكل دوري يــوم التســعري. ويقتطــع أجــره 
بالنســبة املتفــق عليهــا، ويــراوح أجــور اإلدارة غالبــاً بــن 1% إىل 5% مــن القيمــة 

ــة. الصافي

ــزم أن يكــون األجــر  ــة بأجــر فل ــاً عــن املســتثمرين فهــي وكال ــر وكي ــإذا كان املدي ف
معلومــاً لصحــة الوكالــة ألن حكمهــا حكــم عقــود املعوضــات األخــرى ولذلــك جيب أن 
يكــون األجــر معلومــاً مقدمــاً وليــس يف هنايــة الفــرة، وإن كان علــى أســاس املضاربــة 

فللمديــر أن حيصــل علــى جــزء مــن الربــح املتولــد مــن االســتثمار، الشــكل )82(.

الشكل-)		(

تتم-إدارة-الصناديق-بإحدى-الصيغ-الشرعية-التالية

الوكالةاملشاركةاملضاربة
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االحتياطات:-

حتتفــظ الصناديــق عــادة باحتياطيــات تقتطعهــا مــن األربــاح بغيــة حتقيــق اســتقرار 
يف مدفوعاهتــا مــن أربــاح املشــاركن فيــه وتعويــض اخلســائر الــي قــد حتصــل يف 
بعــض األوقــات. وتســتمر هــذه االحتياطيــات يف الراكــم يف الصنــدوق وتعــد جــزءاً 
مــن األمــوال فيــه حبيــث يســتحقها أولئــك الذيــن كانــوا ميلكــون وحداتــه عنــد انتهــاء 

مدتــه إن كان لــه مــدة.

ضوابط-صناديق-االستثمار:

وضعــت مؤسســة النقــد العربــي بنــوداً وقواعــد لتنظيــم االســتثمار يف الصناديــق الي 
تصدرهــا املصــارف واملؤسســات املاليــة اإلســامية، ويُســتفاد مــن هــذه الضوابــط 
منــع اهنيــار مؤسســات الســوق )مثــل أحجــار الدومينــو( فيمــا لــو حدثــت أزمــة ماليــة 
وســقط بعضهــا فيســقط اجلميــع، وهــذا مــن أســس إدارة املخاطــر.  أمــا التعليمــات 

فهي:

ــه يف 	- ــى )10%( مــن صــايف أصول يســمح للصنــدوق باســتثمار مــا ال يزيــد عل
صنــدوق اســتثمار آخــر بشــرط أال تتجــاوز تلــك االســتثمارات )15%( مــن 

ــه. ــراد االســتثمار في ــدوق امل صــايف أصــول الصن

ال حيــق للصنــدوق امتــاك أو االســتثمار يف أكثــر مــن )1%( مــن رأمســال أيــة 	-
شــركة مســامهة حمليــة يتــم تــداول أســهمها يف الســوق احملليــة.

ــة الواحــدة 	- جيــب أال تتجــاوز خماطــر االســتثمار مــع أي أطــراف ذات العاق
ــدوق. نســبة 15% مــن صــايف أصــول الصن

جيــب أال تزيــد اســتثمارات أي صنــدوق يف أي إصــدار لألســهم عــن 1% مــن 	-
صــايف األصــول.
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أنواع-الصناديق-االستثمارية-اإلسامية:

ــط  ــره بضواب ــزم مدي ــذي يلت ــدوق ال ــدوق االســتثمار اإلســامي، الصن يُقصــد بصن
شــرعية تتعلــق باألصــول واخلصــوم والعمليــات فيــه خاصــة مــا يتعلــق بتحريــم 
الفائــدة املصرفيــة. وتظهــر هــذه الضوابــط يف نشــرة اإلصــدار، امللحقــن )ك( و 
)ل(، الــي متثــل اإلجيــاب الــذي بنــاء عليــه يشــرك املســتثمر يف ذلــك الصنــدوق، ويف 

األحــكام والشــروط الــي يوقــع عليهــا الطرفــان عنــد االكتتــاب. 

وال يقتصــر تســويق الصناديــق اإلســامية وإدارهتــا علــى املصــارف اإلســامية 
بــل ميكــن القــول أن أكثــر الصناديــق اإلســامية إمنــا يســوقها ويديرهــا املصــارف 
التقليديــة. ومتثــل هــذه الصناديــق أحــد أهــم الوســائل لدخــول هــذه املصــارف يف 
ســوق اخلدمــات املصرفيــة اإلســامية دون احلاجــة إىل تغــري هيكلهــا اإلداري أو 

نظــام عملهــا وترخيصهــا. 

أهم-أنواع-الصناديق-اإلسامية:

ــوال  ــه األم ــا بتوجي ــر فيه ــوم املدي ــق يق ــق-األســهم-اإلســامية:-هــي صنادي صنادي
اجملتمعــة مــن اشــراكات املســتثمرين إىل شــراء ســلة مــن أســهم الشــركات خيتارهــا 

بطريقــة حتقــق أهــداف الصنــدوق مــن حيــث املخاطــرة والعائــد. 

ويشــرط أن يكــون نشــاط الشــركات مباحــاً فشــركات الــي متلــك مصارفــاً ربويــة أو 
تعمــل يف بيــع اخلمــور ومــا شــابه مــن حمرمــات ال جيــوز املســامهة هبــا البتــة، كمــا ال 

جيــوز االقــراض بفائــدة أو إيــداع املــال لــدى املصــارف الربويــة.

وعليه فإن عمل الصندوق يقوم على: 

األول هو اختيار الشركات الي يكون أساس نشاطها مباح.

الثاني حساب واستبعاد الدخل املشبوه من دخل الصندوق.
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الثالــث أن يتقيــد بشــروطه صحــة البيــع فــا يشــري أســهم شــركة تكــون أصوهلــا 
مــن الديــون أو النقــود. 

الرابــع أن ال ميــارس املديــر يف الصنــدوق عمليــات غــري جائــزة مثــل البيــع القصــري 
لألســهم أو اخليــارات املاليــة أو األســهم املمتــازة.

صناديق-السلع:-

كشــراء الســلع بالنقــد ثــم بيعهــا باآلجــل، واجتهــت هــذه الصناديــق بصفــة أساســية 
إىل أســواق الســلع الدوليــة وليــس متويــل العمليــات احملليــة ليقــوم املصــرف بذلــك 

مباشــرة. 

ــاد  ــن االعتم ــات متخصصــة ميك ــة ووجــود جه ــر تطــور أســواق الســلع الدولي ويعت
ــة  ــوة املالي ــا اخلــرات والق ــر فيه ــدوق بأجــر، تتواف ــات الصن ــذ عملي ــا يف تنفي عليه
أضحــت تلــك األســواق مكانــاً مناســباً لعمــل صناديــق الســلع. والســلع املقصــودة 
هــي الســلع األساســية الــي هلــا أســواق بورصــة منظمــة مثــل األملونيــوم والنحــاس 
والبــرول. ويقتصــر االســتثمار علــى الســلع املباحــة وتلــك الــي جيــوز شــراء بالنقــد 
وبيعهــا باألجــل، فيســتثنى مــن الســلع الذهــب والفضــة. وميكــن أن تعمــل صناديــق 
الســلع بصيغــة البيــع اآلجــل، أو املراحبــة، أو الســلم وكل تلــك صيــغ قابلــة للتطبيــق 

ــة. يف أســواق الســلع الدولي

صناديق-التأجر:-

عقــد التأجــري مــن العقــود الــي تقــدم إمكانيــات متويليــة ممتــازة، ويعتمــد عمــل 
املعــدات  مثــل  املؤجــرة  لألصــول  الصنــدوق  امتــاك  علــى  التأجــري  صناديــق 
والســيارات والطائــرات أحيانــا العقــار، وتولــد الدخــل مــن اإليــرادات اإلجياريــة. 
ــى  ــود، ورمبــا كان عل ــاء العق ــد انته ــدوق خماطــرة مثــن األصــول عن ويتحمــل الصن
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صفــة اإلجيــار املنتهــي بالتمليــك ويف هــذه احلالة تغطــي اإليرادات قيمــة األصل كامًا.

صناديق-املراحبة:-

تقــوم صناديــق املراحبــة علــى التمويــل باألجــل بطريــق املراحبة أســواق الســلع الدولية. 
فيقــوم الصنــدوق بشــراء كميــة مــن ســلعة احلديــد مثــاً بالنقــد، ثــم بيعهــا إىل طــرف 

ثالــث )غــري مــن اشــراها منــه( بأجــل قصــري يــراوح بــن شــهر وســتة أشــهر. 

لذلــك هــي صناديــق اســتثمار قصــرية األجــل تعطــي الفرصــة للمســتثمر الدخــول يف 
مبالــغ صغــرية جــداً كألــف ريــال أو ألــف دوالر وهــي صناديــق تُشــَكل مــن صناديــق 
مراحبــة أو باألحــرى صفقــات البيــع بالثمــن اآلجــل وتكــون هــذه الصفقــات مــع 
شــركات أو مــع مصــارف عامليــة Money Market Funds وصفقــات املراحبة هذه 
عبــارة عــن وعــاءٍ اســتثمارٍي قصــري األجــل وقليــل اخلطــورة )مبــا يتعلــق باحتمــاالت 

اخلســارة للمســتثمرين الصغــار وحســابات االدخــار.

يعتمــد هيــكل صنــدوق املراحبــة علــى عقــود مرمــة بــن مؤسســة ماليــة إســامية 
ــة عقــداً يف جمــال  ــة العاملي ــة، فتقــدم املؤسســة املالي وغريهــا مــن املؤسســات املالي
الســلع والبضائــع كالــكاكاو والــذرة واحلديــد واملعــادن وغريهــا، وتقــوم املؤسســة 
اإلســامية باملشــاركة يف هــذه العقــود بشــراء كميــة معينــة مــن الســلع وإعــادة بيعهــا 
للمؤسســة العامليــة مبوعــد تســليم حمــدد يف املســتقبل وبســعر أعلــى. ويعتــر الفــارق 
بــن ســعر البيــع وســعر الشــراء هــو الربــح، ويتفــاوت ســعر البيــع حســب مــدة التداول 

واملخاطــر املاليــة املرتبطــة بالطــرف املقابــل أي املؤسســة املاليــة العامليــة.

صناديق-السلم:-

حيث يدخل الصندوق يف عقد ســلم ببضاعة موصوفة يف الذمة كالقمح أو الشــعري 
أو الزيــوت... اخل، تســلم إىل الصنــدوق بعــد فــرة حمــددة، ثــم يدخــل الصنــدوق يف 
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عقــد ســلم مــواٍز لبيــع ســلعة مماثلــة بنفــس الشــروط وتاريــخ التســليم مــع اختــاف 
املــدة، وحيقــق رحبــاً مــن فــرق الســعر نتيجــة تغــريات األســواق زيــادة األجــل.

حتوط-الصناديق-اإلسامية:

تعتــر صناديــق التحــوط اإلســامية Hedging Fund منوذجــاً لصناعــة التمويــل 
اإلســامي منــذ أن بــدأت األســواق املاليــة التقليديــة تشــهد تراجعــاً يف أدائهــا.

ــل  ــق التحــوط عــام 1949 لبحــث الوســائل املســتخدمة يف حتلي اســتحدثت صنادي
أداء األســواق املاليــة والتنبــؤ بتطوراهتــا. وتقــوم اســراتيجيتها علــى شــراء األســهم 
الــي يتوقــع أن ترتفــع أســعارها واالحتفــاظ هبــا لبيعهــا بربــح وفــري، وبيــع األســهم 

الــي يعتقــد أن أســعارها ســتؤول اىل الراجــع.

تســتخدم االقــراض لرفــع معــدل العائــد علــى االســتثمار بتشــغيل األمــوال املقرضــة 
يف أدوات تــدرّ عــادات أعلــى مــن الفائــدة، وهــذه أحــد الســمات املميــزة ألنظمــة 
صناديــق التحــوط احلديثــة يف الوقــت احلاضــر، وتســمى هــذه السياســة بالرافعــة 

املاليــة )االقــراض(، الشــكل )83(.

تتميــز صناديــق التحــوط التقليديــة بعائدهــا الثابــت، ويوجــد أكثــر مــن 8 آالف 
صندوق حتقق نتائج باهرة، وتقوم نظرية أســواق رأس املال على أن االســراتيجيات 
)طويلــة / قصــرية( األجــل قــد تــؤدي إىل إلغــاء أو تقليــص مــا يســمى مبخاطــر 
الســوق، وتوفــر عوائــد مطلقــة اعتمــادا علــى النجــاح يف االختيــار، وباالســتقالية 

عــن اجتاهــات الســوق.

صناديــق التحــوط ذات إســراتيجيات )طويلــة وقصــرية( األجــل هتــدف للتعــرف علــى 
احلــاالت غــري الســوية الــي يتعــرض هلــا الســوق، لذلــك هــي صناديــق للمســتثمرين 

ذوي احلصافــة والقــرارات الرشــيدة. 



466
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

وتعتــر كل إســراتيجية )مــن الناحيــة العمليــة(، مبثابــة منتــج مــايل مســتقل، وال 
جيــوز دمــج كل االســراتيجيات حتــت مظلــة صنــدوق حتــوط. ويبلــغ عــدد هــذه 

االســراتيجيات أكثــر مــن اثنــي عشــرة، ذات خماطــر متنوعــة.
مفهوم-الرافعة-املالية:

رأمسال 1.000.000 × 10% نسبة ربح  = 100.000  ربح متوقع       )%10(

قرض  1.000.000 × 6%   نسبة ربا    = 60.000    فائدة ) تكلفة القرض(

---------------------------------------------- 
        2.000.000 × 10%                 = 200.000 ربح متوقع

                                                  = )60.000( تكلفة الدين

---------------------------------------------------------- 
                                                  = 140.000 صايف الربح      )%14(

وبذلك فإن املشروع رفع عائده من 10% إىل 14% من خال االقراض. 

الشكل-)		(

لكن ومبا أن االقراض بفائدة حمرم، فما هي سبل التحوط اإلسامية؟

ميكــن اللجــوء إىل التحــوط بطــرق عديــدة، كالتحوط بأســاليب االســتثمار، والتحوط 
بتعــدد مديــري الصنــدوق، والتحــوط ببعض ضوابط االســتثمار اإلســامي. 

- التحوط-بأساليب-االستثمار:	.

ــه بيــع مباشــر لســلعة  ــق ال يســاعد يف التحــوط ألن ــع العــادي أو البيــع املطل إن البي
ــن التحــوط، الشــكل  ــوع م ــا ن ــون ففيه ــوع الســلم واملراحبــة والعرب ــا بي ــة. أم مملوك

ــي: ــا يل )84(، كم

ــَلم: كبيــع 100 طــن قمــح ســيتم تســليمها بعــد 	- التحــوط-بطريقــة-بيــع-السَ
أربعــة أشــهر مقابــل دفــع 4000 دوالر تدفــع حــاال، فــإذا اشــريت الكميــة 
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املطلوبــة بعــد ثاثــة أشــهر مثــاً بســعر 3800 دوالر أي بعــد تراجــع األســعار 
ــال حتقــق اخلســارة  ــت فــإن احتم ــا إذا ارتفع ــه رحبــاً، أم فيُحقــق املســلم إلي
ممكــن. يعتــر الرفــع املــايل يف الســلم غــري متــاح، ألن عقــود السَــلَم ال تصــح إال 

بدفــع قيمتهــا مبجلــس العقــد لذلــك لــن حيصــل رفــع مــايل.

التحــوط-بطريقــة-املراحبــة: بعــد اســتام الســلعة، يقــوم املشــري بتصفيــة 	-
عقــد املراحبــة، فــإذا تراجعــت األســعار كانــت تصفيــة خبســارة دون مســتوى 

احلمايــة، وإذا ارتفعــت األســعار كانــت تصفيــة بربــح. 

التحــوط-بطريقــة-بيــع-العربــون: بيــع العربــون هــو أن يشــري الرجــل ســلعة 	-
ــار الفســخ  فيدفــع مــن مثنهــا جــزءاً )1000 لــرية مثــاً( ويشــرط لنفســه خي
فيقــول للبائــع إن مل أرجــع إليــك إلكمــال الثمــن فاملبلــغ لــك، وهــذا جائــز يف 

املذهــب احلنبلــي.

ويبــدو بيــع العربــون شــبيهاً خبيــار الطلــب Option وال خيتلــف عنــه إال يف حقيقــة 
أن مــا يدفــع يف بيــع العربــون هــو جــزء مــن الثمــن، أمــا مــا يُدفــع يف خيــار الطلــب 
فهــو مبلــغ مســتقل، هــو مثــن اخليــار ذاتــه. وهــذا اختــاف جوهــري مــن الناحيــة 
التعاقديــة لكنــه مــن الناحيــة االقتصاديــة قــادر على توفــري أداة فعالــة إلدارة املخاطر 
ال ختتلــف يف نتائجهــا النهائيــة عــن اختيــار الطلــب التقليــدي، حيــث يدفــع املشــري 
10% مــن مثــن الســهم كدفعــة أوىل، فــإذا تراجــع ســعر الســهم يف املســتقبل دون %90 
ــن الســوق بســعر  ــاع املشــري األســهم م ــة، فيبت ــخ إمتــام العملي ــن ســعره يف تاري م
أرخــص، وتبقــى دفعــة الـــ 10 % الــي دفعهــا يف حــوزة البائــع. أمــا إذا ارتفــع ســعر 

الســهم فعلــى البائــع أن يشــري الســهم بســعر أعلــى ويتكبــد اخلســارة.
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الشكل-)		(

- التحوط-خبفض-املخاطر-من-خال-إدارة-الصناديق-متعددة-املديرين:	.

ال تتوافــر املهــارات كلهــا حتــت ســقف واحــد، لذلــك ميكــن تشــكيل احملافــظ بواســطة 
عــدة مــدراء كل منهــم متخصــص يف جمــال حمــدد. ممــا يســاعد شــركات االســتثمار 
ببنــاء فلســفتها علــى بنــاء حمافــظ بواســطة أفضــل املديريــن حــول العــامل لتحقيــق 
ــق للمحفظــة ميكــن ضمــان  ــج يف كافــة ظــروف الســوق. وبضبــط دقي أفضــل النتائ
مقــدار التذبــذب الســلي. ويوفــر الصنــدوق متعــدد املديريــن فرصــاً لتحقيــق عوائــد 

مرتفعــة مــع نســب تذبــذب منخفضــة.

يتكــون الصنــدوق مــن جمموعــة صناديــق حتوطيــة تتبــع إســراتيجية طويلــة وقصــرية 
للتعامــل يف بيــع وشــراء األســهم يف جمــاالت التكنولوجيــا والرعاية الصحية واملنتجات 

االســتهاكية والصناعات األساســية.

يقــوم الصنــدوق بتوزيــع أصولــه علــى خنبــة مــن الــرواد يف جمــال إدارة الصناديــق 
التحوطيــة، ويقــوم مديــر كل صنــدوق باالســتثمار حســب ختصصــه. ويقــوم أعضــاء 
هيئــة الرقابــة الشــرعية مبراقبــة األعمــال والتأكــد مــن توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة 

التحوط-بالسلم

التحوط-بالعربون

التحوط-باملراحبة

حتوط
للبائع

حتوط
للمشرتي

حتوط
للمشرتي
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ــة آالف األســهم  ــن مراقب ــة م ــق التحوطي ــدراء الصنادي ــد يســتعن م اإلســامية. وق
للتأكــد مــن توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة.

- خفض-املخاطر-من-خال-معاير-االستثمار-اإلسامية:	.

ميكــن لنظــام التدقيــق الشــرعي تعزيــز أداء حمفظــة االســتثمار، ألنه يــؤدي إىل اختيار 
شــركات عالية اجلودة. فمن املعايري الي ذكرناها ســابقاً أن ال تشــكل النقود واألوراق 

املاليــة أكثــر مــن 33% مــن أصول الشــركة. 

 US Value، Yoro and Japan وفعــاً اســتخدمت هــذا املعيــار ثاثة صناديــق هــي
وكانــت النتائــج التالية:

- حالــة صنــدوق US value، كانــت خســارة حمفظتــه ذات التوجــه اإلســامي يف 	
ســنة 2002 حمــدودة جــداً مقارنــة باحملفظــة التقليديــة لنفــس الصندوق.

- حالــة الصنــدوق األوروبــي YORO، بعــد االختيــار االنتقائــي ألســهمه اســتناداً 	
للمعايــري اإلســامية، تفــوق يف ســنة 2003 علــى الصناديــق التقليديــة.

- الصنــدوق اليابانــي Japan، وخــال الظــروف القاســية جــداً يف الصناديــق 	
اليابانيــة يف ســنة 2002، فقــد تبــن أن احملافــظ ذات الطبيعــة اإلســامية 
ــة. ــظ التقليدي ــن احملاف ــى رأمساهلــا بشــكل أفضــل م ــن احملافظــة عل ــت م متكن

لقــد وفــرت الصناعــة املاليــة اإلســامية للســوق املاليــة أدوات متويليــة متعــددة، وأضــاف 
التمويل اإلسامي بُعداً جديداً هلذه األسواق من خال أدوات مبتكرة تستطيع احلكومات 
اســتخدامها كبديــل عــن السياســة النقديــة مــن خال ضــخ األموال وامتصاصهــا عر رفع 
ســعر الفائــدة وخفضــه. وكبديــل عــن السياســة املاليــة برفــع نســب الضرائــب وخفضهــا. 
وتتميــز هــذه األدوات املبتكــرة باملــزج بــن قــوة السياســة النقديــة واملاليــة واالقتصاديــة يف 
أكثــر األحيــان فتجعــل مــن اقتصــاد اقتصــاداً حقيقيــاً ال زائفــاً تتحرك فيه النقود والســلع 

علــى الــورق ويســتغل طــرف طرفــاً آخــر أقــل منــه قــوة وحنكة.
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الفصل الخامس

المكونات اإلستراتيجية 
للمصارف والمؤسسات 

المالية اإلسالمية

ــة يف العمــل ضمــن الســوق  ــر أمهي ــة االســراتيجية العنصــر األكث ــر الرؤي تعت
العامليــة، وبقــدر مــا يتــم التخطيــط بشــكل أفضــل تكــون األهــداف املرجــوة 
أكثــر قابليــة للتحقــق. ويعتــر توافــر املعلومــات العنصــر األهــم يف التخطيــط 
االســراتيجي، فمن يعلم أوالً يربح أوالً، ومن يعلم أخرياً خيســر أوالً، ومن يعلم 
أكثــر البــد مــن أن يدبــر أمــوره بصــورة أفضــل. وحتتــاج الرؤيــة االســراتيجية 
إىل كشــف التطــور التارخيــي، والتطــور احلــايل احمليــط، وقــراءة املســتقبل 
بصــورة صحيحــة. وذلــك بغيــة الوصــول إىل وضــع تنافســي ســليم، وبنــاء 
قــدرات تتناســب واألوضــاع احمليطــة واملســتقبلية لضمــان حتقيــق االســتمرار 

واحلصــول علــى جنــاح نســي.
والتخطيــط الشــامل هــو ختطيــط ميتــد أجلــه مــن 20 – 50 ســنة، لذلــك نقــول 

عــن رجــل بأنــه رجــل اســراتيجي إذا كان ذو نظــر ثاقــب وبعيــد.
يقــول صلــى اهلل عليــه وســلم: »الســمت احلســن والتــؤدة واالقتصــاد جــزء مــن 
أربعــة وعشــرين  جــزءا مــن النبــوة)1(« . والســمت هــو حتديــد إحداثيــات بعيــدة 
لنقطــة مــن النقــاط ثــم حتديــد الوجهــة إليهــا، وهــذا مــا يصطلــح عليــه اليــوم 

بالتخطيــط االســراتيجي. 

)1( سنن الرمذي: 1933.
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إن قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »إِنْ َقامَــتْ السَّــاعَُة وَِبيَــدِ أَحَدُِكــمْ َفسـِـيلٌَة َفــإِنْ 
ــى يَْغِرسَــهَا َفلْيَْفعَــْل«)1( ، إمنــا القصــد منــه إعمــار األرض  اسْــتََطاعَ أَنْ اَل يَُقــومَ حَتَّ
حتــى لــو قامــت الســاعة ومل يتبــق علــى األرض مــن شــيء، وهــذا فيــه بُعــد نظــر 
ميتــد إىل آالف أو عشــرات اآلالف مــن الســنني أو أكثــر لصــاحل أهــل األرض كلهــم.
ــع  ــه عندمــا رفــض توزي ــن اخلطــاب رضــي اهلل عن ــك فــإن فعــل عمــر ب وكذل
أرض الســواد حفاظــاً علــى حقــوق ومصــاحل ممــن ســيأتي مــن املســلمني حتــى 
ــرُ  ــوْاَل آخِ قيــام الســاعة، ومــن يــدري متــى ســتقوم، فقــال رضــي اهلل عنــه: »لَ
الْمُسْــلِمِنيَ مَــا ُفتِحَــتْ َقرْيَــٌة إاِلَّ َقسَــمْتُهَا َكمَــا َقسَــمَ رَسُــوُل اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ 
وَسَــلَّمَ خَيْبَــرَ«)2( ، ويف هــذا ختطيــط ميتــد أجلــه ســنني ال يعلــم عددهــا إال اهلل.

إن اهلدف من هذا الرنامج هو معرفة:
• ماذا حصل؟          )التطور التارخيي(.	
• ماذا حيصل؟         )التطور احلـايل(.	
• ماذا سيحصل؟      )التطور املستقبلي(. 	

يف صناعــة التمويــل اإلســامي بغيــة التخطيــط اســراتيجياً هلــا لتبقــى يف 
وضــع تنافســي ســليم وحلشــد الطاقــات للمحافظــة علــى اســتمرار جناحهــا 

ــر. ــى أقــل تقدي بنفــس الســوية عل
فتحقيــق النجــاح صعــبٌ، وهــذا مــا فعلتــه حقــاً املؤسســات املاليــة اإلســامية 
يف العقــود الثاثــة املاضيــة، لكــن األصعــب هــو احملافظــة علــى هــذا النجــاح. 
لذلــك حرصنــا يف هــذا الفصــل علــى حتــري ودراســة الســوق العامليــة احمليطــة 
والتعــرف علــى مــا حققتــه صناعــة التمويــل اإلســامية مــن مؤسســات أرســت 

)1( مسند أمحد: 12512.
)2( صحيح البخاري: 2166.
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األرضيــة الصلبــة هلــذه الصناعــة وضمنــت هلــا اســتمرارية يف الســوق العامليــة 
املزدمحــة. إضافــة إىل ذلــك ســنتعرض إىل دراســة املخاطــر احمليطــة وحماولــة 

ضبطهــا بآليــات مبتكــرة ذات قبــول عاملــي.
وسوف نستعرض ذلك باملباحث التالية:

• املبحث األول: تطور سوق املؤسسات املالية اإلسامية ومنوها.	
• املبحث الثاني: الفروق اجلوهرية بني املصارف اإلسامية والربوية.	
• املبحث الثالث: مؤسسات البنية التحتية: 	

• املصرف اإلسامي للتنمية.	.
• ــة معايــري احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية                                                                                                                                        	. هيئ

.AAOIFI            
• .	.CIBAFI اجمللس العام للمصارف واملؤسسات املالية اإلسامية
• السوق املالية اإلسامية الدولية.	.
• الوكالة اإلسامية الدولية للتصنيف.	.
• مركز إدارة السيولة اإلسامية.	.
• .	.IFSB جملس اخلدمات املالية اإلسامية

• املبحث الرابع: إدارة املخاطر: 	
إدارة األصول واخلصوم.•●
قياس ماءة املصارف اإلسامية وكفاية رأس املال.•●
معيار إدارة املخاطر.•●

• املبحث اخلامس: قضايا إسراتيجية تواجه املؤسسات املالية اإلسامية.	
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المبحث األول
تطور سوق المؤسسات 
المالية اإلسالمية ونموها

جييــب هــذا املبحــث عــن ســؤال )مــاذا حيصــل( يف الســوق املالية العاملية، ويســتعرض 
نتائــج دراســة ميدانيــة أجريــت يف ســوق اخلليــج املــايل، وهــو ســوق لــه وزنــه يف العامل 
ــان وضــع املؤسســات  ــك هبــدف بي ــال اإلســامي خصوصــاً، وذل ــاً، وســوق امل عموم
املاليــة اإلســامية يف هــذه الســوق ومعرفــة التحديــات الــي حتيــط هبــا وتنتظرهــا. 

وتتضــح األمهيــة املتزايــدة للتمويــل واملؤسســات املاليــة اإلســامية مــن خــال النمــو 
الســريع الــذي تشــهده والــذي بلــغ  15 %  ســنوياً وســطياً وحضــوره يف أكثــر مــن 75 
دولــة وتــراوح أصولــه بــني 200 - 500 مليــار دوالر بينمــا تــراوح أصولــه بــني 200 

- 300 مليــار دوالر تــدار وفقــا ألحــكام الشــريعة اإلســامية)1(.
السوق•العاملية:

شــهد النصــف األول مــن تســعينيات القــرن املاضــي صعــوداً ســريعاً يف إصــدار 
الصكــوك عــر آســيا والشــرق األوســط، ورغــم أن الســوق العاملــي كان صغــري احلجــم 
نســبياً يــراوح حبــدود 41 مليــار دوالر، إال أن إصــدارات ســوق اخلليــج ارتفعــت كثــرياً، 
حيــث بلــغ متوســط معــدل منــو الصكــوك يف ســوق اخلليــج حــوايل 45 % ســنوياً منــذ 
2001، بلغــت قيمتهــا 11 مليــار دوالر، ويتوقــع البنــك الــدويل أن تصــل عــام 2015 

حتــى 3000 مليــار دوالر.
وقــد بلــغ)2( حجــم صناعــة اخلدمــات املاليــة اإلســامية بنهايــة عــام 2006 حنــو ٨٧9 
مليــار دوالر وهــي تقــل عــن %50 مــن أصــول البنــك السويســري UBS حيــث تصــل 

)1( إحصائيات لغاية 2005.
)2( إحصائية املنتدى املايل اإلسامي  الذي عقد بدبي إبريل 200٧.
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أصولــه 2 تريليــون دوالر )أكــر 1000 بنــك عاملــي(.
وتقــدر أصــول البنــوك اإلســامية يف العــامل أكثر من 500 مليار دوالر واالســتثمارات 
املاليــة أكثــر مــن 400 مليــار دوالر. وتقــدر ودائــع البنــوك اإلســامية بأكثــر مــن 202 
مليــار دوالر يف مجيــع أرجــاء العــامل مبعــدل منــو يــراوح مــن 20-10 %. علمــاً بــأن 

300 بنــك تقليــدي يقــدم منتجــات مصرفيــة إســامية.
وبلــغ حجــم ودائــع قطــاع املصــارف اإلســامية عــام 2007 حــوايل 500 مليــار 
دوالر مبعــدل منــو نســبة 20 % ســنوياً مــا يعــادل ضعــف نســبة منوهــا يف املصــارف 
التقليديــة، ممــا يعــي اســراتيجياً إمكانيــة حلــاق املصــارف اإلســامية مبنافســتها 

ــى مزاياهــا التنافســية. ــة إذا اســتطاعت احملافظــة عل الربوي
تشــكل التعامــات اإلســامية حنــو 1،5 % مــن الســوق املصــريف العاملــي عــام 2007 

ويتوقــع أن تصــل إىل 5 % بنهايــة 2008.
تقــدر صناديــق األســهم اإلســامية بأكثــر مــن 3،3 مليــار دوالر حــول العــامل بنمــو 

يتجــاوز 25 %. 
تقــدر قيمــة أقســاط التكافــل العامليــة بنحــو 2 مليــار دوالر، وقــد حقــق الشــرق 

األوســط منــوا يــراوح بــني 20-15 % ســنوياً.
تشــري التقديــرات إىل 250 صندوقــاً اســتثمارياً إســامياً تديــر أصــوال بقيمــة 300 
مليــار دوالر، و 300 مؤسســة ماليــة إســامية تبلــغ أصوهلــا 250 مليــار دوالر بنمــو 
قــدره 15-10 % ســنوياً، ويــدار 200 مليــار دوالر بنوافــذ إســامية مــن خــال 

ــة.  مصــارف تقليدي
يقــدر أن تســتوعب املصــارف اإلســامية مــن 50-40 % مــن إمجــايل مدخــرات 
املســلمني يف العــامل يف العقــد القــادم، وكنظــرة اســراتيجية فــإن هــذه الرؤيــة متثــل 

ســوقاً مســتهدفة ال يُســتهان هبــا.
وتقــدر صناديــق األســهم اإلســامية بأكثــر مــن 3،3 مليــار دوالر حــول العــامل بنمــو 
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يتجــاوز 25 % علــى مــدى ســبع ســنوات. 
وتقــدر قيمــة أقســاط التكافــل العامليــة بنحــو 2 مليــار دوالر، وقــد حققــت منطقــة 

الشــرق األوســط منــواً يــراوح 20-15 % ســنوياً.
سوق•اخلليج:

تعتــر منطقــة الشــرق األوســط خصوصــا منطقــة اخلليــج مرتــع نشــاط التمويــل 
اإلســامي. ألن ثلــث املؤسســات املاليــة اإلســامية الــي تبلــغ 270 مؤسســة ماليــة 
إســامية )أكثــر مــن 90 منهــا( موجــودة يف منطقــة الشــرق األوســط، مقابــل ســوق 
حتــوي 15 % مــن مســلمي العــامل يقطنــون هــذه املنطقــة. ويوجــد يف منطقــة اخلليــج 
أكثــر مــن 41 مؤسســة ماليــة إســامية )نصــف مؤسســات الشــرق األوســط(. وتقــود 
كل مــن قطــر والبحريــن التمويــل اإلســامي يف املنطقــة حبصــة 70 % مــن األصــول، 

يف حــني أن اإلمــارات تشــكل 19 % مــن األصــول. 
يُقــدر النمــو يف األصــول 15 %، كمــا يُتوقــع تواصــل النمــو نتيجــة زيــادة إمجــايل 
ثــروات املنطقــة ممــا ســيزيد مــن الوعــي خبصــوص املنتجــات اإلســامية واإلقبــال 
عليهــا، والــي ســتصبح أكثــر تنافســية مقارنــة باملنتجــات التقليديــة هــذا مــن جهــة. 
ومــن جهــة أخــرى يلعــب التمويــل اإلســامي دوراً فاعــاً ونشــطاً، ومــع تســارع حركــة 
ــل  ــام التموي ــوح أم ــإن اجملــال مفت ــج ف ــار يف اخللي ــة والعق ــى التحتي مشــروعات البن

ــادة دوره يف متويــل املشــروعات.  اإلســامي لزي
وقــد عــزز مصــرف دبــي اإلســامي موقعــه كمنظــم رقــم واحــد علــى مســتوى العــامل 
للصكــوك، فأصــدر صكــوكاً ملصلحــة طــريان دبــي املدنــي بقيمــة مليــار دوالر، وبلغــت 
عمليــة إصــدار الصكــوك اخلاصــة مبوانــئ دبــي ومؤسســة اجلمــارك واملنطقــة احلرة 
2،8 مليــار دوالر، ومتــت زيادهتــا إىل 3،5 مليــار دوالر نتيجــة االســتجابة الكاســحة 

مــن املســتثمرين. 
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سوق•آسيا•	•الباسيفيك:
تشــهد منطقــة )آسيا-الباســيفيك( منــواً ســريعاً يف التمويــل اإلســامي، إن هــذه 
املنطقــة تضــم حــوايل 50 % مــن مســلمي العــامل، وتعتــر اندونيســيا أمههــا ألن عــدد 

ســكاهنا يتجــاوز 260 مليــون مســلم فهــي ســوق اســراتيجي مســتهدف.
وتعــد برونــاي العبــاً أساســياً ألهنــا واحــدة مــن أغنــى دول العــامل، ويقــدر دخــل 
الفــرد فيهــا 23،600 دوالر، أي مــا يعــادل القــدرة الشــرائية ملواطــي بعــض الــدول 

اخلليجيــة.
تقــول كريســتينا تســيتريو، مديــرة املنتــدى الــدويل للتمويــل اإلســامي: )إن أحــد 
املصرفيــة  اخلدمــات  علــى  املتزايــد  الطلــب  يف  الضاربــة جتســدت  االجتاهــات 
املطابقــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية، ومــع وجــود حصــة كبــرية يف الســوق بــدأت 
ــه()1(. وقــد  ــك والتأســيس ل ــاه لذل ــون باالنتب ــون األوروبي ــون املالي املصــارف واملهني
عُقــد املنتــدى يف ســنغافورة ثــم عُقــد املنتــدى التــايل يف سويســرا بتنظيــم مــن املعهــد 
الــدويل للبحــوث الــذي يتخــذ مــن دبــي مقــرّاً لــه، ويف هــذا مؤشــر اســراتيجي هــام.

سوق•لندن:•
تعتــر ســوق لنــدن مــن أهــم مراكــز املــال العامليــة، وهــي ختطــط للعــب دوراً رئيســياً 
يف جمــال اخلدمــات املاليــة اإلســامية لتجعــل مــن بريطانيــا بوابــة إىل التمويــل 
ــة الريطانيــة(  ــراً للخزان اإلســامي حبســب رؤيــة )غــوردون بــراون عندمــا كان وزي
حيــث قــال يف مؤمتــر التجــارة والتمويــل اإلســامي الــذي عُقــد يف لنــدن)2(: إن 
اهلــدف هــو بنــاء أســاس قــوي جلعــل بريطانيــا بوابــة إىل التجــارة اإلســامية ومركــز 
عاملــي للتمويــل اإلســامي. وذكــر أيضــاً بــأن املصــارف الريطانيــة اليــوم رائــدة يف 
جمــال اخلدمــات املصرفيــة اإلســامية، ولــدى لنــدن اليــوم مصــارف تقــدم خدمــات 

تطابــق الشــريعة اإلســامية أكثــر مــن أي مركــز مــايل غربــي آخــر. 

)1( هذا يبني الرؤية اإلسراتيجية للمهنيني األوربيني.
)2( هذا يوضح مدى الرؤية اإلسراتيجية لغوردن براون والذي أصبح اآلن رئيساً للوزراء.
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وتقــدر إدارات املصــارف الريطانيــة)1( أن يرتفــع حجــم متويــل القروض لشــراء منازل 
وأبنيــة ومكاتــب يف اململكــة املتحــدة، عــر األدوات اإلســامية، مــن حنــو نصــف مليــار 
ــة العقــد )التخطيــط  ــه إســرليي هناي ــار جني ــه إســرليي إىل مخســة آالف ملي جني
للوصــول إىل عشــرة أضعــاف يف مخــس ســنوات(، وأكثــر مــن مخســة وعشــرين 
مليــار جنيــه إســرليي يف هنايــة الربــع األول مــن األلفيــة الثالثــة )مخســة أضعــاف 
للســنوات اخلمســة العشــر التاليــة( حــني يصــل حجــم القــروض العقاريــة يف األســواق 

الريطانيــة إىل 1،5 تريليــون إســرليي.
ويقــدر عاملــون يف حــي املــال City of London أن 25 % مــن األمــوال املودعــة 
يف املصــارف اإلســامية حــول العــامل واملقــدرة بأكثــر مــن 280 مليــار دوالر ســيتم 
اســتثمارها يف أســواق العقــار األوروبيــة وحتديــدا الريطانيــة منهــا ألهنــا ســريعة 

النمــو. 
وهــذا يفســر ســلوك الســوق املــايل الريطانــي الــذي نــراه اليــوم. حيــث أعلنــت الوزيرة 
املكلفــة بشــؤون االقتصــاد يف اخلزانــة الريطانيــة )كيــي آشــر( أن اخلزانــة خططــت 
إصــدار صكــوك إســامية ســيادية بقيمــة مليــاري جنيــه إســرليي 3،94 مليــار دوالر 
يف عــام 2008. وقالــت: إن لنــدن لديهــا خــرات لتنظيــم إصــدار الصكــوك املتعلقــة 

بالشــركات، وحنــن نعمــل جلعلهــا رائــدة يف جمــال إصــدار الصكــوك اإلســامية.
وأضافــت أن األفــراد يأتــون مــن دول مثــل اخلليــج وباكســتان إلصــدار صكــوك يف 
لنــدن مشــرية إىل أن هنــاك حنــو عشــرين إصــدارا بقيمــة عشــرة مليــارات دوالر يف 
ســوق لنــدن. وذكــرت )آشــر( أن اخلزانــة قــررت اســتخدام عقــود اإلجــارة املبســطة 

وإصــدار أوراق تابعــة للخزينــة قــد تصــل قيمتهــا إىل مليــاري جنيــه إســرليي.
وبــدأت أول شــركة تأمــني بريطانيــة تعتمــد أحــكام الشــريعة اإلســامية أعماهلــا 

بعقــود تأمــني الســيارات »ســام حــال«.
وتأمــل )ســام حــال( إطــاق تأمــني علــى املســاكن، وإذا توافــر هلــا فوائــض ماليــة 

)1( ياحظ البعد االسراتيجي من خال حتديد هدف يف مدى العشر سنوات وآخر يف مدى اخلمسة والعشرين سنة.



478
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

فســتعمد لتوزيعــه علــى زبائنهــا بإعفائهــم مــن جتديــد االكتتــاب. وقــد أُعــد هــذا 
ــون  ــن ميثل ــا الذي ــون يف بريطاني ــون مســلم يقيم ــة حاجــات 1،6 ملي ــني لتلبي التأم

2،7 % مــن إمجــايل الســكان، حســب إحصــاء 2001.
وقــد أجــازت بريطانيــا عــام 2004 إنشــاء مصــرف إســامي 100 % هــو البنــك 
اإلســامي يف البــاد، وعــام 2007 أطلــق بنــك )لويــدز تــي إس بــي( خدمــات ماليــة 
وفــق الشــريعة اإلســامية، ومنحــت هيئــة اخلدمــات املاليــة الريطانيــة يف عام 2008 
ــح خامس بنــك إســامي مســتقل يف  ــك« ليصب ترخيصــاً ملصــرف »غيــت هــاوس بن

لنــدن.
سوق•باريس:

تعمــل املصــارف الفرنســية منــذ حنــو أربــع ســنوات وفــق الشــريعة اإلســامية، حيــث 
شــهدت حتــوالً ملحوظــا بعدمــا قــررت دخــول أنشــطة التعامــات اإلســامية ســواء 
علــى مســتوى املؤسســات أو األفــراد. حيــث أهنــى هــذا التحــول مرحلة طويلة اتســمت 
فرنســيا برفض البُعد الديي يف العمل العام خاصة االقتصادي والسياســي. وقالت 
هيئــة األســواق املاليــة الفرنســية يف تصرحيــات نشــرهتا صحيفــة )ليراســيون(: إن 
مــا يعــوق االنطــاق الواســع يف تعامــات األفــراد وفقــا للشــريعة اإلســامية »ال يعــود 

للقانــون وإمنــا للتســمية اإلســامية« الــي تثــري حساســية لــدى الذهنيــة الفرنســني. 
لكــن ال تســتطيع فرنســا جتاهــل مــا أعلنــه رئيــس الــوزراء الريطانــي )غــوردون 
بــراون( مــن أنــه يريــد حتويــل بــاده إىل حمطــة دوليــة حموريــة للتعامــات املصرفيــة 
اإلســامية. ورغــم مــا لــدى الفرنســيني مــن هواجــس حتكــم عقليتهــم جتــاه مــا هــو 
إســامي جــراء العــداءات التارخييــة فإهنــا مضطــرة لتجــاوز هــذه اهلواجــس يف 
جمــال العمــل املصــريف خاصــة مــع حتــول مجيــع املصــارف األوروبيــة تقريبــاً جتــاه 

هــذه املعامــات.
وتعتــر جتربــة مصــرف )سوســيتيه جنــرال( باعتمــاد صناديــق متويــل وفقــا للشــريعة 
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اإلســامية بوابــة لألســواق الفرنســية للتعــرف علــى األســهم اإلســامية.
سوق•سويسرا:•

تبلــغ قيمــة ودائــع املســتثمرين العــرب أكثــر مــن 800 مليــار دوالر يف املصــارف 
ــودع يف املصــارف السويســرية. وقــد أدت الدعــوات لتوطــني  اخلارجيــة، معظمهــا مُ
ــروات املســتثمرين العــرب يف أعقــاب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمر وركــود  ث
البورصــات الغربيــة والفــرص االســتثمارية العقاريــة يف الشــرق األوســط إىل عــودة 

مئــات املايــني مــن الــدوالرات إىل الشــرق األوســط.
وبســبب احتمــال تعــرض املصــارف السويســرية خلســارة أكــر مــن غريهــا فقــد ســعت 
لبــذل جهــود وخطــط لفهــم وتطبيــق التمويــل اإلســامي. فافتتــح )UBS( أكــر 
املصــارف السويســرية فرعــاً إســامياً لــه يف البحريــن لتقديــم منتجــات وخدمــات 
مطابقــة للشــريعة لزبائنــه مــن األثريــاء العــرب للمحافظــة عليهــم، وهبــذا الســلوك 

االســراتيجي حافــظ البنــك علــى كبــار زبائنــه.
:HSBC•مصرف

يــرى )مصــرف HSBC( بوصفــه العبــاً مصرفيــاً عامليــاً أن التمويــل اإلســامي يُعــدُّ 
مــن أســرع جمــاالت النمــو وهــذه رؤيــة اســراتيجية. وقــد أبــرم عــدة عمليــات يصــل 
إمجــايل قيمتهــا إىل 1،45 مليــار دوالر يف منطقــة اخلليــج، تشــمل مراحبــة بقيمــة 
850 مليــون دوالر ملــدة مخــس ســنوات ملصلحــة بيــت التمويــل الكويــي. كمــا عمــل 
كمستشــار مــايل لشــركي )أرامكــو( الســعودية و)ســوميتومو كيميــكال( ملصلحــة 
ــاً للشــريعة  ــة وفق ــدار العملي ــون دوالر، وت ــة 600 ملي ــر بقيم ــاة تكري مشــروع مصف

اإلســامية.
كمستشــار ملصلحــة حكومــة  فقــد عمــل  اإلســامية،  الصكــوك  وعلــى صعيــد 
باســم  وعُــرف  األجــل  قصــرية  اإلجــارة  برنامــج صكــوك  تأســيس  برونــاي يف 
Brunei Dollar Short Term Sukuk Al-Ijara Programme، وتُعتــر برونــاي 
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ــاً للشــريعة اإلســامية  ــاً مطابق ــة ســيادية يف العــامل تطــور ســوقاً رأمسالي أول دول
دون أن تؤســس بورصــة تقليديــة.

سوق•اليابان:
تســتعد اليابــان إلصــدار أول )صكــوك( يف آســيا، كمحاولــة جلــذب الــدوالرات 

البروليــة الشــرق أوســطية إليهــا، وتــراوح قيمتهــا 300 - 500 مليــون دوالر.
سوق•تايالند:

تبحــث بورصــة تايانــد لــألوراق املاليــة إصــدار مؤشــر خمصــص لاســتثمارات 
املتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية.

سوق•سنغافورة:
ســتطلق بورصــة ســنغافورة لــألوراق املاليــة مؤشــرات ملتابعــة األوراق املاليــة املتوافقة 

مع الشــريعة اإلســامية.
سوق•التأمني•اإلسالمي:

يتوقع ازدياد الطلب على التأمني اإلسامي ألسباب عدة:
• زيادة املشروعات العماقة.	.
• القبول املتزايد للتمويل اإلسامي.	.
• النمو املتسارع هلذا اجلزء من املعامات يف الصناعة املصرفية.	.

وقــد دشــنت الشــركة السويســرية إلعــادة التأمــني، أكــر شــركة إعــادة تأمــني يف 
ــرية  ــت صغ ــه يف ســوق وإن كان ــج إســامي هلــا هبــدف تلقــف حصت ــامل، أول منت الع
لكنهــا ســريعة النمــو علــى مســتوى العــامل، وهــذه رؤيــة اســراتيجية. يقــول )كريــس 
ســينغليتون( رئيــس قســم التأمــني علــى احليــاة والصحة يف الشــرق األوســط وجنوب 
آســيا: )التأمــني اإلســامي متأخــر بضع ســنوات عــن الصناعة املصرفية اإلســامية 

لكننــا نــرى بدايــات لســوق يانعــة ومزدهــرة(.
ويُفــرض حاليــاً علــى الشــركات الــي تتعامــل بالتكافــل أن يكــون لديهــا إعــادة تأمــني 
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مبــا يقــدر بثلــث أقســاطها الســنوية أو حنــو 600 مليــون ســنوياً مــع شــركات كالشــركة 
السويســرية إلعــادة التأمني. 

وأطلقــت اجملموعــة العربيــة إلعــادة التأمــني شــركة )التكافــل إلعــادة التأمــني( 
دوالر. مليــون   125 برأمســال 

وتقــدر صناعــة التكافــل العامليــة الــي تســتخدم مبدأ التعاون املشــرك واالســتثمارات 
ــار دوالر ســنوياً، ويتوقــع أن  املطابقــة ألحــكام الشــريعة اإلســامية 2،3 - 2،5 ملي

تصــل ألكثــر مــن 15 مليــار يف الســنوات القادمــة حســب بعــض التقديــرات.
مؤشر•)داو•جونز(•ألسواق•املال•اإلسالمية:

إن التعامــل باملؤشــر يُعــدّ صــورة مــن صــور القمــار)1(، لكــن اهلندســة املاليــة 
للســوق  بإنشــائها مؤشــرات كمؤشــر )داو جونــز(  بدائــل  اإلســامية أعطــت 
اإلســامي.  االســتثمار  لتوجهــات  وفقــاً  االســتثمار  يف  للراغبــني  اإلســامي 
اســراتيجي  قــرار  مبثابــة  مبكــراً  الســبق  هــذا  جونــز(  )داو  دخــول  ويعتــر 
هــام. فقــد كانــت هنــاك مشــكلة عنــد تقييــم الصناديــق اإلســامية، تتمثــل 
يف جلــوء مــن يديروهنــا إىل اســتعمال معايــري قيــاس مشــتقة مــن مؤشــرات 
األداء  لقيــاس   )World Index( و   ،)Dow Jones( و   ،)S&P500( )FTSE(
الداخلــي اخلــاص هبــم. بينمــا يتماشــى اســتخدام هــذا املؤشــر املــايل اإلســامي مــع 

ــق االســتثمار اإلســامية. صنادي
وتعكــس هــذه املؤشــرات حركــة األســهم اخلاضعــة للشــريعة اإلســامية يف كل 
أحنــاء العــامل ممــا يتيــح للمســتثمرين أدوات شــاملة مبنيــة علــى منظــور اســتثماري 
عاملــي حقيقــي. وتبــدو أمهيــة هــذا املؤشــر اإلســامي وغــريه مــن املؤشــرات املاليــة 

ــي)2(: اإلســامية مبــا يل
هو خيدم قطاعات خمتلفة يف أسواق املال اإلسامية،.

)1( جممع الفقه اإلسامي، الدورة السابعة، 1992، القرار 1/1٧٧.
)2( حسام الدين حممد، »داو جونز النسخة اإلسامية«، 2004/10/20

 www.islamonline.net/arabic/economics/2004/09/article01.shtml
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أصبــح عــدد صناديــق االســتثمار مبؤشــر داو جونــز اإلســامي 100 صنــدوق، 
قيمتهــا املاليــة 40 مليــار دوالر، وتســتخدمه حــوايل 28 ألــف شــركة علــى مســتوى 
العــامل، موزعــة علــى 48 دولــة حــول العــامل)1(، ممــا يؤكــد صحــة الرؤية االســراتيجية 

ــز(. )لداوجون
ــى  ــة واإلســامية عل ــة العربي يســاعد يف جــذب األمــوال الســتثمارها داخــل املنطق
شــكل صناديــق اســتثمارية، أو مــن خــال املشــاركة يف الشــركات الــي تــدرج ضمــن 

املؤشر. 
يســاعد بتكويــن حمافــظ اســتثمارية تتمتــع بالســيولة ومقاومــة للركــود، وتتمتــع 
باحلمايــة ضــد التضخــم، ممــا يؤمّــن عائــدات جمزيــة يف الســوق مقابــل رســوم إدارة 

منخفضــة. 
سوق•االستشارات:

ــم االستشــارات اإلســراتيجية حــول  ــى تقدي ــدويل عل ــايل ال ــي امل ــز دب حيــرص مرك
التمويــل اإلســامي للمســاعدة يف تطويــر صناعــة املــال اإلســامي، ويضــم اجمللــس 
االستشــاري للتمويــل اإلســامي، الــذي أســس يف هنايــة عــام 2005 مديــري وصانعــي 

قــرار يقدمــون اخلــرة والرؤيــة حــول صناعــة التمويــل اإلســامي.
وتتــم عمليــة التســعري يف ســوق االستشــارات داخــل منطقــة اخلليــج، وفقــا التفاقيــات 
ــراوح  ــه. وي ــى املشــروع بأكمل ــرة واحــدة عل ــع م Lump Sum Turn Key أي الدف

متوســط األســعار بني 500 دوالر يف اليوم خلدمات تكنولوجيا املعلومات املنخفضة 
الكلفــة ويتجــاوز 3000 دوالر يف اليــوم للخدمــات اإلســراتيجية واألكثــر ختصصــاً. 
ويعتمــد التســعري علــى مســتوى نضــج الســوق وطريقــة تفاعلــه مــع أنــواع اخلدمــات 

املتوفــرة، فمثــا:
• تتطلع الشركات العائلية إىل التحول لشركات مسامهة. 	
• ميل قطاع احلكومة الستخدام االستشاريني. 	

)1( إحصائيات ديسمر 2004.
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• ــر تطــورا واســتعدادا لدفــع أســعار 	 الشــركات املســامهة واملصــارف هــم األكث
ــى أفضــل اخلدمــات. أفضــل للحصــول عل

:DIFX•سوق•دبي•املايل
انطلقــت بورصــة دبــي عــام 2006 بشــكل متوافــق مــع الشــريعة اإلســامية واعتمــدت 
معايــري AAOIFI وفتحــت نافــذة للتعامــات غــري اإلســامية حبيــث تــوزع إيراداهتــا يف 

املصــاحل العامــة للمســلمني، ويف ذلــك بُعــد اســراتيجي متميــز.
وقــد حققــت جناحــات باهــرة فتملكــت 20 % مــن بورصــة ناســداك NASDAQ و 52 % 
مــن بورصــة ســوق لنــدن )London Stock Exchange (LSE و 47،6 % مــن البورصــة 

.OMX  االســكندنافية
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المبحث الثاني
الفروق الجوهرية بين المصارف 

اإلسالمية والربوية

تتفــق كًا مــن املصــارف الربويــة واإلســامية يف حشــدها للمــوارد التمويليــة يف 
ــة  ــاة االقتصادي ــر يف احلي ــة أك ــا بفعالي ــم إعــادة توظيفه ــاز املصــريف ث ــة اجله أوعي

العامــة إضافــة إىل املشــاركة يف وضــع السياســات النقديــة وإدارهتــا.
وقــد أصبــح للقطــاع املصــريف اإلســامي كيانــه املســتقل وشــخصيته املتميــزة ممــا 
أهلـّـه الحتــال مكانــة متقدمــة علــى صعيــد االقتصــاد العاملــي، فحقــق منــواً مســتمراً 
يف حجــم أعمالــه رغــم حداثتــه، بــل وبــدأت مصــارف غربيــة مرموقــة بتطبيــق 
ــى  ــة اإلســامية عل ــة املصرفي ــدرة األنظم ــى ق ــدّل عل ــة اإلســامية ممــا ي املصرفي
العمــل بكفــاءة يف كل اجملتمعــات املتقدمــة والــي تســعى حنــو التقــدم بغــض النظــر 

عــن االختــاف الديــي.
إن هــذا النظــام التمويلــي الفريــد يعمــل بفعاليــة كبــرية جنبــاً إىل جنــب مــع املصــارف 
التقليديــة يف كثــري مــن البلــدان املتقدمــة والبلــدان الســائرة حنــو التقــدم وذلــك يف كل 

مــن اقتصــاد الســوق واالقتصاديــات األخــرى.
وخيتلــف نظــام الصريفــة اإلســامية عــن نظــام الصريفــة التقليــدي بفروقــات عديــدة 
ومبختلــف املســتويات، وســنتناول هــذه الفــروق خبمســة حمــاور: املفاهيــم العامــة، 
والرحبيــة، وصيــغ التمويــل، وإدارة املخاطــر، والبعــد التنمــوي، والودائــع، الشــكل 

.)٨5(
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مصارف•إسالميةمصارف•ربويةاملقارن

مفاهيم•عامة

الوظيفة•األساسية

)االجتــار  واالقــراض  اإلقــراض 
يف الديــون(، فهــي جتمــع األمــوال 
واألفــراد  املشــروعات  ومتــول 

حمــددة. فائــدة  مقابــل 

)االجتــار  الشــرعية  املضاربــة 
مبختلــف  واخلدمــات(  الســلع  يف 
باملضاربــة  التمويــل  أشــكال 
واملشــاركة املتناقصــة وبيــع املراحبــة 
لآلمــر بالشــراء. لذلــك هــي جتمــع 
األمــوال وتســتثمرها مقابــل حصــة 
معــروف  غــري  ربــح  مــن  حمــددة 

مقــداره.

األهداف•العامة

مــن  املســامهني  حقــوق  تعظيــم 
خــال اقــراض املــال مــن املدخريــن 
ربــح  ميثــل  بفــارق  وإقراضــه 
املصــرف مــع الرّكيــز علــى عاملــي 
مجيــع  يف  والرحبيــة  املخاطــر 

. تعاماهتــا

حقــوق  تعظيــم  اقتصاديــاً:   -
الربــح  خــال  مــن  املســامهني 
واخلســارة النامجــة عــن ممارســة 
األعمــال الشــرعية. وتطوير وســائل 
واملدخــرات  األمــوال  اجتــذاب 
يف  املشــاركة  حنــو  وتوجيههــا 
االســتثمار باألســلوب املصــريف غــري 

الربــوي.
املعامــات  تطهــري  اجتماعيــاً:   -
ــع احلــرج  ــا ورف ــة مــن الرب املصرفي
عــن املســلمني وإعــادة بنــاء النظــام 
ــى أســاس اإلســام  االقتصــادي عل
أحــكام  وفــق  التنميــة  ودعــم 

الشــريعة. 

الضوابط•املهنية

إدارة األصــول واخلصــوم بأفضــل 
أســس  علــى  ممكنــة  رحبيــة 
ســعر  خــال  مــن  اقتصاديــة 

. ئــدة لفا ا

إدارة األصــول واخلصــوم بأفضــل 
أســس  علــى  ممكنــة  رحبيــة 
بأســس  مضبوطــة  اقتصاديــة 
شــرعية تقررهــا اهليئــة الشــرعية 

. ف للمصــر

موارد•املصرف•عموماً

- الودائــع بغــرض االســتثمار عــن 
طريــق اإلقــراض.
- حقوق امللكية. 

- أجور اخلدمات املصرفية.

- أربــاح الودائــع املســتثمرة شــرعياً 
ومتثــل )65 %( مــن أعماهلــا عموماً.

- حقوق امللكية. 
- أجور اخلدمات املصرفية.
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العمليــات•واألهداف•تتوافق•
مع

ضوابط الشريعة اإلسامية.قوانني املصارف العاملية.

الوساطة•املالية•بني•العميل•
واملصرف

تنفذ كشريك.تنفذ كمقرض ومقرض.

عاقــة مديــن ودائــن بــني املــودع األنشطة•املالية
واملصــرف مــن جهــة وبــني املقــرض 
واملصــرف مــن جهــة أخــرى وســعر 
الفائــدة )الربــا( ميثــل ســعر الديــن 
البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  ويعكــس 

للنقــود.

ختاطــر  اإلســامية  الصريفــة 
بعاملــي اإلنتــاج )العمــل ورأس املــال 
معــاً(، فــا يُدفــع لعنصــر العمــل إال 
العائــد  يُقــدَم  بــه وال  القيــام  بعــد 
لــرأس املــال إن مل يتعــرض لنفــس 
املخاطــر أيضــاً فالعائــد ميثــل تكلفة 

الفرصــة البديلــة لاســتثمار.
وسيلة يتم االجتار هبا.سلعة يتم االجتار فيها.املال•هو

عقاريــة وجتاريــة وشــخصية، مــع عقارية وجتارية وشخصية.الضمانات•املطلوبة
املشــروع  ضمــان  علــى  الركيــز 

جــدواه. ودراســة 
يعــادل ســعر الفائــدة الســائد علــى التضخم

أقــل تقديــر.
ال يوجــد ألن املصــرف شــريك يف 

الربــح واخلســارة.
املســامهني• عائــد• مصــدر•

املصــرف( )مــالك•
املــال اخلبيــث بســبب مــا فيــه مــن 
ربــا حمــرم العتمــاده علــى الفائــدة 

الربويــة وهــي كســب أكيــد.

املــال الطيــب العتمــاده علــى الربــح 
احلــال وتعرضــه للغنــم والغــرم أي 

للربــح واخلســارة.
املســامهة•يف•حتصيل•وسداد•

الزكاة
يساهم.ال يساهم.

علــى موجود مقابل فائدة ربوية.حسم•السندات• تعتمــد  ألهنــا  موجــودة  غــري 
الربــا.

علــى موجود مقابل فائدة ربوية.حتصيل•السندات• تعتمــد  ألهنــا  موجــودة  غــري 
الربــا.

التمويــل على أساس الفائدة الربوية.التعامل•مع•املصارف•األخرى• صيــغ  أســاس  علــى 
اإلســامية ويف املعامــات اجلائــزة 

. شــرعا
وديعة بدون فائدة ربوية.على أساس الفائدة الربوية.العالقة•مع•املصرف•املركزي•
يف• تبــاع• املصــرف• أســهم•

لبورصــة ا
نعم.نعم.

ذات غري موجودة.الرقابة•الشرعية تكــون  أن  وجيــب  موجــودة 
جيــدة. مسعــة 
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ــة اإلســامية حسب املعايري الدولية.درجة•اإلفصاح•والشفافية ــري العاملي حســب املعاي
حبيــث تراعــي درجــة إفصــاح عاليــة 
عــن أســس توزيــع نتائــج النشــاط 
إضافــة  البيــع  أســعار  وحتديــد 
وبيــان  عليــه  املتعــارف  لإلفصــاح 
اجلــزء غــري الشــرعي الــذي أصابتــه 

أعمــال املصــرف.
مــن استثمار•األموال العظمــى  الغالبيــة  توجــه 

ــة إىل  اســتثمارات املصــارف الربوي
فائــدة  علــى  وحتصــل  القــروض، 

ذلــك.  مقابــل 

املضاربــة هــي إعطــاء املــال مــن رب 
املــال ملــن يعمــل فيــه نظــري حصــة 
مــن الربــح املعلــوم بالنســبة املقــدرة 

كجــزء شــائع مــن الربــح. 
مشــاريع علــى أســاس صيــغ متويــل سندات اخلزينة بفائدة ربوية.استثمار•األموال•الفائضة•

إســامي.
ألنــه يركز•املصرف•على• مــاءة  األكثــر  العمــاء   -1

يســعى لضمــان اســرداد أموالــه.
2- الضمانات املقدمة.

1- املشــاريع األكثر رحبية وإنتاجية 
ألنــه يســعى لضمــان جنــاح املشــاريع 

بوصفه شــريكا.
الفنيــة  اجلــدوى  دراســات   -2

 . يــة د قتصا ال ا و
عاليــة مؤهلون.املوظفون• كفــاءات  وذوو  مؤهلــون 

تتوافــر لديهــم خــرات ســوقية يف 
ممارســتها. يتــم  الــي  األعمــال 

هــل•يشــرط•التعامــل•مــع•
املســلمني•فقــط؟

ال.ال.

هــل•يتعامل•بغــر•اإلقراض•
واالقراض•

نعم.ال.

اإلقــراض لنشــاطات حمصــورة يف األنشطة•اليت•متارسها
قطاعــات حمــددة.

أنشــطة غــري حمصــورة يف قطاعــات 
لذلــك  متنوعــة  وبصيــغ  حمــددة 

فنشــاطاهتا أوســع .
املصــارف• متــارس• هــل•
اإلسالمية•الصرفة•الربوية؟

ال-

هل•متارس•املصارف•الربوية•
الصرفة•اإلسالمية؟

-أحيانا كنوافذ إسامية
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الرحبية
- زيادة عدد املصارف يف السوق.رحبية•املصرف•تتأثر•بـ:

- التقدم التقي وتكاليفه.
ــدة  ــني الفائ - اخنفــاض اهلامــش ب

ــة. ــة والدائن ــا( املدين )الرب

العامــة يف  االقتصاديــة  احلالــة   -
البــاد ألن املــال ليــس ســلعة بــل 

هــو وســيط تبــادل.
- التقدم التقي وتكاليفه.

ــال العائد•هو: ــد امل ــة.. وهــي عائ ــدة الربوي الفائ
الــذي يقرضه املشــروع. وهي حمددة 
القيمــة يتعــني ســدادها يف مواعيــد 
حمــددة، ســواء حقــق املشــروع أرباحــاً 
أو مل حيقــق. ويلتــزم املشــروع بســداد 
عنــه  تُدفــع  الــذي  املقــرض  املــال 
ــادة أو  ــه دون زي ــس قيمت ــدة بنف الفائ
ــدة مــن ضمــن  ــر الفائ نقصــان. وتعت
املشــروع،  يتحملهــا  الــي  األعبــاء 
وجيــب خصمهــا مــن اإليــرادات قبــل 

حتديــد ربــح املشــروع.

الربــح أو اخلســارة.. وهــو عائد أصحاب 
املشــروع  يف  ســامهوا  ســواء  املشــروع 
جبهدهــم أو بأمواهلــم أو باالثنــني معــاً، 
وال ميكــن حتديــد الربــح بصــورة قاطعــة 
إال بعد انتهاء أعمال املشــروع، وملا كانت 
املشــروعات تســتمر عــادة ملــدة طويلــة، 
وملــا كان مــن غــري املقبــول أن ينتظــر 
املساهم كل عمر املشروع ليحصل على 
رحبــه، فقــد اُصطلح علــى حتديد الربح 
كل مــدة يتفــق عليهــا املســامهون يف 
املشروع، وال يوزع الربح على املسامهني 
إال عنــد حتديــده، ويتــم التوزيع بالنســب 
ــن  ــح م ــري الرب ــا، ويتغ ــوا عليه ــي اتفق ال
مــدة ألخــرى تبعــا لنتيجــة النشــاط يف 
كل مــدة، وبالتــايل تتغــري مقــدار أربــاح 
ــح،  ــة الرب ــري قيم أصحــاب املشــروع بتغ
وتزيــد حقــوق أصحاب املشــروع يف رأس 
املــال ويف األربــاح بزيــادة قيمــة األمــوال 
املســتثمرة يف املشــروع أو بزيــادة أرباحــه 
مــن  يــرد  ال  ولذلــك  أيضــاً،  والعكــس 
رأس املــال ألصحــاب املشــروع، يف حالــة 
اخلســارة، إال مــا يتبقــى منــه بعــد حســم 

اخلســارة.
الفائــدة عائــد أكيــد يعــادل الفائــدة خماطر•حتقق•العائد•

ممــا  ثابــت  عائــد  وهــو  الربويــة، 
يســهم يف حتــول االســتثمارات إىل 
االســتثمار  بــدل  بفائــدة  اإليــداع 

باألســهم يف ســوق املــال.

أو  الربــح  حالــة  حســب  احتمــايل 
اخلســارة ممــا يضفــي العدالــة علــى 
العاقــة بــني عاملــي اإلنتــاج )العمــل 
ورأس املــال(. ومبــا أن األربــاح هــي 
فــإن  لألعمــال  الرئيســيّ  احلافــز 
مودعــي االســتثمار يتلقــون عوائــد 
)الربــا(  الفائــدة  معــدّل  مــن  أكــر 
احملــدّد املعطــى يف املصارف الربوية.
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بــني• اجلوهريــة• الفــروق•
والربــح الفائــدة•

الربح هو العائد على املشروع.الفائدة من تكاليف املشروع.

ألهنــا طريقة•حساب•العائد الفائــدة  حســاب  يســهل 
معلــوم  مبلــغ  علــى  معلــوم  معــدل 

معلومــة. ملــدة 

مشــكلة  الربــح  حتديــد  يعتــر 
جهــد  إىل  حتتــاج  فهــو  حماســبية 

الحتســابه. وخــرة  ووقــت 
يــوزع•الربــح•واخلســارة•بــني•

املصــرف•واملدخرين•
ال يوجــد خســائر بــل ربــح أكيــد يــوزع 
حســب ســعر الفائدة )الربا( السائد.

حسب االتفاق رحباً أو خسارة.

إن•حتمــل•الطرفــني•للربــح•
يســاهم واخلســارة•

بشكل أكيد يف تنمية اجملتمع. بشكل احتمايل يف التنمية.

متغرية تبعاً ملصدر متويل االستثمار.ثابتة نوعاً ما وتعادل الفائدة الربوية.تكلفة•األموال

صيغ•التمويل
التمويــل التقليــدي حيــدد عاقــة صيغ•التمويل

ــاً. ــدة دوم املصــرف باملقــرض بفائ
التمويل اإلســامي مضــارب يف املدى 
القصــري، متاجــر على املــدى الطويل.

يــؤدي التمويــل التقليــدي إىل توفــري دور•التمويل
ارتبــاط  الســوق دون  الســيولة يف 
مباشــر بــني ســوق الكتلــة الســلعية 
النقديــة  والكتلــة  واخلدميــة 

قبلــه. مــن  املطروحــة 

يــؤدّي التمويل اإلســامي إىل عاقة 
احلقيقــي  االقتصــاد  بــني  قويــة 
فاالرتبــاط  املاليــة.  واألســواق 
مباشــر وحمكــم بــني ســوق الكتلــة 
الســلعية واخلدميــة والكتلــة النقديــة 

املطروحــة مــن قبــل.
فقط اخلدمات املصرفية غري الربوية مجيع اخلدمات املصرفية.اخلدمات•املقدمة

إضافة خلدمات تكافلية واستشارية.
األمــوال• املصــرف• يقبــل•
مــن•املدخريــن•علــى•أســاس

املضاربــة الشــرعية مقابــل حصــة اإليداع بفائدة ربوية.
مــن الربــح واخلســارة.

صيــغ مراحبــة ومشــاركة ومضاربــة اإلقراض واالقراض الربوي.صيغ•التمويل
وسَــلَم واســتصناع وإجــارة ومزارعــة 
يناســب  ممــا  وغريهــا  ومســاقاة 
واملتوســطة  الصغــرية  املشــاريع 

احلجــم. والكبــرية 
بتمويــل• املشــاركة• أســلوب•

العامــل املــال• رأس•
اإلقــراض  بأســلوب  ممكــن 

فقــط. التقليــدي 
ممكــن بأســاليب الصيــغ الشــرعية 

مــع املرونــة.
بتمويــل• املشــاركة• أســلوب•

املــال•الثابــت رأس•
اإلقــراض  بأســلوب  ممكــن 

فقــط. التقليــدي 
ممكــن بأســاليب الصيــغ الشــرعية 

مــع املرونــة .
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العمليــات• ُتطــور• هــل•
بــني• العالقــة• املصرفيــة•
اخلــرة•املاليــة•واألنشــطة•
والتجاريــة؟ الصناعيــة•

خمتلــف بشكل حمدود. بــني  العاقــة  يطــور 
اخلــرات ممــا يُســاعد يف إصــاح 

االقتصــادي. النظــام 

اخلدمات•التقليدية•
كاالعتمادات•املستندية•

والكفاالت•والرهون•
واحلسابات•اجلارية•

وغرها

اهتمامــاً موجودة. تــويل  وهــي  موجــودة 
األخاقيــة  رئيســياً للنواحــي 
والشرعية يف هذه التعامات. ألهنا 
تعــد خصائــص الشــفافية والعــدل 
واملســاواة مــن األســس الثابتــة الــي 
ترتكــز عليهــا اخلدمــات املصرفيــة 

اإلســامية.
إمكانيــة•اســتحداث•خدمات•

جديدة
املصــارف  بأنظمــة  مرتبــط 

عليهــا. املتعــارف 
اهليئــة  باجتهــادات  مرتبــط 
الشــرعية لذلــك فهــي أكثــر مرونــة.

ال يســمح فيهــا إال يف نطــاق مــا املتاجرة•باألصول
ــل  ــه مــن أمــوال مقاب تعــذر حتصيل

ورهــون. ضمانــات 

حيــق هلــا املتاجــرة باألصــول الثابتــة 
واملتداولة.

إدارة•املخاطر
للمقــرض املخاطر ألن  املقــرض  يتحملهــا 

ضمانــات.
)املمــول(  املصــرف  بــني  مشــركة 
ومالــك املشــروع )صاحــب التمويــل( 

بوصفهمــا شــركاء. 
نســبة•اخلطــر•علــى•أســاس•

نــوع•التمويــل
أقــل ألن للمقــرض ضمانــات مقابل 

قرضه.
أكر بسبب طبيعة صيغ التمويل.

اخلطــر أقل تشاركاً.مسؤوليات•فريق•العمل الزديــاد  مشــاركة  أكــر 
. حملتمــل ا

خطــر•الســداد•)العالقــة•مــع•
املدين•املعســر(

تشــرط علــى املديــن إعــادة األمــوال 
املســتدانة كلهــا ألن املديــن فقط هو 
ــا ســواء أضــاع جــزءاً  املســؤول عنه
مــن املــال املقــرض أو كلــه وســواء 
كان ذلــك بســبب العوامــل القابلــة 
للتحكــم أو خارجــة عــن الســيطرة.

تؤخــذ خماطــر اإلعســار مــن قبــل 
حتقيــق  تبغــي  الــي  املصــارف 
عنــد  االعتبــار  بعــني  األربــاح 
املصــرف  فيتشــارك  املشــاركة 
جنــاح  جتــاه  باملســؤولية  وعميلــه 

بــه. القيــام  املنــوي  العمــل 
يف•حــال•تأخــر•املعســر•عــن•

الســداد
للمعســر  ظــروف  أيــة  تراعــي  ال 
أو  بســيطة  فوائــد  عليــه  وترتــب 

مركبــة. 

وتنتظــر  املعســر  ظــروف  تراعــي 
ــادة. ــة زي ــه أي ــب علي يَســاره وال ترت
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تقابــل خطر•السيولة معقولــة  بســيولة  حيتفــظ 
مبــا  املفاجــئ  الســحب  توقعــات 
ال يتجــاوز 15-10 % مــن الودائــع 

العاديّــة. الّظــروف  يف  الكلّيّــة 

تقابــل  الــي  بالســيولة  حتتفــظ 
احلســابات اجلاريــة فقــط. وغالبــا 
ــا تواجــه هــذه املصــارف مشــكلة  م
لشــعبيّة  نظــراً  السّــيولة  زيــادة 

فيهــا. التوظيــف 
القــدرة علــى خطر•استقرار•األسعار الربويــة  للمصــارف 

أهليــة  لكــن  بديــل،  مــال  توليــد 
املقرضــني يف تأديتــه بإدخــال ســلع 
األســواق  يف  جديــدة  وخدمــات 
مضمــون  وغــري  احتمــايل  أمــر 
ــؤدي لعــدم  ممــا يســبب تضخمــاً ي

الســوق. أســعار  اســتقرار 

للمصــارف اإلســاميّة القــدرة علــى 
هــذه  وتقــرن  بديــل،  مــال  توليــد 
الزيــادة مــع زيــادة مــا يقابلــه مــن 
ســلع وخدمات جديدة يف األســواق.
 فــإذا فشــل االســتثمار يف حتقيــق 
هدفــه فلــن حتــدث زيــادة يف كميــة 
جيعــل  ممــا  مقابــل  دون  النقــد 

اســتقرارًا.  أكثــر  األســعار 
مــدى•حتمــل•املخاطــر•يف•

حالــة•تعثــر•املشــروع
حيجــز  ألنــه  خماطــر  يتحمــل  ال 

ويصادرهــا. الضمانــات  علــى 
يتحمــل املخاطــر ويســاهم يف احلــل 
ممــا  املشــروع  يف  شــريك  ألنــه 
يســاعد يف تطويــر إدارة املشــاريع 

املتعثــرة.
أثــر•خماطر•أســعار•الفائدة•

)الربا(
معدوم.كبري.

تعــادل حجــم القــروض املمنوحــة أثر•املخاطر•االئتمانية
أعبائهــا  صــايف  إىل  إضافــة 
املشــكوك  الديــون  وخمصصــات 

. فيهــا

الديــون  خمصصــات  تعــادل 
فيهــا. املشــكوك 

مــدى•التأثــر•بســعر•الفائدة•
LIBOR•الربــا(•العاملي(

ال تتأثر.تتأثر بشدة.

بانتهــاء عالقة•املصرف•مع•زبائنه تنتهــي  ماليــة  عاقــة 
بينهمــا. الــذي  االئتمــان 

عاقــة شــراكة وحتمــل للمخاطــر 
جتعــل العاقــة بينهمــا أكثــر التزامــا 
ــر  ــح فرصــاً أفضــل لتطوي ممــا مين

ــم الثقــة. األعمــال وتدعي
متيل•املصارف•إىل•اإلقراض•

على•
الرحبيــة  حيــث  القصــري  املــدى 

األســرع.
جــودة  حســب  الطويــل  املــدى 
املســتثمرة. اجلهــات  اســتثمارات 



492
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

العالقات•التبادلية•بني•
املصرف•وزبائنه•ودرجة•

االلتزام

قويــة ألهنــا متيــل ألن تكــون علــى ضعيفة.
املــدى الطويــل والتحمــل املشــرك 
للمخاطــر، وغالبــا مــا يتــم جتديــد 
العقــود بينهمــا ممــا يرفــع درجــة 

االلتــزام بــني الطرفــني.
تفويض•السلطة•

للمرؤوسني•للتحكم•
باختاذ•القرار•ملمارسة•

النشاطات•املالية•بشكل•
سريع

أكر مرونة.أقل مرونة.

الثقة•املمنوحة•لفريق•
عمل•املصرف

ثقــة مرتبطــة بالتفويــض املمنــوح 
مــن الســلطة األعلــى وهــي ســلطة 
ــل  ــق العم ــد فري ــا ابتع ــف كلم تضع

عــن الســلطة املركزيــة.

يف  املرونــة  حتقــق  جيــدة  ثقــة 
قــرارات منــح اخلدمــات للمناطــق 

والريفيــة. النائيــة 

العالقة•بني•موظفي•
املصرف

طبيعــة ضعيفة. بســبب  ومتماســكة  قويــة 
العمــل.

التنمية
أهــداف• حتقيــق• مــدى•
واقتصاديــة؟ اجتماعيــة•

لتحقيــق  تســعى  مؤسســات  هــي 
)تعظيــم  اقتصاديــة  أهدافــاً 
الكتلــة  تشــغيل  إىل  أي  الرحبيــة( 
الســوق. يف  املوجــودة  النقديــة 

أهدافــاً  حتقــق  مؤسســات  هــي 
الرحبيــة(  )تعظيــم  اقتصاديــة 
خــال  مــن  اجتماعيــة  وأهدافــاً 
أمــوال  ومجــع  احلســنة  القــروض 
الــي  الصيــغ  إىل  إضافــة  الــزكاة 
املشــروعات  متويــل  تناســب 
مشــكلة  )حــل  الصغــر  املتناهيــة 
الســلعية  الســوق  وربــط  البطالــة( 
النقديــة. بالســوق  )اإلنتاجيــة( 

ألهنــا خدمات•ودوافع•االستثمار االســتثمار  علــى  تشــجع  ال 
إال  املســتثمرين  لصغــار  تتيــح  ال 

ثابتــة. بفائــدة  اإليــداع  فرصــة 

اإلســامية  املصــارف  تشــجع 
ــط وصغــار  أصحــاب الدخــل املتوسّ
املســتثمرين الســتثمار مدّخراهتــم. 
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والتكافــل• الدخــل• توزيــع•
عــي االجتما

يــؤدّي اســتخدام آليّــة ســعر الفائــدة 
ــدٍ  ــروة يف أي ــع الث ــا( إىل جتمي )الرب
قليلــة بســبب اقــراض املــال مبعــدل 
إقراضــه  ثــمّ  منخفــض،  فائــدة 
مبعــدالت أعلــى ممــا يزيــد الفــروق 

بــني طبقــي األغنيــاء والفقــراء.

يتقاســم املســتثمرون جبميــع فئاهتم 
املكاســب مــع املصــرف إضافــة إىل 
ــد اخلدمــات األخــرى، وتصــرّ  عوائ
بعــض املصــارف اإلســامية علــى 
تأســيس صنــدوق الــزّكاة جلمعهــا 
علــى  وتوزعهــا  األغنيــاء  مــن 

الفقــراء.
القوانني•احمللية•والتشريعات•

القانونية
احملليــة  القوانــني  تراعــي 
النافــذة  القانونيــة  والتشــريعات 

ذلــك. علــى  صممــت  ألهنــا 

اإلســاميّة  املصــارف  تواجــه 
القوانــني  حتديــات كبــرية ملواجهــة 
قــد  اإلجــراءات  لكــون  احملليــة 
النّظــام  مــع  للّتعامــل  وضعــت 
املصــريفّ الّتقليــديّ. وعلــى املصرف 
اإلســامي حديث النشــأة أن يســعى 
احلصــول  بغيــة  القواعــد  لتغيــري 
علــى بعــض اإلعفــاءات أو املزايــا.

ــاس بســبب القبول•العام ــني الن ــوال ب ال جتــد قب
للشــريعة  املخالفــة  أعماهلــا 
ودائــع  حيرمهــا  ممــا  اإلســامية 
مــن  كثــرية  أمــواالً  وخيــرج  كبــرية 

واالســتثمار. التعامــل  دائــرة 

باعتبــار أهنــا مؤسســات مصرفيّــة 
تعمــل مبــا يتوافــق وأحــكام الشــريعة 
يُكســبها  الــذي  األمــر  اإلســاميّة 
قبــوال لــدى النــاس ومينحهــا القــدرة 
النفســية  احلواجــز  كســر  علــى 

إليــداع األمــوال فيهــا.
االقتصــاد• تعــرض• عنــد•
هلــزات•سياســية•وطبيعيــة•

أثبتــت الوقائــع التارخييــة هــروب 
يف  البــاد  خــارج  األمــوال  رؤوس 
ــدة، وتعتــر املصــارف  حــاالت عدي
الربويــة أداة طيّعــة لتحقيــق ذلــك 
ســواء ألمواهلــا اخلاصــة أو لألموال 
األمــوال  فــرؤوس  فيهــا.  املودعــة 
شــكل  علــى  ضمنهــا  تتحــرك 
حســابات وأرقــام افراضيــة وليــس 
مــن الضــروري أن تكــون األمــوال 

موجــودة يف خزائنهــا فعــا.

اإلســامية  املصــارف  تســتطيع  ال 
هتريــب أمواهلــا أو األمــوال املودعــة 
أمواهلــا  ألن  نظــراً  بســهولة  فيهــا 
مرتبطــة باالقتصــاد الوطــي علــى 
علــى  وليــس  فعليــة  اســتثمارات 
شــكل حســابات وأرقــام افراضيــة.

املســؤولية• مبــدأ• تطبيــق•
عيــة الجتما ا

املاليــة ال تساهم. اخلدمــات  صناعــة  تعتــر 
اإلســامية وســيلة فعالــة يف تطبيــق 

مبــدأ احملاســبة االجتماعيــة.
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الودائع
تتلقــى•املصــارف•األمــوال•
بغــرض• العمــالء• مــن•
واســتثمارها،• حفظهــا•
تــودع•هــذه•األمــوال• وقــد•
أو• جاريــة• حســابات• يف•
علــى•شــكل•ودائــع•حمــددة•
املــدة•أو•يف•حســابات•توفــر•
العائــد• وخيتلــف• وادخــار.•
عليــه• حتصــل• الــذي•
ــة• ــالف•طبيع ــع•باخت الودائ
املصــرف•املودعــة•فيــه•علــى•

التــايل: النحــو•

حتصــل الودائــع يف املصــارف الربويــة 
علــى فائــدة، وخيتلــف ســعر الفائــدة 
وكذلــك  احلســاب،  نــوع  باختــاف 
باختــاف مــدة حفظهــا. ويف مجيــع 
بــني املصــرف  االتفــاق  يتــم  األحــوال 
وبــني عميلــه على ســعر حمــدد للفائدة. 
ونتيجــة لذلــك فــإن املصــرف يســتطيع 
يف هناية كل شــهر أن حيدد بدقة كاملة 
قيمــة العائــد الــذي يدفعــه للمودعــني.

ويقــوم املصــرف الربــوي يف هنايــة كل 
شــهر حبســاب قيمة الفوائد املســتحقة 
علــى األمــوال املودعــة لديــه، فــإن كانــت 
يف شــكل حســاب جــاري محلــت الفائدة 
وإن  نفســه،  اجلــاري  احلســاب  علــى 
املــدة،  األمــوال وديعــة حمــددة  كانــت 
ــخ اســتحقاقها، ســجلت  ومل حيــلّ تاري
الفائــدة على حســاب احتياطي للفوائد 
املدفوعــة حلــني حلــول تاريخ اســتحقاق 
ناحيــة  ومــن  معهــا.  لتدفــع  الوديعــة 
أخــرى فــإن جممــوع الفوائــد املســتحقة 
علــى املصــرف لعمائه يف هناية الشــهر 
تقيــد على مصروفــات املصرف، وتعتر 

ضمــن تكاليفــه.
مما سبق يتبني أن:

سعر الفائدة حمدد عند التعاقد.	•
يتــم حســاب الفائــدة يف هنايــة كل 	•

شــهر، وبالتــايل فــإن التــزام املصــرف 
جتــاه عمائــه واضــح بصــورة قاطعــة.

يلتــزم املصــرف بســداد الفائــدة وتعتــر 
ضمــن تكاليفــه، ســواء حقــق املصــرف 
أرباحا أو مل حيقق، كما يلتزم برد قيمة 
الوديعــة بالكامــل يف تاريخ االســتحقاق.

الودائــع  اإلســامية  املصــارف  تتلقــى 
نظــام  وحيــدد  املختلفــة،  بصورهــا 
املصــرف كيفيــة حتديــد العائــد الــذي 
ســيوزع علــى املودعــني. وجمللــس اإلدارة 
ــاح  ــع األرب احلــق يف إعــداد اقــراح بتوزي
علــى  )املصــرف(  للشــركة  الصافيــة 
ملصلحــة  حمققــة  يراهــا  صــورة  أي 
املســامهني والعمــاء، مــع االلتــزام بدعم 
املركــز املــايل للشــركة بعــد إقــراره يف 

للمســامهني. العموميــة  اجلمعيــة 
ومتيــز املصــارف اإلســامية بــني العائــد 
املدفــوع لــكل نــوع مــن أنــواع احلســابات 
املودعــة فيهــا األمــوال، وفقــاً لطبيعــة 

ــداع. ــدة اإلي احلســاب وم
ويتضح مما سبق:

أن العائــد الــذي حيصــل عليــه املــودع 	•
غــري حمــدد القيمــة، بــل هــو نســبة مــن 

ــاح. األرب
األربــاح 	• علــى  التعــرف  ميكــن  ال 

ونصيــب كل مــودع منهــا إال بعــد إعــداد 
احلسابات اخلتامية للمصرف واعتماد 

األربــاح والتوزيعــات.
ال 	• أربــاح  حتقيــق  عــدم  حالــة  يف 

عائد ألموالــه. علــى  املــودع  حيصــل 
يضمــن 	• االدخــار  لوديعــة  بالنســبة 

املصرف رد قيمتها بالكامل للمودع، وله 
أن يشــرك هــذه الوديعــة يف أرباحــه)1(.

بالنسبة لوديعة االستثمار فإن املصرف 
ال يضمــن رد قيمتهــا بالكامــل وإمنــا 
تشــارك يف الربــح واخلســارة احملتملــني 
الذين تتعرض هلا عمليات االستثمار أو 

تتحمــل الوديعــة اخلســارة بالكامــل.

الشكل•)85(

)1( للمزيد راجع بيانات االحتاد الدويل للمصارف اإلسامية.
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المبحث الثالث
مؤسسات البنية التحتية 
للصناعة المالية اإلسالمية 

جييــب هــذا املبحــث عــن ســؤال )مــاذا حــدث(، باعتبــاره تارخيــاً البــد مــن دراســته 
للبنــاء عليــه اســراتيجياً.

مــن خــال تكامــل  حيقــق تكامــل الصناعــة املاليــة اإلســامية تقدمــاً ملحوظــاً 
ــني  ــل ب ــق التكام ــق وحتقي ــات الدعــم والتدقي ــدم خدم ــي تق ــه ال مؤسســاته وهيئات

العامليــة. املاليــة اإلســامية  املؤسســات 

ــاً وتوســعاً يتناســب  ــة اإلســامية تطــوراً علمي ــات واملؤسســات املالي يُعــدّ تكامــل اهليئ
واالحتياجات املستقبلية، فهذه املؤسسات تشّكل بيئة داعمة للعمل املصريف اإلسامي 

ويكمــن دورهــا اإلجيابــي يف تعزيــز الرقابــة املصرفيــة علــى املصــارف اإلســامية.

ــة معايــري  ــم تأسســت هيئ ــة عــام 1975، ث فقــد تأســس املصــرف اإلســامي للتنمي
احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية عــام 1991، ثــم تاهــا اجمللــس 
العــام للمصــارف واملؤسســات املاليــة اإلســامية والســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة 
عام 2001، ثم تأسســت الوكالة اإلســامية الدولية للتصنيف ومركز إدارة الســيولة 

وجملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية عــام 2002.

ثــم وبســبب احلاجــة انبثقــت مزيــد مــن مؤسســات البنيــة التحتيــة الداعمــة للعمــل 
املصــريف اإلســامي مبــا يتناســب والواقــع العملــي حيــث جيــري العمــل علــى إنشــائها 

وتطويرهــا تباعــاً.
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املصرف•اإلسالمي•للتنمية:
أنشــئ املصــرف اإلســامي للتنميــة)1( مــن قبــل املؤمتــر األول لــوزراء ماليــة الــدول 
اإلســامية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلســامي يف جدة عام )1393هـ/1973م(، 
هبــدف دعــم التنميــة االقتصادية والتقدم االجتماعي يف الدول األعضاء واجملتمعات 
اإلســامية يف أرجــاء العــامل املختلفــة وفقــاً ملبــادئ الشــريعة اإلســامية الســمحة. 

وقــد بــدأ املصــرف أعمالــه رمسيــاً عــام )1395هـــ/1975م(.
أهداف•املصرف:•

يقــوم املصــرف بتمويــل املشــروعات والرامــج املنتجــة يف القطاعــني العــام واخلــاص 
يف الــدول األعضــاء، الشــكل )86(. لذلــك فهــو يســتثمر أموالــه يف مشــاريع البنيــة 
األساســية االقتصاديــة واالجتماعيــة، ويقــدم املســاعدة الفنيــة إىل الــدول األعضــاء، 
كمــا يســاعد يف تنميــة التجــارة اخلارجيــة والســيما يف الســلع الرأمساليــة. ويســاعد 
املصــرف أيضــا اجملتمعــات املســلمة يف الــدول غــري األعضــاء، كمــا يقــوم بإجــراء 
واملعامــات املصرفيــة  االقتصــاد اإلســامي  الشــرعية يف  والبحــوث  الدراســات 

اإلســـامية عــن طريــق الصناديــق اخلاصــة الــي تُنشــأ هلــذا الغــرض.

الشكل•)86(
(1) www.isdb.org 

جمموعة املصرف اإلسامي للتنمية

صندوق البنية األساسية

املعهد اإلسامي للبحوث والتدريب

املؤسسة اإلسامية لتنمية القطاع اخلاص

املؤسسة اإلسامية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات

إدارة األصول - حمفظة املصارف اإلسامية - صندوق حصص االستثمار - صندوق الوقف
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ميــوّل املصــرف مشــروعات التنميــة يف الــدول األعضــاء عــن طريــق عــدد مــن أشــكال 
التمويــل املتفقــة مــع أحــكام الشــريعة، كالقــروض واإلجــارة والبيــع ألجــل واملســامهة 
يف رأس املــال واعتمــادات التمويــل وغريهــا، كمــا يقــوم بتنميــة التجــارة بــني الــدول 
األعضــاء عــن طريــق برامــج متويــل التجــارة، كعمليــات متويــل جتــارة الــواردات، 
وبرنامــج متويــل الصــادرات وحمفظــة املصــارف اإلســامية وصنــدوق حصــص 
االســتثمار وغريهــا. وســنكتفي باســتعراض دور املؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع 

اخلــاص.
املؤسسة•اإلسالمية•لتنمية•القطاع•اخلاص:•

للمصــرف  تابعــة  مؤسســة  هــي  اخلــاص  القطــاع  لتنميــة  اإلســامية  املؤسســة 
اإلســامي للتنميــة وهــي مؤسســة ماليــة دوليــة متعــددة األطــراف أنشــئت لتحقيــق 
التنميــة يف دوهلــا األعضــاء عــن طريــق تقديــم اخلدمــات املاليــة للقطــاع اخلــاص يف 

تلــك الــدول.
مهمــة•املؤسســة: اســتكمال الــدور الــذي يقــوم بــه املصــرف عــن طريــق تنميــة القطــاع 

اخلــاص وتعزيــزه ليصبــح أداة للنمــو والرفــاه االقتصادي.
رؤيــة•املؤسســة: أن تصبــح املؤسســة املاليــة اإلســامية متعــددة األطــراف األوىل 

لتنميــة القطــاع اخلــاص.
أهداف•املؤسسة:•

• ــك النمــو 	 ــة بتحري ــى الفــرص املتاحــة يف القطــاع اخلــاص الكفيل التعــرف عل
االقتصــادي. 

• ــادئ 	 ــي تتفــق ومب ــة ال ــم طائفــة واســعة مــن املنتجــات واخلدمــات املالي تقدي
الشــريعة اإلســامية وأحكامهــا.

• توســيع فــرص وصــول شــركات القطــاع اخلــاص يف الدول األعضاء إىل أســواق 	
رأس املال اإلســامية.
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ولتحقيق هذه األهداف فإن املؤسـسة تسعى إىل االضطاع بدور هام يف اآلتي:
• تعبئة األموال واملوارد للقطاع اخلاص يف جمال االستثمار. 	
• العمــل كجهـــة حافــزة يف جمــال برامــج اخلصخصــة وإعــادة هيكلــة الشــركات 	

يف الــدول األعضــاء عــن طريــق تقديــم اخلدمــات االستشــارية للقطاعــني العام 
واخلــاص علــى الســواء.

• التشجيع على إنشاء أسواق رأس املال اإلسامية وتطويرها. 	
منتجات•املؤسسة•وخدماهتا:

تقــدم املؤسســة سلســلة واســعة مــن املنتجــات املاليــة خيتــار منهــا عمــاء املؤسســة 
ــن ذلــك املؤسســة مــن تقديــم مزيــج مــن التمويــل الــذي يتناســب  مــا يناســبهم وميكِّ

واحتياجــات كل مشــروع أمــا املنتجــات واخلدمــات الرئيســة للمؤسســة فهــي:
ــاب  ــق االكتت ــل املباشــر عــن طري ــم التموي ــوم املؤسســة بتقدي ــل•املباشــر: تق التموي
وشــراء األســهم وتقديــم التمويــل ألجــل للمشــاريع اإلنتاجيــة والرحبيــة أو للشــركات 
العاملــة يف الــدول األعضــاء ومــن سياســة املؤسســة، أال تكــون املســاهم األكــر الوحيد 
يف أي مشــروع، كمــا ال حتصــل علــى أغلبيــة رأمســال املشــروع املعــي، وال تتحكــم يف 

املصــاحل املتأتيــة منــه، مــا مل يتعــارض ذلــك مــع مصاحلهــا.
ــا لألمــوال الــي توفرهــا  ــا( أو راعي ــرا )مضارب إدارة•األصــول: تعمــل املؤسســة مدي
املؤسســات االســتثمارية األخــرى، إذ ميكــن هلــا أن تنشــئ رؤوس أمــوال مشــركة أو 

ــل املشــروعات أو الشــركات. ــة لتموي ــق قطاعي صنادي
التمويــات  وإدارة  وترتيــب  وتشــكيل  هبيكلــة  املؤسســة  تقــوم  التمويــل:• هيكلــة•
اجلماعيــة، وتغطيــة إصــدارات األســهم وإصــدارات األوراق املاليــة وإدارهتا، وتوظيف 
ــا. ــق القــروض ملصلحــة عمائه ــة توري األمــوال اخلاصــة اســتثمارها، وتقــوم بعملي

اخلدمــات•االستشــارية: تقــدم املؤسســة خدمــات استشــارية للحكومــات والشــركات 
يف القطاعــني العــام واخلــاص بشــأن اجلوانــب االقتصاديــة واملاليــة، واجلوانــب 
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املتعلقــة باملؤسســات، واجلوانــب القانونيــة الــي تتعلــق، ضمــن مجلــة أمــور، بتهيئــة 
البيئــة املؤاتيــة لتنميــة القطــاع اخلــاص، ومتويــل املشــاريع وإعــادة هيكلــة الشــركات 
/ إعــادة تأهيلهــا واخلصخصــة، وتوريــق القــروض وحتويــل قيمتهــا إىل أوراق ماليــة 

متداولــة، والتمويــل اإلســامي وتنميــة أســواق رأس املــال اإلســامية.
أسس•عمليات•املؤسسة:

تضطلع املؤسسة بأنشطتها وفقا للمبادئ التالية: 
• ــا احتياجــات املشروع/الشــركة 	 ــل بشــروط وأحــكام يراعــى فيه ــدم التموي تق

ــل  ــل، وشــروط وأحــكام التموي ــف التموي ــي تكتن ــا، واملخاطــر ال ــراد متويله امل
ــل.  الســائدة يف الســوق املرتبطــة بالتمويــل املماث

• ــا أو 	 ــي متوهلـ ــس إدارة الشــركات ال ــل يف جمال ــون هلــا متثي تســعى إىل أن يك
الــي تســتثمر يف رؤوس أمواهلــا دون أدنــى مســؤولية مــن جانبهــا إزاء إدارة أي 

شــركة مــن تلــك الشــركات. 
• تعمل على تنويع اســتثماراهتا على حنو مناســب ومعقول، األشــكال )87( و )88( 	

و )89(. 
أشكال•التمويل•اليت•تطبقها•املؤسسة:

تطبــق املؤسســة صيــغ متويــل تتفــق وأحــكام الشــريعة اإلســامية، وتقــدم منتجــات 
ماليــة تتفــق أيضــا مــع تلــك األحــكام، وخباصــة مــا يلــي: 

• املســامهة يف رأس املــال: املســامهة يف حصــة رأس املــال )املشــاركة( واملشــاركة 	
املتناقصــة مــع األربــاح، أو املضاربــة. 

• التمويــل ألجــل: اإلجــارة، والبيــع ألجــل، واالســتصناع )متويــل طلبــات التشــييد 	
والتصنيع(. 

• شــبه املســامهة يف رأس املــال: وذلــك يف شــكل متويــل ألجــل ميكــن أن يتحــول 	
إىل مســامهة كاملــة يف رأس املــال يف مرحلــة معينــة مــن عمــر املشــروع.
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أنواع•املشاريع•املؤهلة•للتمويل•من•املؤسسة:
املشاريع املؤهلة للتمويل من املؤسسة هي: 

املشــاريع•اجلديــدة: ويقصــد هبــا االســتثمار يف شــركات ومشــاريع جديــدة ومتويلهــا، 
وهــي الشــركات واملشــاريع اجلديــدة الــي ســتحدث أثــرا تنمويــا يف اقتصــاد الدولــة 

املعنيــة ككل، وتســتويف معايــري الســامة الفنيــة والكفــاءة املاليــة.

الشكل•)87(•
حمفظة•املشاريع•املعتمدة•حسب•القطاعات•كما•يف•منتصف•1427هـ•

)املصدر•موقع•املصرف•اإلسالمي•للتنمية(

مشــاريع•التوســع: أي متويــل توســيع املنشــآت أو تعزيــز القــدرات املشــاريع القائمــة 
الــي ختضــع إلعــادة التشــييد أو إعــادة التأهيــل. ومبــا أن معظــم الــدول تقــوم بإعــادة 
هيكلــة صناعاهتــا للحــد مــن االعتمــاد علــى قطــاع بعينــه، فــإن الفرصــة تكــون متاحة 
للمؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع اخلــاص لتمويــل الشــركات الــي جتــري إعــادة 

هيكلتهــا أو إعــادة تأهيلهــا.
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عمليــات•اخلصخصــة: متــول املؤسســة املشــاريع احلكوميــة الــي جتــري خصخصتها 
إذا مل تتجــاوز نســبة مســامهة اســتثمار احلكومــة يف رأمســال الشــركة %49 وتقــوم 
املؤسســة، باإلضافــة إىل ذلــك، هبيكلــة ومتويــل املشــاريع الــي تنفــذ مــن خــال 
ــز  ــث الشــركات املخصخصــة لتعزي ــك حتدي ــل امليســر ومتــول كذل ــات التموي اتفاقي

إنتاجيتهــا ورفــع قدراهتــا التنافســية.
معاير•أهلية•احلصول•على•التمويل•من•املؤسسة:

تكــون مجيــع األنشــطة اإلنتاجيــة وأنشــطة اخلدمــات القانونيــة، الــي تتفق والشــريعة 
اإلســامية، وذات الرحبيــة املاليــة واجلــدوى االقتصاديــة الي تســهم يف تنمية الدول 
األعضــاء، مؤهلــة للتمويــل مــن املؤسســة طاملــا أن ملكيــة القطــاع العــام للمشــروع ال 
ــة  ــى ذلــك، تكــون مجيــع القطاعــات مؤهل تتجــاوز 49 % مــن رأس املــال وعــاوة عل

للتمويــل باســتثناء قطاعــي الرفيــه والدفــاع.

الشكل•)88(
حمفظة•املشاريع•املعتمدة•حسب•الدول•كما•يف•منتصف•1425هـ•

)املصدر•موقع•املصرف•اإلسالمي•للتنمية(
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املعلومات•اليت•ينبغي•توفرها•عن•املشاريع•للحصول•على•التمويل•من•املؤسسة:
عنــد إجــراء تقييــم أويل ملــدى إمكانيــة االســتثمار يف أحــد املشــاريع أو متويلــه، 
تشــرط املؤسســة تزويدهــا باملعلومــات عــن الشــركة مثــل أهــداف املشــروع املعــي، 
والبيانــات التفصيليــة عــن الشــركة واجلهــة الــي ترعاهــا، وهيــكل ملكيــة الشــركة 
والقطــاع الــذي تعمــل فيــه، وكلفــة املشــروع ومتطلباتــه املاليــة وبعــد إبــداء الرغبــة 
املبدئيــة يف الطلــب، ينبغــي تكملــة ذلــك بدراســة عــن الســوق أو بدراســة جــدوى وأي 
ــة مــن اختــاذ قــرار هنائــي  معلومــات أخــرى قــد تــرى أهنــا ضروريــة لتمكــن املؤسسـ

ــل املشــروع أو الشــركة أو االســتثمار فيهمــا. بشــأن متوي
متويل•املشاريع•متناهية•الصغر•واملشاريع•الصغرة•واملتوسطة:

ال تســهم املؤسســة يف متويــل املشــاريع متناهيــة الصغــر، إذ يضطلــع املصــرف 
ــل للمؤسســات  ــادات متوي ــدم املصــرف أيضــا اعتم ــك، ويق ــة بذل اإلســامي للتنمي
ــل التنمــوي لتمــول بدورهــا املشــاريع الصغــرية واملتوســطة؛ وميكــن  ــة للتموي الوطني
للمؤسســة أن تقــدم متويــا هلــذا النــوع مــن املشــاريع مــن خــال صناديــق خاصــة 
تنشــأ هلــذا الغــرض علــى املســتوى اإلقليمــي أو القطــري، وذلــك يف القطاعــات 

الواعــدة كاالتصــاالت والتكنولوجيــا وحنــو ذلــك.

الشكل•)89(
حمفظة•املشاريع•املعتمدة•حسب•أساليب•التمويل•كما•يف•منتصف•1425هـ

•)املصدر•موقع•املصرف•اإلسالمي•للتنمية(
 

االستصناع
%1

البيع بالتقسيط
%24

المشاركة في رأس 
المال
%25

اإلجارة
%39

خطوط التمويل
%10

المرابحة
%1
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املشاركة•مع•مؤسسات•مالية•غر•إسالمية•متويل•يف•املشاريع:
ميكــن للمؤسســة أن تشــرك مــع مؤسســات ماليــة غــري إســامية مبــا يف ذلــك 
ــل الــذي تقدمــه  املصــارف التقليديــة يف متويــل املشــاريع شــريطة أن يكــون التموي
املؤسســة قائمــا علــى أســس شــرعية إســامية وبنــاء عليــه، قــد ينشــأ احتمــاالن يف 
هــذا الصــدد، أحدمهــا أن تقــدم املؤسســة واملؤسســات املاليــة غــري اإلســامية متويا 
ــا يكــون فيــه العنصــر املمــول مــن املؤسســة مســتقا عــن العناصــر  مشــركا متوازي
الــي متوهلــا املؤسســات األخــرى حتــى ولــو ارتبطــت هــذه العناصــر باملشــروع نفســه 
واالحتمــال الثانــي، أن تكــون املؤسســات األخــرى علــى اســتعداد تــام لتطبيــق صيغــة 
التمويــل نفســها القائمــة علــى أســس شــرعية إســامية كمــا تطبقهــا املؤسســة، 

وميكــن يف هــذه احلالــة النظــر يف تقديــم متويــل مشــرك أو متويــل مجاعــي.
أهم بيانات مصرف التنمية اإلسامي، الشكل )90(: 
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املوارد•الرأمسالية•العادية

- إمجايل األصول:                                                         6.1 بليون دينار إسامي
- حقوق املسامهني:                                                       4.٨1 بليون دينار إسامي
- إمجايل الدخل:                                                          31٧ مليون دينار إسامي
- الدخل الصايف:                                                          124 مليون دينار إسامي

- إمجايل التمويات املصرفية من املوارد اإلسامية العادية:       1.39 بليون دينار إسامي
- إمجايل املبالغ املسددة للموارد الرأمسالية العادية:                4.41 بليون دينار إسامي

   صندوق الوقف:
- إمجايل الدخل:                                                          46.5 مليون دينار إسامي
- صايف األصول:                                                          914 مليون دينار إسامي

   التصنيف اإلنتمائي للبنك:
وكالة ستاندارد آند بورز، صنفت البنك كمايلي:•▪

)AAA(  :للمدى الطويل    
)A- 1+( :للمدى القصري    

وكالة موديز، صنفت البنك كمايلي:•▪
)AAA(  :للمدى الطويل   

   للمدى القصري: )أساسي-1(
وكالة فيتش، صنفت البنك كمايلي:•▪

)AA+( :التصنيف اإلمجايل العام   
)F 1+( :للمدى القصري   

   احتماالت املستقبل: )إجيابية(

االحتاد األوربي:
ــة  ــوك التنمي ــدرج البنــك ضمــن قائمــة تضــم )13( مــن بن ــي، ين وفقــاً لتصنيــف االحتــاد األورب

ــة املخاطــر. ــة املنعدم الدولي

الشكل•)90(•خالصة•بيانات•املصرف•1427•هـ
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هيئة•احملاسبة•واملراجعة•للمؤسسات•املالية•اإلسالمية)1(:
ــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات  مت إنشــاء هيئ
املاليــة اإلســامية عــام 1990 هبــدف الســعي حنــو 
اجملــاالت  يف  واملراجعــة  احملاســبة  فكــر  تطويــر 
املؤسســات  بأنشــطة  العاقــة  ذات  املصرفيــة 
معايــري  وإصــدار  وإعــداد  اإلســامية،  املاليــة 

احملاســبة واملراجعــة)2( هلــذه املؤسســات ومراجعتهــا وتعديلهــا، والســعي الســتخدام 
وتطبيــق هــذه املعايــري واإلرشــادات املتعلقــة باملمارســات املصرفيــة واالســتثمارية 
وأعمــال التأمــني الــي تصدرهــا اهليئــة. وأنشــأت اجمللــس الشــرعي هليئــة احملاســبة 
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية، ملعاجلــة الفتــاوى الــي تصدرهــا هيئــات 

الرقابــة الشــرعية املختلفــة. 
وصفتهــا جملــة فاينانشــال تاميــز يف عددهــا 31/10/2001: »هيئــة احملاســبة 
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية متثــل القــوة الفكريــة الرائــدة يف عــامل 
صناعــة الصريفــة اإلســامية« ممــا يــدّل علــى البعــد االســراتيجي الــذي تــراه هــذه 

ــال. ــة الشــهرية يف عــامل امل اجملل
مت تكويــن اجمللــس الشــرعي ضمــن األجهــزة العلميــة هليئــة احملاســبة واملراجعــة 
للمؤسســات املاليــة اإلســامية بــدالً عــن اللجنــة الشــرعية الــي كان منوطــاً هبــا 
القيــام باجلوانــب الشــرعية املتعلقــة بعمــل اهليئــة، وأمههــا دراســة املعايــري احملاســبية 
واعتمادهــا مــن الناحيــة الشــرعية. وبتكويــن اجمللــس الشــرعي الــذي يبلــغ أعضــاؤه 

أضعــاف عــدد أعضــاء اللجنــة الشــرعية عهــد إليــه مبهــام أخــرى أمههــا: 
• إصدار املعايري الشرعية. 	
• باإلضافة إىل إجياد املزيد من صيغ االستثمار والتمويل. 	

 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions، www.aaoifi.com )1(
)2( تضع املعايري الي تعمل هبا املؤسسات املالية اإلسامية.
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• والنظر فيما حيال إىل اجمللس من املؤسسات املالية اإلسامية. 	
• فضــاً عــن دراســة املعايــري احملاســبية الــي كانــت منوطــة باللجنــة الشــرعية 	

املشــار إليهــا.
ويعتــر التنســيق بــني اهليئــات الشــرعية مــن أهــم أهــداف اجمللــس الشــرعي، وذلــك 
بتحقيــق التطابــق أو التقــارب يف التصــورات والتطبيقــات بــني هيئــات الرقابــة 
الشــرعية للمؤسســات املاليــة اإلســامية لتجنــب التضــارب أو عــدم االنســجام بــني 

ــك املؤسســات. ــات لتل ــاوى والتطبيق الفت
ماهية•املعاير•الشرعية•وطبيعة•موضوعاهتا:•

املعايــري الشــرعية هــي صيــغ معتمــدة مــن اجمللــس الشــرعي لبيــان األحكام الشــرعية 
املختــارة املتعلقــة مبختلــف األنشــطة املصرفيــة مــن متويــل واســتثمار وخدمــات، ومــا 
يتصــل بذلــك مــن قضايــا كثــرت فيهــا االجتاهــات الفقهيــة وذلــك لرجيــح أحدمهــا 

للعمــل بــه يف املؤسســات.
ويشــتمل كل معيــار شــرعي علــى التعريــف باملوضــوع املعّــد بشــأنه وحكمــه التكليفــي 

وأقســامه وأحكامــه األساســية. 
موجبات•الثقة•باملعاير•الشرعية:

إن موجبــات الثقــة باملعايــري الشــرعية متوافــرة مــن خــال مراحــل إعدادهــا وفــرض 
دراســتها وتعديلهــا قبــل اعتمادهــا وإصدارهــا. وال خيتلــف عمليــة إصــدار املعايــري 
ــث املراحــل واإلجــراءات  ــري احملاســبية مــن حي ــة إصــدار املعاي الشــرعية عــن عملي
الــي تتــم قبــل اإلصــدار. وهــي إجــراءات حتقــق موجبــات الثقــة، والفــارق الوحيــد 

هــو طبيعــة املعيــار، ومرجعيــة إصــداره.
احلاجة•إىل•توحيد•املمارسات•احملاسبية•لقطاع•املؤسسات•املالية•اإلسالمية:

ال يوجــد معايــري حماســبة ومراجعــة مقبولــة عمومــاً للمؤسســات املاليــة اإلســامية، 
فقد قامت كل مؤسســة مالية إســامية وســلطة تنظيمية بتطوير معايري وممارســات 
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وتنظيمــات بشــكل مســتقل عــن املؤسســات والســلطات التنظيميــة األخــرى يف جمــال 
صناعــة اخلدمــات املاليــة اإلســامية. هــذه املمارســات أدت لظهــور النتائــج التالية:

• تضارب املمارسات احملاسبية بني املؤسسات املالية اإلسامية.	
• افتقار القوائم املالية للشفافية نتيجة لعدم كفاية اإلفصاح.	
• عدم الثبات جبعل القوائم املالية واإلفصاحات غري قابلة للمقارنة ببعضها.	

إن توحيــد العمــل احملاســي ســيحقق: قابليــة املقارنــة والشــفافية للقوائــم املاليــة كمــا 
أنــه يعــزز الثقــة يف الصناعــة املاليــة، ومــن ذلــك مثــاً:

• خصوصية•حسابات•االستثمار:	.
• املصارف اإلسامية متول الصناديق باستخدام عقود املضاربة.	
• املستثمرون يتحملون خماطر االستثمار.	
• عدم التشابه مع املصارف التقليدية.	
• املصارف اإلسامية فسرت املعايري التقليدية بشكل خمتلف.	

• االختالفات•يف•تفسر•املعاير•التقليدية:	.
مثال: التمويل باملراحبة يُحاسب عنه بست طرق خمتلفة:

• عند بداية العقد.	.
• عند هناية العقد.	.
• عند احلصول على األقساط.	.
• بعد استعادة املبلغ األصلي.	.
• عند استحقاق األقساط.	.
• وفق قاعدة االستحقاق.	.

• عقد بيع/ شراء بدون وجود نظري له يف الصريفة التقليدية.	
• املعيــار رقــم 2 مــن معايــري هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة 	

اإلســامية يوصــي باعتمــاد قاعــدة االســتحقاق يف االعــراف بالربــح.
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• غالبية املصارف اإلسامية تبي هذه الصيغة.	
• ضعف•اإلفصاح:	.

• نقص الشفافية يف القوائم املالية للمصارف اإلسامية.	
• حيتاج املستخدمون ملعلومات أكثر مقارنة بنظرائهم التقليديني.	
• املعايري التقليدية ال تتطلب هذه اإلفصاحات.	
• معايــر هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية تتطلــب هــذه 	

اإلفصاحــات اإلضافيــة.
• ال تلــي معايــري احملاســبة التقليديــة متطلبــات تواجههــا صناعــة الصريفــة 	

اإلســامية.
• معايــري احملاســبة اإلســامية ضروريــة مــن أجــل تأمــني معلومــات كافيــة وذات 	

عاقــة وواقعيــة ملســتخدمي القوائــم املاليــة للمصــارف اإلســامية.
اجمللس•العام•للمصارف•واملؤسسات•املالية•اإلسالمية)1(:

هــو هيئــة تشــرف علــى اخلدمــات املاليــة واملصرفيــة اإلســامية مهمتــه وضــع 
ــزام تلــك املؤسســات بأحــكام الشــريعة  معايــري للمؤسســات اإلســامية وضمــان الت

اإلســامية، مقــره البحريــن.
أهداف•اجمللس:

• التعريــف باخلدمــات املاليــة اإلســامية، ونشــر املفاهيــم والقواعــد واألحــكام 	
املتعلقــة هبــا، والعمــل علــى تنميــة وتطويــر الصناعــة املاليــة اإلســامية. 

• تعزيــز التعــاون بــني أعضــاء اجمللــس واملؤسســات املشــاهبة يف اجملــاالت الــي 	
ختــدم األهــداف املشــركة بالوســائل املتاحــة. 

• العمــل علــى توفــري املعلومــات املتعلقة باملصارف واملؤسســات املالية اإلســامية 	
واهليئات اإلســامية ذات الصلة. 

• والتحديــات 	 الصعوبــات  ومواجهــة  األعضــاء  مصــاحل  رعايــة  علــى  العمــل 
 www.islamicfi.net، www.islamicfi.com )1(
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املشــركة وتعزيــز التعــاون فيمــا بــني األعضــاء بعضهــم مــع بعــض، وبــني 
الرقابيــة.  اجلهــات  اخلصــوص  وجــه  وعلــى  األخــرى،  واجلهــات  األعضــاء 

أما جماالت عمل اجمللس فهي ثاثة حماور أساسية، هي:
حمور•اإلعالم•والتوعية:

• تنظيم املؤمترات والندوات.	
• محات التوعية العاملية.	
• محات التوعية ونشر الوعي احمللية.	
• موقع االنرنت والنشرة اإلخبارية اإللكرونية.	

حمور•املعلومات•والبحوث:
• الدليل اإلداري واملايل للمؤسسات املالية اإلسامية.	
• البحوث والدراسات.	
• املطبوعات.	

حمور•السياسات•والتخطيط•االسراتيجي:
• املركز اإلسامي الدويل للمصاحلة والتحكيم.	
• املصرف اإلسامي الدويل.	
• التنسيق بني مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة.	
• تنسيق الفتوى بني املؤسسات املالية اإلسامية.	
• الزمالة يف التدقيق الشرعي.	

حمور•املنتجات•املالية•اإلسالمية:
• شهادات اجلودة للمنتجات املالية اإلسامية.	

حمور•النشاطات•األخرى:
• الزيارات. 	
• االتفاقيات.	
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• املؤمترات.	
• الدورات.	

يســعى اجمللــس العــام إىل إطــاق »برنامــج للتفكــري االســراتيجي يعنــى بقضايــا 
عــن  عبــارة  وهــو   ،)Think Tank Program( اإلســامية«  املاليــة  الصناعــة 
ملتقــى دوري بــني قــادة العمــل املصرفيــة اإلســامي يتــم تدعيمــه خبــرات مفكريــن 
ــوا  ــة مــن رؤســاء أو وزراء ســابقني أو حاليــني ممــن يكون وأكادمييــني ورجــاالت دول
ــاء االســراتيجيات وتفعيلهــا. ويهــدف هــذا الرنامــج  ــى بن مشــهود هلــم بالقــدرة عل
إىل عــرض ومناقشــة القضايــا األساســية الــي ختــص مســرية الصناعــة املاليــة 
اإلســامية، وتطويــر حلــول إبداعيــة هلــا، باإلضافــة إىل إعطــاء مســاحة معقولــة يف 

هــذا امللتقــى للتعــارف وتقويــة اجلوانــب االجتماعيــة)1(. 
ســيقوم اجمللــس أيضــا بتصميــم دليــل املنتجــات املاليــة اإلســامية الــذي يهــدف إىل 
تصنيــف تلــك املنتجــات حبســب طبيعتهــا، ونوعيــة احلاجــات الــي تلبيهــا، واجلهــات 
ــل مــن  ــع هبــا. وســيمكن هــذا الدلي ــي تتمت ــا ال ــا، واخلصائــص واملزاي ــي تطرحه ال
التعــرف بســهولة وبشــكل دقيــق علــى التشــكيلة الواســعة املتنوعــة مــن املنتجــات 

املتوافــرة يف الســوق املــايل اإلســامي.
السوق•املالية•اإلسالمية•الدولية)2(:

تأسســت الســوق املالية اإلســامية الدولية يف البحرين لتوفري ما حتتاجه املصارف 
اإلســامية الدولية من ســيولة ومنتجات مصرفية إســامية. 

الدوليــة  اإلســامية  املاليــة  الســوق  تتكــون 
إدارهتــا مــن جلنتــني أساســيتني مهــا »اللجنــة 
الشــرعية« الــي تضــم يف عضويتهــا مفكريــن 

)1( مثــال: جلســة تطويــر املنتجــات املاليــة اإلســامية، تقريــر حــول جلســة العصــف الذهــي، الــي عقــدت يف الريــاض يــوم 06/20/200٧ 
فنــدق ماريــوت الريــاض، بتنظيــم مشــرك بــني اجمللــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية واهليئــة اإلســامية العامليــة لاقتصــاد 

.www.kantakji.com والتمويــل. لاطــاع راجــع
 International Islamic Financial Market (IIFM)، www.iifm.net )2(
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إســاميني متخصصــني بقضايــا االقتصــاد وختتــص بتقريــر مــدى انســجام األدوات 
ــر والدراســات  ــة أخــرى للتطوي ــادئ الشــريعة اإلســامية وجلن االســتثمارية مــع مب

ورئيــس تنفيــذي. 
تســعى الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة إىل أن تكــون العبــاً فاعــاً يف تطويــر ســوق 
رأس املــال وســوق النقــد اإلســامية األوليــة أو الثانويــة منهــا. فالطلــب املتزايــد علــى 
األدوات املاليــة اإلســامية وبرامــج اخلصخصــة يف عــدد مــن الــدول اإلســامية 

والتطــور التكنولوجــي املتزايــد إمنــا هــو بعــض مامــح عوملــة ســوق رأس املــال. 
تســعى الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة إىل أن تكــون العبــاً فاعــاً يف تطويــر ســوق 
رأس املــال وســوق النقــد اإلســامية ويف عمليــات اإلدراج املتبادلــة بعدمــا أثبتــت 
املصــارف اإلســامية قدرهتــا علــى جــذب رؤوس األمــوال مــن أكــر عــدد ممكــن مــن 
املســتثمرين ويف كوهنــا آليــة جلمــع املدخــرات ألن الكثــري مــن املســتثمرين والعمــاء 
يريــدون التعامــل وفــق الشــريعة اإلســامية فــإذا متكنــت املصــارف اإلســامية مــن 
تقديــم خدمــات مماثلــة للمصــارف التقليديــة فإهنــا ستكســب الكثــري يف الســوق 

املصرفيــة مســتقبًا. 
يرمــي تنســيق اجلهــود الدوليــة إىل لتوحيــد املعايــري واألســس املنظمــة ألســواق رأس 
املال اإلســامية ومعاجلة التحديات العملية والشــرعية إلصدار الصكوك اإلســامية 
بإجيــاد أدوات ماليــة إســامية طويلــة وقصــرية األجــل ملواجهــة التحديــات الــي تواجــه 
تنميــة ســوق رأس املــال اإلســامي خاصــة وانــه ســريكز علــى دور الصكــوك اإلســامية 
يف تنميــة هــذه الســوق مــن أجــل ذلــك تســعى الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة إىل 

الدخــول يف حتالفــات مــع املؤسســات العامليــة الفاعلــة يف جمــال رأس املــال.
وتعتــر معاجلــة مشــكلة الســيولة لــدى املصــارف اإلســامية وإجياد بدائل اســتثمارية 
جديــدة هدفــاً مــن أهــداف الســوق املاليــة اإلســامية الدولية خللق أدوات اســتثمارية 
جديــدة وإجيــاد ســوق ثانويــة وفــرص اســتثمار جديدة. حيث تنصب معظم نشــاطات 
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املصــارف اإلســامية علــى التعامــل يف الســلع بينمــا هنــاك أدوات اســتثمارية عديــدة 
ــي  ــام املصــارف اإلســامية كالصكــوك اإلســامية وصكــوك التأجــري ال متاحــة أم
بــدأت بطرحهــا يف الســوق. وتســاعد هــذه األدوات يف معاجلــة مشــكلة الســيولة لــدى 

املصارف اإلســامية. 
تطمــح البحريــن ألن تكــون املركــز الرئيســي يف املنطقــة والعــامل للصكوك اإلســامية 

الــي تعــرف تقليديــاً )بــأوراق الدين(.
وقــد قامــت مؤسســة نقــد البحريــن بالتعــاون مــع الســوق املــايل اإلســامي العاملــي 
باإلضافــة إىل ممثلــني مــن بعــض املصــارف اإلســامية البــدء يف تطويــر عقــود 
موحــدة للمعامــات األساســية يف املصــارف اإلســامية مــن أجــل حتقيــق االنســجام 

بــني العقــود اإلســامية األساســية يف مجيــع املصــارف اإلســامية.
زيــادة•التعــاون•التجــاري•بــني•الــدول•اإلســالمية: البــد مــن توافــر الرغبــة بــني 
دول أعضــاء منظمــة املؤمتــر اإلســامي إلقامــة تعــاون جتــاري مــع بعضهــا البعــض 

ــرة إنشــاء الســوق اإلســامية املشــركة. إلجنــاح فك
بلغــت جتــارة الــدول اإلســامية البينيــة حــوايل /800/ مليــار دوالر أمريكــي، بنســبة 
7-6 % مــن إمجــايل حجــم التجــارة العامليــة بســبب ميــول الــدول األعضــاء للتجــارة 
مــع الــدول الصناعيــة. بينمــا كانــت معدالهتــا التجاريــة مــع الــدول الناميــة /47.5/ 
ــط  ــا هبطــت هبوطــاً شــديداً لتصــل إىل فق ــام /1980/، ولكنه ــة خــال ع يف املائ
/22.1/ يف املائــة يف عــام /2001/. لذلــك علــى الــدول اإلســامية التعــرف علــى 
املعوقــات الــي متنعهــا مــن زيــادة حجــم التجــارة والعمــل فيمــا بينهــا، ولتحقيــق 

ذلك)1(: 
• توفــري البنيــة التحتيــة الــي بإمكاهنــا أن تســاعد يف توفــري البيئــة املشــجعة 	.

علــى األنشــطة االقتصاديــة.
• تكثيــف االســتثمارات يف رأس املــال البشــري والتعليــم ألن الطاقــة العمالــة 	.

)1( تصريح للدكتور عبد اهلل بدوي رئيس وزراء ماليزيا.
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املاهــرة وذات القــدرة املميــزة ضروريــة يف اســتمرار إتاحــة مزيــد مــن 
الفــرص االقتصاديــة. 

• إقامة برنامج تنويع املوارد التنموية بتقليل االعتماد على املوارد احملددة.	.
• تنميــة املناطــق الريفيــة بالركيــز علــى مســاعي جــي األنشــطة االقتصاديــة 	.

وتوفــري فــرص العمــل للمواطنــني يف تلــك املناطــق.
أعضاء•السوق•املالية•اإلسالمية•الدولية:•

وافــق جملــس إدارة الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة يف ختــام اجتماعــه األخــري 
يف لبــوان مباليزيــا علــي قبــول عــدد مــن األعضــاء اجلــدد وذلــك بعــد الشــروع يف 
محلــة العضويــة للســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة والــي بــدأت قبــل شــهرين. وقــد 
ــة أربعــة وعشــرين  ــة اإلســامية الدولي ــغ العــدد اإلمجــايل ألعضــاء الســوق املالي بل
ــم أعضــاء  ــة ومنه ــي العضوي ــم أعضــاء كامل ــم أعضــاء مؤسســون ومنه عضــواً منه
فقــط إضافــة إىل مراقبــني)1(. وقــد عــرت عــدة مؤسســات ماليــة أخــرى رغبتهــا يف 

االنضمــام للســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة بصفــة عضــو أو بصفــة مراقــب.
وتنصــب اجلهــود إىل جــذب كل املؤسســات ذات العاقــة خصوصــاً املؤسســات املاليــة 

)1( املصدر موقع www.iifm.net السوق املالية اإلسامية الدولية. وهي:
 Islamic Development Bank، Saudi Arabia
 Bahrain Monetary Agency، Bahrain
 Bank Negara (managed by Labuan Offshore Financial Services Authority)، Malaysia
 Bank of Sudan، Sudan
 Bank Indonesia، Indonesia
 Ministry of Finance، Brunei
 Shamil Bank، Bahrain
 Bank Islam Malaysia Berhad، Malaysia
 El-Nilein Industrial Development Bank Group، Sudan
 Bank Muamalat، Indonesia
 Abu Dhabi Islamic Bank، UAE
 Kuwait Finance House، Kuwait
 Citi Islamic Investment Bank E.C، Bahrain
 Jordan Islamic Bank، Jordan
 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad، Malaysia
 Malaysian Rating Corporation Berhad، Malaysia
 UAE Securities & Commodities Authority، UAE
 Islamic Center for Development of Trade، Morocco
 Kuwait Finance House، Bahrain
 Amanah Short Deposits، Malaysia
 Islami Bank Bangladesh Limited، Bangladesh
 Ahli United Bank، Bahrain
 Dawnay، Day & Co.، Limited، UK
 Ernst & Young، Bahrain
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اإلســامية املهتمة مبســائل تطوير ســوق األوراق املالية إىل هذه الســوق. ألن اخلرة 
واملعرفــة الــي يتمتــع أعضــاء املنظمــة الدوليــة هليئــات األســواق املاليــة متثــل رصيــداً 
ميكــن للســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة االســتفادة منــه لتحقيــق أهدافهــا يف تطوير 
ســوق املــال اإلســامي خاصــة وأن أعضــاء املنظمــة الدوليــة هليئــات األســواق املاليــة 

يعملــون علــى تطبيــق معايــري قانونيــة عاليــة مــن أجــل ســوق متوازنــة وفاعلــة1.
وقــد وقــع جملــس إدارة الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة علــى مذكــرة تفاهــم بــني 
ــران/ ــة يف حزي ــألوراق املالي ــن ل ــة وســوق البحري ــة اإلســامية الدولي الســوق املالي

يونيــو 2004، يســعى الطرفــان مبوجبهــا إىل تعزيــز التعــاون مــن أجل فعالية املشــاريع 
الــي يقــوم هبــا الطرفــان مــن أجــل املصلحــة املشــركة، وتبــادل اخلــرات واملعلومــات 
لتســهيل عمليــات إدراج ومتاجــرة األدوات املاليــة اإلســامية عامليــا، إضافــة إىل 
التعــاون لتحســني الســيولة يف الســوق واســتثمار فــرص التعــاون يف جمــايل التعليــم 

والتدريــب.
ــة مــع الســوق  ــرة تفاهــم مماثل ــة مذك ــة اإلســامية الدولي كمــا وقعــت الســوق املالي
املاليــة الدوليــة بلبــوان- ماليزيــا يف كانــون ثاني/ينايــر 2004 بغيــة تعزيــز التعــاون 
بــني الــدول األعضــاء والــذي يعتــر أيضــا هدفــا مــن أهداف الســوق املالية اإلســامية 

الدوليــة.
ــة  ــة جلســة عمــل مــع مصــرف الدول ــة اإلســامية الدولي كمــا نظمــت الســوق املالي
املاليــة  لــألدوات  الثانويــة  الســوق  لتطويــر  البحريــن  نقــد  ومؤسســة  بباكســتان 

اإلســامية ولبيــان أهــداف الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة.
ويعــدّ اجمللــس معايــري وضوابــط إدارة املؤسســات املاليــة اإلســامية لينصــب حــول 
وضــع ضوابــط وإرشــادات لضمــان محايــة حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار 
ألهنــم يتحملــون اخلســارة ويشــاركون يف الربــح. وذلــك بنشــر معلومــات تســاعد 

)1( تصريــح عبــد الرئيــس عبــد اجمليــد املديــر التنفيــذي للســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة عــن موقــع اجمللــس العــام للمؤسســات املاليــة 
اإلســامية.
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أصحــاب حســابات االســتثمار يف اختــاذ القــرارات املناســبة هلــم وتبــني مــدى االلتــزام 
بأحــكام الشــريعة اإلســامية ومبادئهــا.

الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة هــي نــواة مؤسســات البنيــة التحتيــة للمعامــات 
املصرفيــة اإلســامية والصناعــة املاليــة، تأسســت يف نيســان /أبريــل 2002 مركزهــا 
البحريــن، صاحياهتــا تأســيس وتطويــر وترويــج إنشــاء األســواق املاليــة اإلســامية. 
الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة هــي منظمــة عامليــة متثــل بنيــة حتتيــة وهــي 
منظمــة غــري رحبيــة أسســت جبهــد مجاعــي خلمــس دول هــي: البحريــن، برونــاي، 
اندونيســيا، ماليزيــا، الســودان إضافــة إىل مصــرف التنميــة اإلســامي. أنشــئت 
كمؤسســة داعمة لرأس املال اإلســامي وســوق النقد يف صناعة التمويل اإلســامي 

ولتأخــذ دورهــا يف تطويــر األســواق األوليــة والثانويــة.
تــزود الســوق املاليــة اإلســامية الدوليــة البيئــة احمليطــة لتصــل بــني مجيــع املراكــز 
املاليــة، الــي تشــارك يف التمويــل اإلســامي، يف العــامل، كمــا شــجعت املشــاركة 

ــة اإلســامية وغــري اإلســامية. ــة للمؤسســات املالي الفعال
إن هــدف الســوق املاليــة اإلســامية هــو تقويــة الرابــط والتكامــل بــني املراكــز املاليــة 
اإلســامية لتؤســس وتطــور وتــروج لســوق ماليــة ثانويــة تتاجــر باملنتجــات والوســائل 
املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية. فرؤيــة الســوق تفعيــل وضبــط األدوات التمويليــة 

الدوليــة للتجــارة والتدفقــات الرأمساليــة مبــا يتوافــق والشــريعة اإلســامية.
مهمتها•السوق•املالية•تتلخص•يف•ما•يلي:

• حتقيــق رؤيــة الســوق بتحفيــز البنيتــني التحتيتــني التجاريتــني الداخليــة 	.
والدوليــة.

• ابتــكار منتجــات وتدفــق املعلومــات بقــوة مبعايــري وحمــددات دقيقة وشــفافة 	.
ومضبوطة. 

• تأمني القبول والتكامل املتوافق مع اجتاهات األسواق. 	.
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أهدافها:
• تأســيس 	. هــو  الدوليــة  اإلســامية  املاليــة  للســوق  املبدئــي  اهلــدف  إن 

وتطويــر وتنظيــم ســوق ماليــة دوليــة ترتكــز علــى أحــكام ومبــادىء الشــريعة 
اإلســامية. 

• ــة اإلســامية 	. ــي ستشــجع كًا مــن املؤسســات املالي ــة العمــل ال إنشــاء بيئ
ــة. ــة يف الســوق الثانوي وغــري اإلســامية لتشــارك بفاعلي

• حتسني إطار العمل التعاوني بني املؤسسات املالية اإلسامية عاملياً.	.
• تنســيق وحتســني الســوق بتحديــد اخلطــوط العامــة ملصــدري القــرار، 	.

اإلســامية. املاليــة  واألدوات  املنتجــات  وتســويق 
• الســعي إلنشــاء البيئــة الــي ستشــجع كاً مــن املؤسســات املاليــة اإلســامية 	.

وغــري اإلســامية لتشــارك بفاعليــة يف الســوق.
• اإلســامية 	. البلــدان  بــني  التعاونــي  العمــل  إطــار  علــى حتســني  العمــل 

املاليــة. ومؤسســاهتا 
مركز•إدارة•السيولة•املالية)1(:

مركز إدارة الســيولة هو شــركة مســامهة حبرينية تأسســت يف عام 2002، وحصلت 
علــى ترخيــص كمصــرف اســتثمار إســامي وهتــدف إىل متكــني املؤسســات املاليــة 
اإلســامية مــن إدارة ســيولتها مــن خــال اســتثمارات قصــرية ومتوســطة األجــل 
وفقــا ملبــادئ الشــريعة اإلســامية، ومعاجلــة مشــكلة زيــادة أو نقــص الســيولة لــدى 
ــك املؤسســات باســتخدام صكــوك االســتثمار وتشــجيع التعامــل مــع مركــز إدارة  تل

الســيولة. 
كمــا يســاهم املركــز يف إعــداد خطــط إســراتيجية إلدارة الســيولة واملوازنــة بــني 

مــوارد املصــارف مــع الســيولة واســتخداماهتا.
متثــل خماطــر الســيولة يف عــدم مقــدرة منشــأة مــا علــى تلبيــة متطلبــات التمويــل 

www.lmcbahrain.com )1(
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اخلاصــة هبــا. وحتــدث خماطــر الســيولة عنــد وجــود اضطــراب يف الســوق أو عنــد 
اخنفــاض مســتوى االئتمــان ممــا يــؤدي إىل تقليــص يف بعــض مصــادر التمويــل 
املتوفــرة. ويهــدف مركــز إدارة الســيولة املاليــة إىل التقليــل مــن هــذه املخاطــر، لذلــك 
يُعــدّ أحــد املســامهني بفاعليــة يف ســوق اإلصــدارات األوليــة للصكــوك وذلــك مــن 
خــال ترتيــب هــذه اإلصــدارات أو العمــل كمستشــار، كمــا يعمــل املركــز على تأســيس 
ــع الشــريعة اإلســامية  ــة م ــداول األدوات االســتثمارية واملتوافق ــة لت الســوق الثانوي
ــة لرتيــب أدوات اســتثمارية  ــك القــدرة املهني للمــدد القصــرية األجــل. فاملركــز ميتل

متوافقــة والشــريعة اإلســامية و ملــدد زمنيــة خمتلفــة.
أول/أكتوبــر 2005  تشــرين  البحريــن يف  املاليــة يف  الســيولة  إدارة  مركــز  أطلــق 
موقعــه علــى شــبكة اإلنرنــت الــذي يُعنــى بتســجيل ورصــد حركــة العــرض والطلــب 
علــى الصكــوك، وذلــك للمســامهة يف خلــق وتأســيس ســوق ثانويــة نشــطة خاصــة 
بالصكــوك )الســندات اإلســامية( ولدفــع عجلــة تطويــر قطــاع الصريفــة اإلســامية 
لتطويــر وتوســعة الســوقني األوليــة والثانويــة بغيــة تنميــة الســوق املاليــة اإلســامية.

إن خدمــة تســجيل العــرض والطلــب للصكــوك ســوف تتــم ضمــن املوقــع االلكرونــي 
الرمســي للمركــز وهــي خدمــة جمانيــة، وســيتم عــرض مجيــع نتائــج التســجيل عــر 
ــع متصفحــي املوقــع، وســيعرض مؤشــرات  ــة خاصــة يف املوقــع ومتوفــرة جلمي بواب

أســعار جمموعــة منتقــاة مــن الصكــوك املســجلة. 
يســاعد مركز إدارة الســيولة املالية املصارف واملؤسســات املالية اإلســامية بإصدار 
صكوكهــا كمــا فعــل مــع )مصــرف االســتثمار اإلســامي األول( بطــرح أول إصــدار لــه 
ــرف باســم  مــن الصكــوك اإلســامية )ســندات( بقيمــة 75 مليــون يــورو، والــذي عُ
»يــورو فرســان« مشــريا إىل أن االكتتــاب يف الصكــوك فــاق التوقعــات بقيمــة 25 
مليــون يــورو، خاصــة فيمــا يتعلــق بكوهنــا صكــوكاً إســامية توافــق أحــكام الشــريعة 
اإلســامية. كمــا اختــار مرفــأ البحريــن املــايل »مركــز إدارة الســيولة املاليــة« إلدارة 
ــع  ــي تشــمل الرجــني واجملم ــأ وال ــن مشــروع املرف ــة األوىل م ــل املرحل ــة متوي عملي
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املــايل وبيــت املرفــأ والبالغــة تكلفتهــا 250 مليــون دوالر، حيــث ســيقوم املركــز بــإدارة 
وتنظيــم عمليــة التمويــل اإلســامي.

الوكالة•اإلسالمية•الدولية•للتصنيف)1(:
تأسســت الوكالــة اإلســامية الدوليــة للتصنيــف كشــركة مســامهة مقرهــا البحريــن، 
برأمســال مصــرح قــدره 10 مايــني دوالر بدعــوة مــن املصــرف اإلســامي للتنميــة 

عــام 2000)2(.
تعتــر الوكالــة اإلســامية الدوليــة للتصنيــف وكالــة متخصصــة يف تصنيف املصارف 
واملؤسســات املاليــة اإلســامية وحتديــد مــدى اعتمادهــا علــى مؤسســات ماليــة 
دوليــة تقليديــة. لذلــك يعتــر دورهــا مكمـّـاً لألنشــطة املاليــة اإلســامية ألهنــا هتتــم 

بتقييــم املؤسســات املاليــة اإلســامية ومنتجاهتــا.
أُنشــئت الوكالــة للقيــام بأعمــال البحــوث والتحليــل والتقييــم املتعلقــة باألســهم 
واألوراق املاليــة والصكــوك للســلطات احلكوميــة أو نيابــة عنها أو للشــركات املســجلة 
يف البحريــن أو خارجهــا إلتاحــة اســتخدامها مــن قبــل أي شــخص أو كيــان مبــا يف 
ذلــك املســتثمرين وشــركات التأمــني والــوكاالت احلكوميــة واملصــارف واملؤسســات 

املاليــة والــوكاالت الدوليــة والباحثــني وغريهــم. 
لذلك•هتدف•الوكالة•إىل)3(:

• تصنيف الكيانات العامة واخلاصة.	
• إجراء تقييم مستقل وإبداء الرأي عن خسائر الكيان املصنف احملتملة مستقباً.	
• إجــراء تقييــم مســتقل عــن مــدى اتفــاق الكيــان أو األداة املاليــة مــع مبــادئ 	

اإلســامية. الشــريعة 
• بث البيانات واملعلومات الي تساعد على تطوير سوق رأس املال اإلسامية.	

 www.iirating.com )1(
)2( ميتلــك املصــرف 42% مــن رأمســال الوكالــة، ويتقاســم كل مــن )البحريــن اإلســامي(، والكويــي الركــي )بيــت التمويــل الكويــي(، و )أبــو 
ظــي اإلســامي(، و )التكافــل املاليزيــة( 11% مــن رأمســال الوكالــة، أمــا جمموعــة )الركــة اإلســامية( فتســاهم بنســبة 5%، ومتلــك شــركة 
)جيــه. ســي. آر( الباكســتانية للتصنيــف 5.3% ومتلــك )كابيتــال انتلجنــس( القرصيــة 2%، وتتــوزع النســبة املتبقيــة علــى عــدد مــن الشــركات 

واملؤسســات املاليــة ووكاالت التصنيــف.
)3( موقع املصرف اإلسامي للتنمية، أسئلة وأجوبة.
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• أن تكون أداة فاعلة إلدخال معايري حتقق املزيد من اإلفصاح والشفافية.	
• املسامهة يف تعزيز سوق رأس املال اإلسامية الدولية واألدوات املالية اإلسامية.	
• القــوة 	 يُضفــي  مبــا  اإلســامية  املاليــة  للســوق  األساســية  البنيــة  تعزيــز 

والشــفافية علــى أعمــال املؤسســات املاليــة اإلســامية ومتكينهــا مــن تقديــر 
حجــم املخاطــر الــي تواجههــا.

• تطويــر النشــاط املصــريف اإلســامي وجعــل منتجاتــه مقبولــة أكثــر علــى 	
العاملــي. الصعيــد 

وبنــاء علــى مــا ســبق فالوكالــة تســاعدة املصــارف اإلســامية علــى تنميــة أعماهلــا 
وطــرح أوراقهــا يف الســوق الدوليــة، بعــد أن تتمكــن مــن احلصــول علــى تصنيــف 
دويل مــن قبــل هــذه الوكالــة، خصوصــاً مــع املصــارف األجنبيــة. كمــا أهنــا تضفــي 
الشــفافية املطلوبــة علــى أعمــال املؤسســات املاليــة اإلســامية ومتكنهــا مــن تقييــم 
حجــم املخاطــر الــي تواجههــا، مؤكــدا أن التصنيــف الــذي ســتصدره هــذه »الوكالــة« 

ســيكون معتمــدا علــى املســتوى الــدويل.
ويُعــدّ التصنيــف الــذي تصــدره الوكالــة معتمــداً علــى املســتوى الــدويل ألهنــا تســعى 
أو )موديــز(  بــورز(  آنــد  العامليــة مثــل )ســتاندرد  التصنيــف  الســتقطاب وكاالت 
ليكــون هلــم دور يف الوكالــة إمــا كمســامهني أو كاستشــاريني مــن أجــل إضفــاء الدعــم 

ــة)1(.  مســتفيدة مــن أمسائهــم كــوكاالت تصنيــف عاملي
جملس•اخلدمات•املالية•اإلسالمية)2(:

أول/نوفمــر  تشــرين  يف  كواالملبــور  يف  أنشــئت  دوليــة  إســامية  هيئــة  اجمللــس 
2002، قــام بذلــك جمموعــة مــن املصــارف املركزيــة يف الــدول األعضــاء إضافــة 
ــة  ــة الدولي ــدويل وعــدد مــن املؤسســات املالي إىل املصــرف اإلســامي واملصــرف ال

كأعضــاء مشــاركني. 
ــدأت مــن  تأســس اجمللــس نتيجــة لعمليــة استشــارات واســعة دامــت ســنتني والــي بُ

)1( تصريح صحفي حملافظ مؤسسة نقد البحرين، خالد سليمان البسام، موقع بانوراما األحداث األربعاء 2002/10/30.
 www.ifsb.org )2(
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قبــل جمموعــة مــن احملافظــني وكبــار موظفــي املصــارف املركزية والســلطات النقدية 
لعــدة بلــدان جمتمعــة، بدعــم مــن مصــرف التنمية اإلســامي وصنــدوق النقد الدويل 

وهيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية. 
يعتــر اجمللــس اعرافــاً دوليــاً باخلدمــات اإلســامية املصرفيــة، هبــدف التنســيق مــع 
املصــارف املركزيــة واملؤسســات املاليــة اإلســامية إلصــدار معايــري تنظيميــة للعمــل 

املصــريف اإلســامي الــذي يقــوم علــى قواعــد الشــريعة واملعايــري الدوليــة. 
• معيار كفاية رأس املال. 	.
• إدارة املخاطر.	.
• اإلدارة املؤسسية. 	.
• الشفافية. 	.
• انضباط السوق. 	.
• الئحة شؤون املوظفني للمجلس.	.

يهــدف اجمللــس إىل تشــجيع قيــام وتطويــر صناعــة خدمــات ماليــة إســامية تتميــز 
باالحــراز والشــفافية مــن خــال إدخــال معايــري دوليــة قائمــة أو جديــدة تنســجم مــع 

املبــادئ الــي تعمــل هبــا املصــارف اإلســامية.
يقــدم اجمللــس خدماتــه كهيئــة إعــداد معايــري دوليــة للــوكاالت التنظيميــة والرقابيــة 
الــي هلــا مصلحــة خاصــة يف ضمــان قبــول ورســوخ صناعــة اخلدمــات املاليــة 

اإلســامية لتشــمل األعمــال املصرفيــة، وســوق رأس املــال، والتأمــني.
يقــوم اجمللــس بتشــجيع تطويــر صناعــة اخلدمــات املاليــة اإلســامية بعقانيــة 
وشــفافية بإدخــال معايــري جديــدة أو بتبــي مــا هــو قائــم مبــا يوافــق املبــادئ الشــرعية 
ويوصــي بتبنيهــم. وكذلــك التوافــق والتجانــس مــع معايــري جلنــة بــازل وهيئــة األوراق 

املاليــة العامليــة وهيئــات التأمــني اإلشــرافية.
أهداف•اجمللس:

إن أهداف جملس اخلدمات املالية اإلسامية هي:
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• دعــم تطــور صناعــة اخلدمــات املاليــة اإلســامية االحرازيــة والشــفافة مــن 	.
ــدة أو تبــي املوجــود منهــا مبــا يتوافــق مــع  خــال إدخــال معايــري دوليــة جدي

ــري. ــي هــذه املعاي ــة بتب الشــريعة اإلســامية والتوصي
• تأمــني اإلرشــاد يف اإلشــراف والتنظيــم الفعــال للمؤسســات املقدمــة للمنتجات 	.

املاليــة اإلســامية وتطويــر معايــري صناعــة اخلدمــات املاليــة اإلســامية فيمــا 
خيــص التعريــف، والقيــاس، واإلفصــاح عــن املخاطــر مــع األخــذ باحلســبان 
املعايــري الدوليــة فيمــا يتعلــق بالتقييــم، وحســاب الدخــل واإلنفــاق، واإلفصــاح.

• التواصــل والتعــاون مــع منظمــات ضبط املعايري احلاليــة ذات الصلة بثبات وقبول 	.
النقــد الــدويل واألنظمــة املاليــة وكذلــك مع املنظمات اخلاصة بالــدول األعضاء.

• دعــم وتنســيق املبــادرات لتطويــر األدوات واإلجــراءات للتشــغيل الفعــال وإدارة 	.
املخاطر.

• تشــجيع التشــارك بــني الــدول األعضــاء يف تطويــر صناعــة اخلدمــات املاليــة 	.
اإلســامية.

• تســهيل التدريب وتطوير املهارات الشــخصية يف املناطق ذات الصلة بالتنظيم 	.
الفعال لصناعة اخلدمات املالية اإلســامية واألســواق التابعة هلا.

• ــة 	. ــام باألحبــاث ونشــر الدراســات واالســتقصاءات عــن صناع االلتــزام بالقي
اخلدمــات املاليــة اإلســامية.

• تأســيس قاعــدة بيانــات عــن املصارف اإلســامية، واملؤسســات املاليــة، وخراء 	.
الصناعة.

• أي أهــداف أخــرى قــد توافــق عليهــا اهليئــة العامــة جمللــس اخلدمــات املاليــة 	.
اإلســامية مــن وقــت آلخــر.

ويضــاف إىل ماســبق مــن مؤسســات البنيــة التحتيــة ماليــة، جمموعــة داعمــة للعمــل 
املصــريف اإلســامي، منهــا مــا أنشــئ ومنهــا قيــد اإلنشــاء، وهــي: 

• 	.www.iicra.net املركز الدويل للتحكيم التجاري اإلسامي
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• املركز الدويل للجودة والتطوير املايل.	
• املركز الدويل للتدريب والدراسات والبحوث املالية اإلسامية.	
• املركز الدويل للفتوى والرقابة الشرعية.	

وكخاصــة، فــإن البعــد االســراتيجي ملؤسســات البنيــة التحتيــة تتكامــل لرســم أفقــاً 
اســراتيجيا،  فاملصــرف اإلســامي للتنميــة يهــدف إىل متويــل املشــروعات والرامــج 
ــات  ــام واخلــاص يف الــدول األعضــاء ومســاعدة اجملتمع املنتجــة يف القطاعــني الع
الــدول غــري األعضــاء، والقيــام بالدراســات والبحــوث الشــرعية يف  املســلمة يف 

االقتصــاد اإلســامي واملعامــات املصرفيــة اإلســـامية.
ــري  ــة اإلســامية مهمتهــا وضــع املعاي ــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املالي وهيئ
الــي تعمــل هبــا املؤسســات املاليــة اإلســامية. واجمللــس العام للمصارف واملؤسســات 
املاليــة اإلســامية مهمتــه وضــع معايــري للمؤسســات املاليــة اإلســامية. والســوق 
املاليــة اإلســامية الدوليــة مهمتــه تطويــر رأس املــال وســوق النقــد اإلســامية 
األوليــة أو الثانويــة منهــا بقصــد عبــور األســواق املدرجــة والثانويــة للحدود.ويقــوم 

ــة اإلســامية. ــط إدارة املؤسســات املالي ــري وضواب أيضــا ويإعــداد معاي
مركــز إدارة الســيولة املاليــة مهمتــه إعــداد خطــط إســراتيجية إلدارة الســيولة 
ــة اإلســامية  ــع الســيولة واســتخداماهتا. والوكال ــوارد املصــارف م ــني م ــة ب واملوازن
الدوليــة للتصنيــف مهمتــا مســاعدة املصــارف اإلســامية علــى تنميــة أعماهلــا وطرح 
أوراقهــا يف الســوق الدوليــة، بعــد أن تتمكــن مــن احلصــول علــى تصنيــف دويل مــن 
قبلهــا. أمــا جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية فمهمتــه إصــدار معايــري تنظيميــة 
ــة.  ــري الدولي ــى قواعــد الشــريعة واملعاي ــوم عل ــذي يق ــل املصــريف اإلســامي ال للعم

ــة اإلســامية. ــار عــن ضوابــط إدارة املؤسســات املالي وإعــداد معي
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المبحث الرابع
إدارة المخاطر 

تعاظمــت خماطــر احملدقــة باملصــارف وتغــريت طبيعتهــا يف ظــل تطــورات التحــرر 
املــايل وتنامــي اســتخدام أدوات ماليــة جديــدة واســتخدام التقــدم التكنولوجــي، ممــا 
أكســب إدارة املخاطــر أمهيــة متزايــدة لــدى املصــارف، كمــا أدرجتــه جلنــة بــازل 

ــد املــاءة املصرفيــة.  كأحــد احملــاور اهلامــة لتحدي
وتتعرض الصناعة املالية اإلســامية ملخاطر الســوق واالئتمان والســيولة والتشــغيل 
والغطــاء القانونــي، وتنفــرد بنــوع إضــايف مــن املخاطــر بســبب الطبيعــة املختلفــة 

ألصوهلــا وخصومهــا ونــوع الصيــغ الشــرعية املســتخدمة.
ــم  ــاً خاصــاً بســبب املفاهي ــة اإلســامية وضع تكتســب املخاطــر يف الصناعــة املالي

الشــرعية فهــي:
• ــا 	 ــة مل ــان املؤسســة املالي ــى ضم ــر عل ــة ممــا يؤث ــني القــرض واملضارب ــرق ب تف

حتــت يدهــا مــن أمــوال )يــد ضمــان( أو عــدم الضمــان )وديعــة(.
• متنع تداول الديون بغري قيمتها االمسية.	
• تلــزم بالتعامــل الفــوري يف العمــات ممــا يضيــق دائــرة املشــتقات يف الصناعــة 	

املاليــة اإلســامية ويفقدهــا أبــرز أدوات إدارة املخاطــر الي تتمتع هبا الصناعة 
التقليدية.

إدارة•األصول•واخلصوم:
تديــر املؤسســات املاليــة أصــوالً يغلــب عليهــا النقــد، فهــي تســتقطب عــادة أضعــاف 
رأمساهلــا كودائــع مــن الســوق، ويف حالــة املؤسســات اإلســامية فــإن هــذه الودائــع 

تكــون علــى نوعــني:
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• حسابات جارية.	
• حسابات استثمارية	

وتســتحق الثانيــة أرباحــاً ألن تكييفهــا مضاربــة وكلمــا ازدادت الســيولة يف املؤسســة 
املاليــة ضعــف عائدهــا علــى األصــول وكذلــك عائدهــا علــى امللكيــة ممــا يؤثــر ســلبا 

علــى موقفهــا التنافســي الســوقي خاصــة يف ســوق البورصــة.
مما يلزم إدارة املؤسسة القيام:

• حبُســن إدارة أصوهلــا مــن خــال احملافظــة علــى هــذه األصــول ممــا حيملهــا 	
تكاليــف القيــام هبــذه املهمــة.

• اســتثمار أصوهلــا بكفــاءة لتحقيــق أكــر اإليــرادات املمكنــة بغيــة توزيــع عائــد 	
ــة األســهم وألصحــاب حســابات االســتثمار.  جمــزي حلمل

ويعتــر احتفــاظ اإلدارة بســيولة معقولــة مبثابــة بوابــة حتقــق هلــا درجــة أمــان مقبولــة 
تبعدهــا عــن شــبح خماطــر الســمعة الســيئة.

ويعتــر مديــر الثــروة  Treasury مســؤوال بشــكل مباشــر عــن هــذه االســتثمارات 
إىل جانــب قســم االئتمــان واالســتثمار. وكثــرياً مــا يصيــب املؤسســة املاليــة خســائر 
فادحــة نتيجــة عــدم رؤيتهــا الواضحــة للســوق وتغرياهتــا. ممــا جيعل موقف املؤسســة 

حــرج يف ســوق املــال.
يؤكــد ذلــك خســائر املصــارف األوربيــة نتيجــة أزمــة الرهــن العقــاري الــي أصابــت 
االقتصــاد األمريكــي حيــث امتصــت هــذه اخلســائر إيراداهتــا التشــغيلية وأحرجــت 

مركزهــا املــايل.
لذلــك فــإن اســتثمارات املصــارف االســامية هــي ركيــزة هامــة مــن ركائــز النظــام 
االقتصــادي االســامي. وعــادة مــا تســتهدف سياســة التمويــل واالســتثمار ألي 
مصــرف إدارة األصــول واخلصــوم مــن خــال املوازنــة بــني حجــم التمويــل ونوعيتــه 

واالســتثمارات املســتهدفة هبــدف:
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• ضمان أقل املخاطر.	
• حتقيق أفضل رحبية.	

ويكون ذلك باملعايري التالية:
• االلتزام بأحكام الشريعة االسامية.	.
• حتقيق أهداف املصرف االسراتيجية.	.
• تقييــم فــرص النشــاط البديلــة لتحقيــق أهــداف اجملتمــع بالركيــز علــى 	.

ــات فالتحســينيات. ــات فاحلاجي الضرورب
• التدريب املستمر ملواردها البشرية لزيادة أداءها ومشاركتها األرباح.	.

إدارة••املخاطر:
تعــرف املخاطــر بأهنــا احتمــال تعــرض املصــرف خلســائر غــري متوقعــة وغــري خمطــط 
هلــا فتؤثــر علــى حجــم العائــد املتوقــع الســتثمار معــني. ويعــر املدققــون الداخليــون 
عــن قلقهــم إزاء اآلثــار الســلبية النامجــة عــن أحــداث مســتقبلية حمتملــة الوقــوع هلــا 

قــدرة علــى التأثــري علــى حتقيــق أهــداف املصــرف وتنفيــذ اســراتيجياته بنجــاح.
تساعد إدارة املخاطر يف: 

• قياس املخاطر.	
• رسم السياسة املستقبلية. 	
• تطويــر امليــزة التنافســية للمصــرف عــن طريــق التحكــم يف التكاليــف احلاليــة 	

واملستقبلية.
• تقدير املخاطر والتحوط ضدها مبا ال يؤثر على رحبية املصرف. 	
• املساعدة يف اختاذ قرارات التسعري.	
• تطويــر إدارة حمافــظ األوراق املاليــة والعمــل علــى تنويــع تلــك األوراق، مــن 	

خــال حتســني املوازنــة بــني املخاطــر والرحبيــة.
• مســاعدة املصــرف علــى احتســاب معــدل كفايــة رأس املــال وفقــا للمقرحــات 	

اجلديــدة للجنــة بــازل.
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مبادئ•إدارة•املخاطر:•
جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تتبــع إجــراءات شــاملة إلدارة 
ــل جملــس  ــة املائمــة مــن قب ــك الرقاب ــا، مبــا يف ذل ــر عنه املخاطــر وإعــداد التقاري
ــا مــن أجــل حتديــد وقيــاس ومتابعــة ومراقبــة فئــات املخاطــر  اإلدارة واإلدارة العلي
ذات الصلــة وإعــداد تقاريــر عنهــا، واالحتفــاظ حيــث يلــزم برأمســال كافٍ للوقايــة 
مــن هــذه املخاطــر. وتأخــذ هــذه اإلجــراءات يف االعتبــار اخلطــوات املائمــة لالتزام 
بالشــريعة، والتأكــد مــن كفايــة التقاريــر الــي ترفــع إىل الســلطات اإلشــرافية لإلبــاغ 

عــن املخاطــر)1(.
ووفقــا ملــا جــاء بورقــة العمــل املقدمــة يف اجتمــاع جلنــة الرقابــة املصرفيــة العربيــة 
التابعــة جمللــس حمافظــي املصــارف املركزيــة ومؤسســات النقــد العربية حتــت عنوان 

»مبــادئ إدارة املخاطــر« تتمثــل أهــم مبــادئ إدارة املخاطــر ميــا يلــي:
• ــكل 	. ــس اإلدارة ل ــق جمل ــى عات ــع مســؤولية إدارة املخاطــر بشــكل أساســي عل تق

مصــرف، وهــو مســؤول أمــام املســامهني عــن أعمال املصرف، وهو ما يســتوجب 
فهــم املخاطــر الــي يواجههــا املصــرف والتأكــد مــن أهنــا تــدار بأســلوب فعــال 

وكفــوء. ويرتــب عليــه:
• إقــرار إســراتيجية إدارة املخاطــر، وتشــجيع القائمــني علــى اإلدارة علــى قبــول أ.

وأخــذ املخاطــر بعقانيــة يف إطــار هــذه السياســات، والعمــل علــى جتنــب 
املخاطــر الــي يصعــب عليهــم تقييمهــا. 

• إقــرار)2( ســقوف إلمجــايل حجــم خماطــر التمويــل واالســتثمار لتفــادي تركيــز ب.
املخاطــر، كمــا أن عليــه، حيــث يلــزم، التأكــد مــن أن لــدى مؤسســة اخلدمــات 

املاليــة اإلســامية رأس مــال كاف لتغطيــة هــذه املخاطــر. 
• القيــام بصــورة دوريــة مبراجعــة مــدى فاعليــة أعمــال إدارة املخاطــر، وإجــراء 	.

)1( املبــادئ اإلرشــادية إلدارة خماطــر املؤسســات الــي تقتصــر علــى تقديــم خدمــات املاليــة اإلســامية )عــدا املؤسســات التأمينيــة(، ديســمر 
2005، جملــس اخلدمــات املاليــة اإلســامية، املبــدأ رقــم )1(.

)2( مرجع سابق، املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات املالية اإلسامية، املبادأ رقم 2.
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التعديــات املناســبة عليهــا عنــد اللــزوم. 
• وجيب على اإلدارة العليا:	.
• أن تقــوم بشــكل مســتمر بتنفيــذ التوجهــات اإلســراتيجية الــي أقرهــا جملــس 	

اإلدارة.
• حتديــد خطــوط واضحــة للصاحيــات واملســؤوليات املتعلقــة بــإدارة ومراقبــة 	

املخاطــر والتقريــر عنهــا. 
• التحقــق مــن عــدم جتــاوز أنشــطة التمويــل واالســتثمار للســقوف املعتمــدة، وأن 	

حتصــل علــى موافقــة جملــس اإلدارة.
• التأكــد مــن اســتقال القســم املكلــف بــإدارة املخاطــر عــن األنشــطة الــي تــؤدي 	.

إىل نشــوء املخاطــر، وأنــه يتبــع مباشــرة جمللــس اإلدارة أو إلدارة عليــا خــارج 
نطــاق اإلدارة املكلفــة باألنشــطة الــي تــؤدي إىل نشــوء املخاطــر.

• أن تكــون لــدى كل مصــرف جلنــة مســتقلة تســمى »جلنــة إدارة املخاطــر« تشــمل 	.
يف عضويتهــا بعــض املســؤولني التنفيذيــني باملصــرف. ينــاط هبــذه اللجنــة 
مســؤولية حتديــد ووضــع سياســات إدارة املخاطــر اســتنادا إىل إســراتيجية 
املخاطــر واإلســراتيجية العامــة للمصــرف الــي يضعهــا جملــس اإلدارة، مــع 
ــى نــوع واحــد  األخــذ يف االعتبــار أســلوب احليطــة واحلــذر وعــدم الركيــز عل

مــن املخاطــر. 
• إنشــاء إدارة متخصصــة تتــوىل تطبيــق سياســات إدارة املخاطــر، وتقــع علــى 	.

عاتقهــا املســؤولية اليوميــة ملراقبــة وقيــاس املخاطــر للتأكــد مــن أن أنشــطة 
املصــرف تتــم وفــق السياســات واحلــدود املعتمــدة، وتكــون تلــك اإلدارة مســؤولة 

ــة إدارة املخاطــر.  أمــام جلن
• تعيــني مســؤول خماطــر لــكل نــوع مــن املخاطــر الرئيســية الــي يواجههــا كل 	.

مصــرف، وخاصــة خماطــر االئتمــان والســوق والســيولة، ويشــرط أن تكــون 
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لــدى كل منهــم الدرايــة الكافيــة واخلــرة يف جمــال عملــه وفــى جمــال خدمــات 
ومنتجــات املصــرف ذات العاقــة باملخاطــر املتعلقــة باختصاصــه. 

• ضــرورة وجــود منهجيــة ونظــام حمــدد لقيــاس ومراقبــة املخاطــر لــدى كل 	.
ــي ميكــن قياســها  ــوع مــن املخاطــر ال ــد مســتوى كل ن ــك لتحدي مصــرف، وذل
وماءتــه  املصــرف  رحبيــة  علــى  تأثريهــا  وحتديــد  ملعرفــة  دقيــق  وبشــكل 
ــه البــد مــن إجيــاد  الرأمساليــة. ولنجــاح هــذا النظــام مــن حيــث املراقبــة، فإن
جمموعــة شــاملة ومتجانســة مــن احلــدود والســقوف الــي تشــمل علــى ســبيل 
ــداول أو املتاجــرة  ــة تفــرض وقــف الت ــة وحــدودا احرازي ــال حــدودا ائتماني املث
لتقليــل مقــدار اخلســائر، كمــا جيــب وضــع حــدود للســيولة العامــة للمصــرف 
وكذلــك حــدود لســيولة املنتجــات واألدوات االســتثمارية، حبيــث تعــزز تلــك 

املنهجيــة مــن نظــام القيــاس واملراقبــة.
• ــى أســاس 	. ــا عل ــم أصــول كل مصــرف وخاصــة االســتثمارية منه ــد مــن تقيي الب

القيمــة العادلــة، بســعر الســوق أو الســعر الــذي يتــم حتديــده باســتقالية عــن 
املتعاملــني يف حالــة عــدم توافــر ســعر الســوق كمبــدأ أساســي لقيــاس املخاطــر 

والرحبيــة. 
• ضــرورة اســتخدام أنظمــة معلومــات حديثــة إلدارة املخاطــر، توفــر بشــكل دوري 	.

وفــى الوقــت املناســب معلومــات ماليــة تفصيليــة وشــاملة ودقيقــة عــن املخاطــر 
الــي يواجههــا املصــرف.

• جيــب االحتفــاظ كتابيــا بكافــة التفاصيــل املتعلقة بطريقة عمــل أنظمة املعلومات 	.
وطريقــة معاجلــة املعلومــات، ومراجعتهــا بشــكل دوري للتحقــق مــن توافقهــا مــع 

املعلومــات املســتخرجة من األنظمــة املعلوماتية. 
 ضــرورة وجــود وحــدة مراجعــة داخليــة مســتقلة باملصــارف تتبــع جملــس اإلدارة . 10

ــع أعمــال وأنشــطة املصــرف  ــى مجي ــة عل ــوم باملراجع باملصــرف مباشــرة، وتق
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مبــا فيهــا إدارة املخاطــر. 
البــد مــن وضــع ضوابــط تشــغيلية فعالــة وحازمــة يف مجيــع قطاعــات املصــرف 		.•

مثــل الفصــل بــني الوظائــف واملهمــات ووجــود آليــة لتتبــع سلســلة اإلجــراءات أو 
املعامــات. 

وضــع ضوابــط أمــان جلميــع األنظمــة املعلوماتيــة الرئيســية لــكل مصــرف مــن 		.•
أجــل احلفــاظ علــى صحــة وســامة وســرية املعلومــات. وملزيــد مــن األمــان 
يتعــني مراجعــة مجيــع األنظمــة الرئيســية مــن قبــل أطــراف أخــرى خارجيــة مــن 

ذوى االختصــاص. 
وضــع خطــط للطــوارئ معــززة بإجــراءات وقائيــة ضــد األزمــات، يتــم املوافقــة 		.•

عليهــا مــن قبــل املســؤولني ذوى العاقــة، وذلــك للتأكــد مــن أن املصــرف قــادر 
علــى حتمــل أي أزمــة أو تعطــل يف األنظمــة أو أجهــزة االتصــاالت، علــى أن 

ــار بشــكل دوري. ختضــع هــذه اخلطــط لاختب
أنواع•املخاطر:

تقســم املخاطــر الــي تتعــرض هلــا املصــارف إىل نوعــني رئيســني مها: خماطــر مالية، 
وخماطر العمليات )التشــغيل(، الشــكل )91(.
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الشكل•)91(

املخاطر•املالية:
تشــمل املخاطــر املاليــة مجيــع املخاطــر املتصلــة بــإدارة أصــول وخصــوم املصــارف، 
ــل إدارات املصــارف وفقــا لتوجــه  ــة وإشــراًفا مســتمرين مــن قب ــب رقاب وهــذا يتطل
وحركــة الســوق واألســعار والعمــوالت واألوضــاع االقتصاديــة والعاقــة بأطــراف 
أخــرى ذات عاقــة. ومــن أهــم أنــواع املخاطــر املاليــة مــا يلــي: خماطــر ائتمانيــة 
وخماطــر الســيولة وخماطــر التضخــم وخماطــر تقلبــات أســعار الصــرف وخماطــر 

ــد. أســعار الفوائ
- املخاطــر االئتمانيــة: هــي املخاطــر الناشــئة عــن احتمــال عــدم وفــاء أحــد األطراف 
بالتزاماته وفقاً للشروط املتفق عليها، كمخاطر توقف العميل عن الوفاء بالتزاماته 

املخاطر•)عموماً(
صريفة اإللكرونية

ال

املالية

االسراتيجية

التشغيلية

السمعة

القانونية

االلتزام

احتيالائتمانية
تزويرأسعار صرف

سرقة وسطوالتسعري
جرائم الكرونيةالسيولة

أسعار الفائدة )ملغاة(

خماطر االستثمارخماطر التعدي والتقصري

تزييف عمات

+ يضاف )خماطر خاصة باملصارف اإلسامية(



531
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

التعاقديــة مــع املصــرف، أو خماطــر الركــز االئتمانــي، أو فشــل املصــرف يف حتديــد 
جــودة األصــول ومــا يرتــب علــى ذلــك مــن عــدم تكويــن املخصصــات الكافيــة لتجنــب 
تعــرض أمــوال املودعــني خلســائر غــري حمســوب، والتدنــي يف التصنيــف االئتمانــي. 
وتشــمل خماطــر االئتمــان املخاطــر الــي تنشــأ يف ســياق عمليات التســوية واملقاصة.

وتشــمل املخاطــر االئتمانيــة بنــوداً داخــل امليزانيــة كالقــروض والســندات وبنــوداً 
خــارج امليزانيــة كخطابــات الضمــان واالعتمــادات املســتندية.

وأكدت املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات املالية اإلسامية على)1(:
• جيــب علــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية أن تعتمــد إســراتيجية 	

للتمويــل باســتخدام أدوات التمويــل اإلســامي املختلفــة مبــا يتطابــق مــع 
األحــكام الشــرعية، آخــذة يف احلســبان خماطــر االئتمــان احملتملــة الــي ميكــن 

ــة.  ــل املختلف ــات التموي ــة مــن مراحــل اتفاقي أن تنشــأ يف مراحــل خمتلف
• جيــب أن جتــري دراســة احلــرص الواجــب فيمــا يتعلــق باألطــراف ذوي العاقة 	

قبــل اختــاذ قرارهــا حــول اختيــار أداة متويــل إســامي مائمة.
• جيــب أن تعتمــد الطــرق املائمــة لقيــاس حجــم خماطــر االئتمــان الناشــئة عــن 	

كل أداة متويــل إســامي والتقريــر عنهــا.
• جيــب أن تعتمــد أســاليب تتفــق مــع الشــريعة للتخفيــف مــن خماطــر االئتمــان 	

الناشــئة عــن كل مــن أدوات التمويــل اإلســامي.
ويف جمال خماطر االستثمار يف رؤوس األموال)2(:

• جيــب أن تعتمــد اســراتيجيات مائمــة وإجــراءات إلدارة املخاطــر واإلبــاغ 	
عنهــا فيمــا يتعلــق خبصائــص خماطــر االســتثمار يف رؤوس األمــوال، مبــا يف 

ــة واملشــاركة. ذلــك اســتثمارات املضارب

)1( مرجــع ســابق، املبــادئ اإلرشــادية إلدارة خماطــر املؤسســات الــي تقتصــر علــى تقديــم خدمــات املاليــة اإلســامية، املبــادئ 1-2، 2-2، 
.4-2 ،3-2

)2( مرجــع ســابق، املبــادئ اإلرشــادية إلدارة خماطــر املؤسســات الــي تقتصــر علــى تقديــم خدمــات املاليــة اإلســامية، املبــادئ 1-3، 2-3، 
.3-3



532
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

• جيــب التأكــد مــن أن طــرق التقييــم الــي تتبعهــا هــي طــرق مناســبة ومتناســقة، 	
كمــا جيــب عليهــا تقييــم اآلثــار احملتملــة هلــذه الطــرق علــى أســاليب حســاب 
وتوزيــع األربــاح. وجيــب أن يتــم االتفــاق علــى هــذه األســاليب بــني مؤسســات 
عمليــات  الشــركاء يف  و/أو  املضــارب  وبــني  اإلســامية  املاليــة  اخلدمــات 

املشــاركة.
• تقــوم مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية بتحديــد ووضــع اســراتيجيات 	

التخــارج مــن اســتثماراهتا يف رؤوس األمــوال، مبــا يف ذلــك شــروط متديــد 
واســرداد اســتثمارات املضاربــة واملشــاركة علــى أن خيضــع ذلــك ملوافقــة 

اهليئــة الشــرعية للمؤسســة.
املاليــة  اخلدمــات  مؤسســات  االئتمــان يف  إلدارة خماطــر  الســليمة  واإلجــراءات 

التاليــة)1(: الفرضيــات  ترتبــط  اإلســامية 
• يشــمل التعامــل مــع املمولــني، واملورديــن، واملضــارب، والشــركاء يف عقــود 	

املشــاركة. وهتتــم املؤسســات مبخاطــر عــدم قيــام أحــد األطــراف املتعامــل 
معهــا بالوفــاء بالتزاماتــه جتــاه املؤسســة مــن حيــث ســداد املســتحقات 
املؤجلــة، وتســليم أو تســلم موجــود مــا. وقــد يرتبــط عــدم الوفــاء إمــا 
بالتأخــر أو عــدم الســداد، أو عــدم تســليم املوجــود موضــوع عقــد الســلم أو 
االســتصناع املــوازي، ممــا يرتــب عليــه خســارة حمتملــة يف الدخــل أو حتــى 

يف رأس مــال تلــك املؤسســات.
• نظــراً للخصائــص الفريــدة لــكل أداة  مــن أدوات التمويــل، مثــل الطبيعــة 	

غــري امللزمــة لبعــض العقــود، فــإن مرحلــة البــدء يف التعــرف علــى خماطــر 
االئتمــان قــد ختتلــف مــن أداة إىل أخــرى. وعليــه، فــإن تقييــم خماطــر 
االئتمــان جيــب أن يتــم بشــكل مســتقل لــكل أداة متويــل علــى حــدة مــن أجــل 

تســهيل عمليــات املراقبــة الداخليــة املائمــة، وعمليــات إدارة املخاطــر. 
)1( مرجع سابق، املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات املالية اإلسامية.
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• علــى تلــك املؤسســات أن تأخــذ بعــني االعتبــار األنــواع األخرى مــن املخاطر 	
الــي تــؤدي إىل نشــوء خماطــر ائتمــان. ومــن أمثلــة ذلــك أن تتحــول املخاطر 
املتأصلــة يف طبيعــة عقــد املراحبــة مــن خماطر ســوق إىل خماطر االئتمان. 
ويف مثــال آخــر، يتحــول رأس املــال املســتثمر يف عقــد املشــاركة أو املضاربــة 
إىل ديــن يف حالــة ثبــوت إمهــال أو ســوء تصــرف املضــارب أو الشــريك 

الــذي يديــر مشــروع املشــاركة.
• يف حالــة عــدم الســداد، حيظــر املؤسســات يف بعــض األنظمــة فــرض أي 	

غرامــة إال يف حالــة املماطلــة ممــا يــؤدي إىل زيــادة احتمــال عــدم الســداد. 
ويف تلــك األنظمــة حيظــر علــى تلــك املؤسســات اســتخدام مبلــغ أي غرامة؛ 
ــر.  ــا يف أوجــه ال ــغ أي غرامــة لصرفه ــرع مببل ــا الت ــا وجيــب عليه ملنفعته

ويــؤدي هــذا إىل زيــادة تكلفــة عــدم الســداد.
• خماطــر أســعار الصــرف: تواجــه املصــارف خطــر فقدهــا جلــزء مــن أصوهلــا 	

نتيجــة لتحــركات أســعار الصــرف، علــى الرغم ممــا تتيحه القواعد احملاســبية 
الراســخة مــن شــفافية. وتعتــر إدارة أصــول العمــات األجنبيــة إضافــة للعملــة 

احملليــة أمــر يف غايــة األمهيــة)1(.
• خماطــر أســعار الفائــدة: تنشــأ هــذه املخاطــر عــن تقلبــات أســعار الفائــدة 	

ــة عــدم  ــق خســائر ملموســة للمصــرف يف حال ــؤدى إىل حتقي بالســوق مبــا ي
ــى كل مــن االلتزامــات واألصــول، وتتصاعــد هــذه  ــدة عل اتســاق أســعار الفائ
املخاطــر يف حالــة عــدم توافــر نظــام معلومــات لــدى املصــرف ميكنــه مــن 
الوقــوف علــى معــدالت تكلفــة االلتزامــات ومعــدالت العائــد علــى األصــول، أو 
يســاعده علــى حتديــد مقــدار الفجــوة بــني األصــول وااللتزامــات لــكل عملــة 
مــن حيــث إعــادة التســعري ومــدى احلساســية ملتغــريات أســعار الفائــدة. وتعتــر 

)1( بلغــت خســائر بنــك ســورية الــدويل اإلســامي حســب ميزانيتــه املعلنــة علــى موقــع بورصــة دمشــق لنهايــة 200٧/12/31 مائــة ومخســني 
مليــون لــرية ســورية عــن فــرة تشــغيل ال تتجــاوز أربعــة اشــهر.
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ــة. املصــارف اإلســامية مبنــأى عــن هــذا اخلطــر بســبب جتنبهــا للفائــدة الربوي
• خماطــر التســعري: تنشــأ عــن التغــريات يف أســعار األصــول، وبوجــه خــاص 	

حمفظــة االســتثمارات املاليــة، وتوجــد عوامــل خارجيــة وداخليــة تؤثــر يف 
خماطــر التســعري وتتمثــل العوامــل اخلارجيــة يف الظــروف االقتصاديــة احملليــة 
ومنــاخ األعمــال الســائد بالســوق، أمــا العوامــل الداخليــة فتتعلــق بالوحــدة 
ــي ونتيجــة النشــاط ومــدى كفــاءة  ــة نفســها ومنهــا اهليــكل التمويل االقتصادي

ــة. ــن الظــروف الداخلي التشــغيل وغريهــا م
• خماطــر الســيولة: تنشــأ خماطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة املصــرف علــى تلبية 	

التزاماتــه جتــاه الغــري أو متويــل زيــادة األصــول، وهــو مــا يــؤدي للتأثــري الســلي 
علــى رحبيــة املصــرف وخاصــة عنــد عــدم القــدرة علــى التســييل الفــوري 
لألصــول بتكلفــة مقبولــة، وقــد تقــف عــدة أســباب وراء التعــرض ملخاطــر 

الســيولة نذكــر منهــا:
ضعــف ختطيــط الســيولة يف املصــرف، ممــا يــؤدي إىل عــدم التناســق بــني 	•

األصــول وااللتزامــات مــن حيــث آجــال االســتحقاق.
سوء توزيع األصول على استخدامات يصعب حتويلها ألرصدة سائلة.	•
التحول املفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات فعلية.	•
تســهم بعــض العوامــل اخلارجيــة كالركــود االقتصــادي واألزمــات احلــادة يف 	•

أســواق املــال يف التعــرض ملخاطــر الســيولة.
وأكــدت املبــادئ اإلرشــادية علــى ضــرورة أن يكــون لــدى مؤسســات اخلدمــات املاليــة 
اإلســامية إطــار مائــم إلدارة الســيولة )مبــا يف ذلــك اإلبــاغ عنهــا( مــع األخــذ يف 
عــني االعتبــار بشــكل مفصــل وباإلمجــال، حجــم تعرضهــا ملخاطــر الســيولة املتعلقــة 
بــكل فئــة مــن فئــات احلســابات اجلاريــة وحســابات االســتثمار املطلقــة وحســابات 

االســتثمار املقيــدة)1(.
)1( مرجع سابق، املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات املالية اإلسامية، املبادئ 1-5، 2-5.
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ومن أمثلة سيناريوهات إدارة السيولة ما يلي)1(:
• حتليــل افراضــات حــول تســديد رأس املــال املســتثمر ألصحــاب حســابات 	

تتــم  أن  جيــب  االســتثمارات،  يف  خســارة  حــدوث  حالــة  ويف  االســتثمار. 
دراســة مــدى إمكانيــة التخفيــف مــن اخلســارة باســتخدام احتياطــي خماطــر 

االســتثمار.
• تبنــى الســيناريوهات علــى افراضــات ذات صلــة قائمــة علــى عوامــل تؤثــر 	

علــى املخاطــر داخــل وخــارج قائمــة املركــز املــايل لتلــك املؤسســات. وختضــع 
مســتويات الســيولة وطبيعة الســحوبات املبكرة املســحوبة وفق الســيناريوهات 
ــت  ــي بني ــد مــن صحــة االفراضــات ال ــة للتأك ــة دوري ــارات األداء بصف الختب

عليهــا عمليــة القيــاس.
• يف اســتخدام التحليــات املبنيــة علــى افراضــات واحتمــاالت ســلوكية، تقــوم 	

املؤسســات بتقييــم وتطبيــق مقاييس الســيولة الي تعكــس املواصفات اخلاصة 
لــكل حمفظــة. ويف بعــض ممارســات الســوق، قــد يكــون لــدى تلــك املؤسســات 
ــود  ــدة تعامــل كبن ــل حســابات اســتثمار مقي ــواع خمتلفــة مــن احملافــظ )مث أن
خــارج قائمــة املركــز املــايل(. وياحــظ أن حجــم املوجــودات وخصائصهــا الــي 
حتتفــظ هبــا مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية  مقارنــاً حبجــم مــا لديهــا 
مــن حمافــظ االســتثمارات املقيــدة هــو الــذي حيــدد الطبيعة اخلاصة للســيولة 

يف تلــك املؤسســات.   
خماطر•العمليات•)التشغيل(:•

يعــد قصــور الرقابــة الداخليــة وضعــف ســيطرة جملــس اإلدارة علــى جمريــات األمــور 
يف املصــارف مــن أهــم أنــواع خماطــر التشــغيل الــي ميكــن أن تــؤدي إىل خســائر 
ماليــة نتيجــة للخطــأ أو التدليــس أو تعطيــل تنفيــذ القــرارات يف الوقــت املناســب، أو 

ممارســة العمــل املصــريف بأســلوب غــري مائــم. 
)1( مرجع سابق، املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات املالية اإلسامية.
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لذلــك يرتــب)1( علــى مؤسســات اخلدمات املالية اإلســامية اعتمــاد أنظمة وضوابط 
كافيــة، مبــا يف ذلــك هيئة فتوى شرعية/مستشــار شــرعي لضمان:

• االلتزام بالشريعة. 	
• اعتماد آليات مناسبة حلماية مصاحل مجيع مقدمي األموال. 	
• ويف حالة خلط أموال أصحاب حســابات االســتثمار مع أموال مؤسســات 	

اخلدمــات املاليــة اإلســامية اخلاصــة جيــب عليهــا وضــع أســس توزيــع 
املوجــودات واإليــرادات واملصروفــات واألربــاح، وتطبيقهــا واإلبــاغ عنهــا 

مبــا يتماشــى مــع مســؤوليات األمانــة املفروضــة علــى تلــك املؤسســات.
كمــا تشــمل خماطــر العمليــات أيضــا اخلطــأ واألعطــال يف نظم تكنولوجيــا املعلومات 
ممــا يــؤدي لعــدم توافــر املعلومــات يف الوقــت املناســب وبالدقــة املطلوبــة. مــن هــذه 

املخاطر:
• االحتيال املايل )االختاس(	
• التزوير	
• تزييف العمات	
• السرقة والسطو	
• اجلرائم اإللكرونية	
• املخاطر املهنية	
• دعاوى املسامهني.	
• اخلدمات املقدمة للعماء.	
• ممارسات موظفي املصارف.	
• االلتزامات البيئية.	
• مطالبات التزامات املقرضني.	

)1( مرجع سابق، املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات املالية اإلسامية، املبادئ ٧-1، ٧-2.
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املخاطر•القانونية:•
ــادة  تتعــرض املصــارف ملخاطــر قانونيــة قــد تــؤدي لفقــد جانــب مــن أصوهلــا أو زي
التزاماهتــا جتــاه الغــري، نتيجــة لعــدم توافــر رأي قانونــي ســليم أو عــدم كفايــة 
املســتندات القانونيــة، أو الدخــول يف أنــواع جديــدة مــن املعامــات مــع عــدم وجــود 

ــون ينظــم هــذه املعامــات. قان
مثــال ذلــك، إذا اشــرى املصــرف عقــارا جتاريــا لعميــل، فــإن العقــار عــادة يكــون 
مبثابــة الضمــان بوضــع إشــارة حجــز مــن الدرجــة األوىل عليــه. إال أن هــذا العقــار 
التجــاري قــد يتــم ختليتــه ملســتأجر مــا، ويرتــب علــى ذلــك يف القانــون الســوري 
ــان املصــرف يف خطــر  ــل ضم ــا، ممــا جيع ــروغ مث ــة كالف ــوق التجاري ــال احلق انتق
ــة  ــد املصــارف اإلســامية يف ســورية إىل احتســاب صــايف قيم ــك تعم شــديد، لذل
العقــار التجــاري مطروحــاً منــه قيمــة فروغــه )حبــال تأجــريه دون إعــام املصــرف( 
ليكــون الفــارق مبثابــة الضمــان، ثــم يســتكمل العميــل ضماناتــه لتقابــل قيمــة التمويــل 

الــذي اســتجره مــن املصــرف.
خماطر•االلتزام:•

ويقصــد هبــا تعــرض املصــرف لعقوبــات ســواء يف شــكل جــزاءات ماليــة أو احلرمــان 
مــن ممارســة نشــاط معــني الرتكابــه خمالفــات. وأغلــب هــذه املخالفــات تكــون علــى 

شــكل عقوبــات مــن املصــرف املركــزي. 
مثــال ذلــك، أن يرّكــز املصــرف اســتثماراته يف قطــاع معــني كالعقــارات مثــا ثــم 
يتعــرض هــذا القطــاع هلــزات ســوقية جتعــل أصــول املصــرف يف خطــر شــديد، 
املصــرف  اجلمهــور مبعاقبــة  ودائــع  هبــدف محايــة  املركــزي  املصــرف  فيتدخــل 
اإلســامي مبنعــه مثــا مــن فتــح فــروع جديــدة أو بزيــادة أوزان الرجيــح لديــه ممــا 

ينعكــس علــى معــدل كفايــة رأمسالــه.
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خماطر•إسراتيجية:•
وتنشــأ نتيجــة لغيــاب إســراتيجية مناســبة للمصــرف حيــدد مــن خاهلــا املســار 
الواجــب إتباعــه لتحقيــق أهدافــه يف األجلــني القصــري والطويــل يف ضــوء الظــروف 

ــة. ــى حتليــل القــوة الذاتي ــة العامــة وظــروف املنافســني واعتمــاداً عل البيئي
مثــال ذلــك، وقــوع املصــرف اإلســامي بأخطــاء شــرعية يف تطبيقاتــه، ممــا ينعكــس 

عليــه باخنفــاض زبائنــه يف املــدى الطويــل.
خماطر•الصرفة•اإللكرونية:•

أدى النمــو الكبــري يف أنشــطة الصريفــة االلكرونيــة إىل خلــق حتديــات جديــدة أمــام 
املصــارف واجلهــات الرقابيــة يف ضــوء افتقــار اإلدارة والعاملــني باملصــارف إىل 
ــا االتصــاالت، إضافــة  اخلــرة الكافيــة ملاحقــة التطــورات املتســارعة يف تكنولوجي
إىل تزايــد إمكانيــات االحتيــال والغــش علــى الشــبكات املفتوحــة مثــل اإلنرنت، نتيجة 
لغيــاب املمارســات التقليديــة والــي كان يتــم مــن خاهلــا التأكــد مــن هويــة العميــل 

وشــرعيته.
ممــا يرتــب علــى املصــارف وضــع السياســات واإلجــراءات الــي تتيــح إدارة خماطــر 

العمــل املصــريف االلكرونــي لتقييمهــا ورقابنهــا ومتابعتهــا. 
وتتعــرض الصريفــة االلكرونيــة إىل أخطــاء تشــغيلية إذا كانــت أنظمتهــا غــري متكاملــة 

كاحلــاالت التالية:
• اخــراق أنظمــة املصــرف لاطــاع علــى معلومــات العمــاء، ســواء مت ذلــك مــن 	

خــارج املصــرف أو مــن داخلــه.
• عــدم كفــاءة النظــم كبــطء األداء ملواجهــة متطلبات املســتخدمني، وعدم صيانة 	

النظم بســرعة.
خماطر•السمعة:•

وتنشــأ خماطــر الســمعة يف حالــة شــيوع رأى عــام ســلي جتــاه املصــرف نتيجــة عــدم 
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ــا أو بســبب عــدم  ــة مث ــة ســحوبات أصحــاب احلســابات اجلاري ــى تلبي ــه عل قدرت
تقدميــه خدمــات الكرونيــة مبعايــري أمــان وســرية ودقــة كافيــة. أو نتيجــة اإلخفــاق 

يف ضبــط اإلدارة الداخليــة، واســراتيجيات أعماهلــا وإجراءاهتــا. 
و تــؤدي الدعايــة الســلبية حــول كيفيــة ممارســة تلــك املؤسســات ألعماهلــا علــى 
األخــص فيمــا يتعلــق بعــدم مطابقــة منتجاهتــا وخدماهتــا للشــريعة، إىل التأثــري علــى 

مركزهــا يف الســوق وأرباحهــا وســيولتها. 
خماطر•ختص•العمل•املصريف•اإلسالمي:•

خماطر•استئمانية:
• أو شــريكا يف 	 العميــل مضاربــا  يكــون  والتقصــري: حيــث  التعــدّي  خماطــر 

مشــاركة وحيــق لــه اإلدارة، فقــد يُســيء اســتخدام هــذا احلــق ممــا يضــر 
املصــرف. مبصــاحل 

• خماطــر معــدل العائــد: حيــث ال حيصــل املصــرف اإلســامي علــى عائــد 	
ثابــت نتيجــة توظيــف أموالــه، بــل يعتمــد عائــده علــى نتيجــة مشــاركاته مــع 
عمائــه وبالتــايل فاســتثماراته معرضــة للربــح واخلســارة. لذلــك1 يتوجــب 
ــى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية وضــع إجــراءات شــاملة إلدارة  عل
ــر  ــي تؤث ــل الســوق ال ــة لعوام ــار احملتمل ــم اآلث ــا لتقيي ــاغ عنه املخاطــر واإلب
ــة  ــد املتوقع ــة مبعــدالت العوائ ــى املوجــودات مقارن ــد عل ــى معــدالت العوائ عل
ألصحــاب حســابات االســتثمار. واعتمــاد إطار مائــم إلدارة املخاطر التجارية 

ــزم. املنقولــة، حيــث يل
خماطر•السوق:•

جيــب أن يكــون لــدى مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية إطــار مائــم إلدارة 
خماطــر الســوق )مبــا يف ذلــك اإلبــاغ عنهــا(، بشــأن كل مــا حبوزهتــا مــن موجــودات، 
ــي تكــون أســعارها  ــة و/أو ال ــي ليســت هلــا ســوق فوري ــك املوجــودات ال مبــا يف ذل

)1( مرجع سابق، املبادئ اإلرشادية إلدارة خماطر املؤسسات الي تقتصر على تقديم خدمات املالية اإلسامية، املبادئ 1-6، 2-6.
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شــديدة احلساســية للتقلبــات)1(.
هــي خماطــر اخلســائر يف املراكــز االســتثمارية داخــل وخــارج قائمــة املركــز املــايل 
ــة  والــي تنشــأ عــن حركــة أســعار الســوق، أي التقلبــات يف قيمــة املوجــودات القابل
للتــداول أو التأجــري )مبــا يف ذلــك الصكــوك(، ويف حمافــظ االســتثمار املدرجــة خارج 
املركــز املــايل بشــكل انفــرادي، )ومــن أمثلــة ذلــك احلســابات االســتثمارية املقيــدة(. 
وترتبــط املخاطــر بالتقلبــات احلاليــة واملســتقبلية يف القيــم الســوقية ملوجــودات 
حمــددة، مــن ذلــك: ســعر أصــل ملوضــوع عقــد ســلم، والقيمــة الســوقية لصكــوك، 
والقيمــة الســوقية ملوجــودات مراحبــة مت شــراؤها وســوف يتــم تســليمها علــى مــدى 

فــرة زمنيــة حمــددة، كمــا ترتبــط خماطــر التقلبــات بأســعار صــرف العمــات.
يف•عقد•اإلجارة•التشغيلية:

فيتعــرض املؤجــر يف عقــد اإلجــارة التشــغيلية ملخاطــر الســوق علــى القيمــة املتبقيــة 
للموجــود املؤجــر يف هنايــة مــدة التأجــري، أو إذا قــام املســتأجر باإلخــال بعقــد 
اإلجــارة )إخــاالًً بالتزاماتــه( خــال مــدة العقــد. أمــا بالنســبة لإلجــارة املنتهيــة 
ــة للموجــود  ــة الدفري ــى القيم ــإن املؤجــر يتعــرض ملخاطــر الســوق عل ــك، ف بالتملي
املؤجــر )كضمــان( يف حالــة إخــال املســتأجر بالتزاماتــه املنصــوص عليهــا يف عقــد 

اإلجــارة.
يف•عقد•السلم:

تتعــرض مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية إىل تقلبــات يف أســعار الســلع 
ــازة  ــد الســلم وخــال فــرة حي ــرام عق ــد إب ــا بالكامــل بع املشــراة واملدفوعــة قيمته

الســلعة إىل أن يتــم بيعهــا. 
ويف حالــة عقــد الســلم املــوازي، توجــد أيضــاً خماطــر عــدم تســليم الســلع موضــوع 
العقــد، ولذلــك تكــون تلــك املؤسســات عرضــة ملخاطــر أســعار الســلع نتيجــة احلاجــة 
إىل شــراء موجــود مماثــل يف الســوق الفوريــة مــن أجــل الوفــاء بعقــد الســلم املــوازي.

)	(•مرجع•سابق،•املبادئ•اإلرشادية•إلدارة•خماطر•املؤسسات•اليت•تقتصر•على•تقديم•خدمات•املالية•اإلسالمية،•املبادئ•			.
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عندمــا تقــوم مؤسســات اخلدمــات املاليــة اإلســامية بشــراء موجــودات ال يتــم 
تداوهلــا بشــكل نشــط بنيــة بيعهــا، يكــون مــن الضــروري حتليــل وتقييــم العوامــل الــي 
ميكــن أن تعــزى إىل تغــريات الســيولة يف األســواق الــي يتــم تــداول تلــك املوجــودات 

فيهــا والــي تــؤدي إىل زيــادة خماطــر الســوق. 
أمــا املوجــودات الــي يتــم تداوهلــا يف أســواق غــري قابلــة للتحــول بســهولة إىل ســيولة، 

فقــد ال تبــاع باألســعار الــي تعــرض يف أســواق أخــرى أكثــر نشــاطاً.
ــات أســعار الصــرف  ــة اإلســامية أيضــاً لتقلب ــات املالي ــرض مؤسســات اخلدم تتع
النامجــة عــن التغــريات العامــة يف أســعار العمــات الفوريــة يف عمليــات االســترياد 
والتصديــر عــر احلــدود ومــا ينتــج عنهــا مــن ذمــم مدينــة ودائنــة بالعملــة األجنبيــة. 

وميكــن أن تتــم تغطيــة هــذه املخاطــر بإتبــاع أســاليب مطابقــة للشــريعة.
وللحد من خماطر عمليات التمويل ميكن اللجوء لإلجراءات التالية:

• ــن 	. ــك م ــم ذل ــد، ويت ــاً بشــكل جي ــاً واقتصادي ــل فني ــات التموي دراســة عملي
خــال توفــري عناصــر مدربــة ومؤهلــة تأهيــاً عاليــاً.

• والتجاريــة 	. الشــخصية  مــن مسعتهــم  بالتحقــق  العمــاء  اختيــار  حســن 
املاليــة. ومكانتهــم 

• احلصــول علــى الضمانــات الكافيــة علــى النحــو التــايل: رهــن عقــاري 	.
أصــويل، كفيــل ملــيء مــن الدرجــة األوىل، ملكيــة املشــروع أو جــزء منــه يف 
حالــة املشــاركة، رهــن املعــدات واآلالت، رهــن أوراق ماليــة، خطــاب ضمــان 
مصــريف غــري مشــروط صــادر مــن مصــرف إســامي ألمــر املصــرف ســاري 
ــدى  ــل ل ــع العمي ــت كايف، ودائ ــل بوق ــة التموي ــة عملي ــد هناي ــا بع ــول مل املفع

املصــرف يف حســابات االســتثمار.
• يف 	. خاصــة  العمــاء  ألعمــال  املســتمرة  واملتابعــة  والرقابــة  اإلشــراف 

املضاربــات واملشــاركات، وهــو أمــر ال تألفــه املصــارف الربويــة تفرضــه 
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طبيعــة عمليــات التمويــل وصيــغ التمويــل الشــرعية، ويتعيّــن ختصيــص 
موظفــني أمنــاء وأكّفــاء للقيــام هبــذا العمــل.

• التحّكــم يف إيــرادات ومصروفــات العمليــة موضــوع التمويــل )مُضاربــة، 	.
مُراحبــة، مُشــاركة( عــن طريــق فتــح حســابات هلــا لــدى املصــرف وحتديــد 
شــروط الســحب واإليــداع وهــو أمــر حيقــق اســتفادة املصــرف القصــوى من 

أموالــه باإلضافــة إىل كونــه حيــدّ مــن خماطــر التمويــل.
• ــات واملشــاركات واملراحبــات 	. ــات املُضارب ــى املشــروعات وعملي التأمــني عل

لــدى إحــدى شــركات التأمــني اإلســامية.
• تصميــم صيــغ عقــود علــى حنــو يعطــي للمصــرف حــق التدخــل يف مســار 	.

العمليات موضوع التمويل حفاظاً على أمواله )يف املشــاركات واملضاربات( 
متــى اســتلزم األمــر ذلــك وعلــى حنــو ال يعرقــل العميــل يف إدارتــه للعمــل.

• إنشــاء خمصــص خماطــر التمويــل، وذلــك حبجــز نســبة مــن الربــح ملخاطــر 	.
عــدم الســداد وهــو أمــر جائــزٌ شــرعاً متــى طبّــق بطريقــة تكافليــة.

إدارة•اإلئتمان:•
ــة  ــل إدارة االئتمــان أداة االستشــعار األساســية يف حتســس املخاطــر، ألهنــا بواب متث
منــح االئتمــان ألي اســتثمار أو متويــل كمــا أهنــا بوابــة تقييــم قــرارات املصــرف عنــد 

دخولــه يف أي متــول.
فاملخاطــر حبســب رؤيــة )بــازل 2( مردهــا خماطــر مــن داخــل امليزانيــة وأخــرى 
مــن خــارج امليزانيــة. وتعتــر أســباب الثانيــة منهــا خارجــة عــن التحكــم، ألن تعــود 
ــة خارجــة عــن إرادة املشــروع،  ــع، أو ألســباب طارئ ألســباب عامــة خاصــة باجملتم
ودور إدارة االئتمــان هــو مســاعدة إدارة املخاطــر يف حتســس املخاطــر اخلارجيــة مــن 

ــي والــدويل. خــال املؤشــرات العامــة لاقتصــاد احملل
أمــا املخاطــر اآلتيــة مــن داخــل امليزانيــة فأســباهبا عــادة قابلــة للتحكــم، ألهنــا تكــون 
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نابعــة مــن املشــروع نفســه )أســباب ذاتيــة(، أو بســبب أخطــاء وجتــاوزات. ويف هــذه 
احلالــة فــإن إدارة االئتمــان هــي بوابــة أمــان املصــرف.

فقرارات االستثمار تبنى على أساس:
• حجــم أرصــدة املصــرف مــن ودائــع احلســابات اجلاريــة وحســابات االســتثمار 	

ــوال  ــث تضــخ هــذه األم ــة، حي ــة احمللي ــورو أو بالعمل ــدوالر أو بالي املتاحــة بال
باســتثمارات مناســبة ولفــرات مدروســة لتجنــب خماطــر تقلــب ســعر الصــرف 

املتوقعــة.
• وضــع ومــاءة العميــل، مــن خــال الدراســة االئتمانيــة الــي جتريهــا إدارة 	

القانونيــة  واملخاطــر  النقديــة  تدفقاتــه  وتوقيــت  العميــل  لوضــع  االئتمــان 
احمليطــة ثــم تقــرر بنــاء علــى ذلــك منــح أو حجــب التمويــل، ويف حــال املوافقــة 
علــى املنــح حتــدد حجــم الضمانــات الــي تراهــا مناســبة ملقابلــة خماطــر 

االئتمــان املتوقعــة.
كفاية•رأس•املال•يف•املصارف•اإلسالمية:

يلعــب رأمســال املصــرف دوراً هامــاً يف احملافظــة على ســامة ومتانة وضع املصارف 
ألنــه احلاجــز الــذي مينــع أي خســارة غــري متوقعــة قــد يتعــرض هلــا املصــرف وقــد 

تطــال أمــوال املودعــني.
ــة مــن عــدم  ــا درجــة عالي ــة تكتنفه ــإن املصــارف تعمــل عمومــا ضمــن بيئ ــك ف لذل
التأكــد ممــا يعرضهــا ملخاطــر تشــمل املخاطــر االئتمانيــة وخماطــر الســوق واملخاطــر 

التشــغيلية واملخاطــر االســراتيجية. 
أما خصائص رأس مال املصرف اإلسامي فهي:

• مراعــاة احلــدود القصــوى ملســامهة الشــخصيات االعتباريــة يف رأمســال 	
لعــام 2001. بالقانــون /28/  املصــرف احملــدث 

• أال تتجــاوز مســامهة املصــرف يف تأســيس مصــرف إســامي نســبة 20 % مــن 	
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صــايف األمــوال اخلاصــة للمصــرف املســاهم حيددهــا جملس النقد والتســليف 
يف كل حالــة بعــد دراســة وضــع املصــرف الراغــب يف املســامهة.

• ــل رأمســال املصــرف اإلســامي عــن 	 ــى أال يق ــص عل حيــدد يف صــك الرخي
مخســة مليــارات لــرية ســورية مــوزع علــى أســهم امسيــة ال تقل القيمــة االمسية 

للســهم الواحــد منهــا عــن مخســمائة لــرية ســورية.
• حيــدد يف صــك الرخيــص رأس املــال املدفــوع عنــد التأســيس علــى أن ال 	

ــه جيــب اســتكمال دفــع  ــه كمــا ان يقــل عــن )50 %( مــن رأس املــال املصــرح ب
رأس املــال خــال ثــاث ســنوات مــن بدايــة مزاولــة املصــرف لنشــاطه وجيــوز 

ــاح للمســامهني خــال هــذه املــدة. ــة أرب ــع أي للمصــرف عــدم توزي
• ال جيــوز للمصــرف املرخــص لــه أن يبيــع أو يتنــازل عــن رخصــة املصــرف ألي 	

طــرف آخــر إال مبوافقــة مســبقة مــن جملــس النقــد والتســليف. وال جيــوز 
ألي مصــرف مســاهم أن يتنــازل عــن نصيبــه يف املصــرف ألي طــرف آخــر إال 

مبوافقــة جملــس النقــد والتســليف. 
وتقسم اخلسائر الي تنشأ عن املخاطر إىل نوعني رئيسيني مها:

• ــرر ألي مصــرف 	 ــي حتــدث بشــكل متك ــة: وهــي اخلســائر ال خســائر متوقع
ويكــون حجمهــا صغــرياً، فليســت كل املراحبــات واملشــاركات وغريهــا مــن 
ــغ راحبــة دومــاً ومــن الطبيعــي أن حيقــق جــزء منهــا خســائر متوقعــة.  الصي

ويتــم تغطيــة هــذه اخلســائر املتوقعــة مــن إيــرادات التشــغيل اجلاريــة.
• خســائر غــري متوقعــة: وهــي اخلســائر الــي قليــاً مــا حتــدث إال أن أثرهــا علــى 	

املصــرف عــادة مــا يكــون كبريا. 
ويعتــر موضــوع املــاءة مــن املواضيــع اهلامــة للســلطات الرقابيــة وإلدارة املصــارف 
علــى حــد ســواء ألهنــا أهــم عنصــر مــن عناصــر متانــة املصــارف. ويلخــص الشــكل 
)92( التــايل توزيــع اخلســائر الــي ميكــن أن تواجــه املصــارف وكيفيــة تغطيتهــا)1(:

)1( د. ماهــر الشــيخ حســن، قيــاس مــاءة املصــارف اإلســامية يف إطــار املعيــار اجلديــد لكفايــة رأس املــال، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤمتــر 
العاملــي الثالــث لاقتصــاد اإلســامي، جامعــة أم القــرى - مكــة املكرمــة، املصــرف املركــزي األردنــي )بتصــرف(.
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الشكل•)92(

إن درجــة مــاءة املصــرف هــي احتمــال إعســاره، وكلمــا قلــت مســاحة اجلــزء حتــت 
املنحنــى )خســائر كبــرية غــري متوقعــة( فذلــك معنــاه ارتفــاع درجــة املــاءة، وكلمــا زاد 

رأس املــال قلــت هــذه االحتماليــة. 
وتقــاس املــاءة بنفــس مقيــاس الرافعــة املاليــة: )الرافعــة املاليــة = رأس املــال ÷ 
ــال يف  ــدور رأس امل ــاً ل ــدم تعريف ــازل 1 لتق ــة ب ــررات جلن ــم جــاءت مق املوجــودات(، ث
ــال األساســي ورأس  ــني رأس امل ــزت ب ــوال املودعــني فمي ــة أم حتمــل اخلســارة ومحاي
املــال املســاعد )االحتياطيــات ومــا يف حكمهــا(. فصنفــت خماطــر األصــول إىل أربعــة 
فئــات بنــاء علــى درجــة خطــر كل منهــا وأعطتهــا أوزانــا ترجيحيــة هــي: 0 %، 20 %، 
:I 50 %، 100 %. وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن معيــار كفايــة رأس املــال وفقــا للجنــة بــازل

نسبة كفاية رأس املال Basel-I = رأس املال ÷ األصول اخلطرة املرجحة
والواضح أن بازل I نظرت إىل املخاطر من داخل امليزانية.

أمــا بــازل II فــرأت أن أهــم املخاطــر الــي تواجــه املصــارف هــي املخاطــر التشــغيلية 
كاحتمــال اخلســارة الــي قــد تنشــأ عــن عــدم كفاية العمليــات الداخلية أو األشــخاص 

أو األنظمــة أو بســبب األحــداث اخلارجيــة. 
وازدادت أمهيــة هــذا النــوع مــن املخاطــر بســبب التطــور التكنولوجي الكبــري والتعقيد 
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يف طبيعــة وحجــم اخلدمــات الــي تقدمهــا املصــارف لعمائهــا )كفشــل أنظمــة 
احلاســب، واالحتيــال والســرقة، وتلــف أو إضاعــة أو عــدم االحتفــاظ بالوثائــق 
ــاً  ــة وفق ــا تشــمل املخاطــر التشــغيلية املخاطــر القانوني ــات(، كم وجتــاوز الصاحي
ــال  ــة رأس امل ــد لكفاي ــار جدي ــازل مبعي ــة ب ــازل. وقــد تقدمــت جلن ــة ب لتعريــف جلن

بغيــة:
• تعزيز سامة ومتانة النظام املايل واملصريف.	
• تعزيز التنافسية بني مؤسسات اجلهاز املصريف.	
• تغطية املخاطر الي تواجه املصارف بشكل أمشل.	
• تطوير أساليب قياس املخاطر.	
• الركيــز علــى املصــارف الكبــرية الــي متــارس األنشــطة املصرفيــة علــى أســاس 	

دويل.
ــة أركان هــي  ــال حبســب Basel-II ثاث ــة رأس امل ــد لكفاي ــار اجلدي وتضمــن املعي
قيــاس احلــد األدنــى لدرجــة املــاءة ومراجعــة الســلطات الرقابيــة ومراقبــة الســوق، 

الشــكل )93(.

الشكل•)93(

املبدأ•األول:•احلد•األدنى•لرأس•املال:
نسبة كفاية رأس املال = رأس املال ÷ )خماطر االئتمان + خماطر السوق + خماطر التشغيل(

 

 الركن الثالث الركن األول الركن الثاني

 
 متانة وضع المصرف

 مراقبة السوق مراجعة السلطات الرقابيةاحلد األدنى لرأس املال
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املبدأ•الثاني:•مراجعة•السلطات•الرقابية:
تتطلــب مراجعــة الســلطات الرقابيــة التأكــد مــن توافــر متطلبــات القيــاس علــى 
مســتوى املصــرف أو مؤسســة التصنيــف االئتمانــي )البيانــات، اخلــرات...اخل(، 
ــة إىل اإلجــراءات الواجــب  ــه إضاف ــاد علي ــة االعتم ــاس وإمكاني ــة القي ــة دق ومراجع

اختاذهــا يف حالــة تراجــع املــاءة. 
املبدأ•الثالث:•مراقبة•السوق:

تعتــر رقابــة الســوق جهــة رقابيــة إضافيــة علــى املصــارف ويتحقــق ذلــك بإفصــاح 
ــام هبــذا  ــد مــن املعلومــات لتمكــني املشــاركني بالســوق مــن القي املصــارف عــن املزي

الــدور. 
لكــن طبيعــة أصــول وخصــوم املصــارف اإلســامية ختتلــف بشــكل كبــري عــن طبيعــة 
أصــول وخصــوم املصــارف التقليديــة األمــر الــذي ينشــأ عنــه عــدم ماءمــة منهجيــة 
حســاب كفاية رأس املال. فطبيعة حســابات االســتثمار املشــاركة يف الربح )حســابات 
االســتثمار املشــرك( ليســت ودائــع. وعليــه فــإن أهــم مــا توصلــت إليــه جلنــة كفايــة 
ــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية  رأس املــال املنبثقــة عــن هيئ
يف مــارس 1999 أن نســبة كفايــة رأس املــال للمصــارف اإلســامية ميكــن احتســاهبا 

باملعادلــة، الشــكل )94(: 

الشكل•)94(

نسبة كفاية رأس املال 
للمصرف اإلسامي          =

 + االســتثمار  خماطــر   + االحتياطيــات   + املدفــوع  املــال  رأس 
التقويــم إعــادة  احتياطيــات 

األصول اخلطرة املرجحة املمولة من رأس مال املصرف 
+ املطلوبات املرجحة )عدا حسابات االستثمار املشرك( 
+ 50% من حسابات االستثمار املشرك املرجحة     
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ويتــم إعطــاء أوزان خماطــر للموجــودات تنســجم مــع أوزان املخاطــر الــي حددهتــا 
جلنــة بــازل)1(.

وقد خلصت اللجنة إىل التوصيات التالية:
• هنالــك خماطــر أخــرى غــري املخاطــر االئتمانيــة العاديــة تنشــأ عــن إدارة أ.

املشــرك. االســتثمار  حســابات 
• هنالــك خماطــر »اســتئمانية« تنشــأ عــن خمالفــة إدارة املصــرف قيــود عقــود ب.

االســتثمار أو حصــول تعــدي أو إمهــال يف إدارة أمــوال املســتثمرين حيــث يكــون 
املصــرف مســؤوالً مــن ناحيــة قانونيــة يف هــذه احلالــة.

• هنالــك نــوع آخــر مــن املخاطــر ميكــن أن يتعــرض لــه املصــرف اإلســامي 	.
يتمثــل يف الضغــوط الــي ميكــن أن يتعــرض هلــا لتعديــل العائــد علــى حســابات 
علــى حقــوق  العائــد  مــن  جــزء  عــن  بالتخلــي  وذلــك  املشــرك  االســتثمار 
املســامهني وذلــك للتمكــن مــن املنافســة يف الســوق، ومسّــت اللجنــة هــذا النــوع 

ــة«.  ــة املنقول مــن املخاطــر »املخاطــر التجاري
•  وبســبب املخاطــر الــواردة يف ب و ج )االســتئمانية، التجاريــة املنقولــة( يتــم ضمد.

)50 %( من حسابات االستثمار املشرك ملقام النسبة.
ويعــود الســبب يف املعاملــة اخلاصــة حلســابات االســتثمار املشــرك إىل أن هــذه 
احلســابات ويف حالــة خســارة االســتثمارات الــي يتــم متويلهــا مــن خاهلــا تتحمــل 
هــي هــذه اخلســارة وال تتحمــل حقــوق مســامهي املصــرف أي جــزء منهــا إال مبقــدار 
ــة  ــة املنقول ــن املخاطــر االســتئمانية واملخاطــر التجاري ــد تنشــأ م ــي ق اخلســائر ال

الــواردة يف )ب، ج(.
واملقصــود باملخاطــر التجاريــة املنقولــة، أن حســابات االســتثمار املشــرك تعطــي 
املســتثمرين ميــزة إمكانيــة ســحب أمواهلــم مبوجــب إشــعارات قصــرية األجــل. لكــن 
هــذه األمــوال مســتثمرة يف موجــودات ال تتمتــع مجيعهــا بدرجــة عاليــة مــن الســيولة 

)1( انظر امللحق )م(  - األوزان الرجيحية حسب بنك السودان املركزي.
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األمــر الــذي جيعــل مــن الصعــب عليهــا مواجهــة ســحوبات مفاجئــة مببالــغ كبــرية، 
وعليــه فــإن املصــارف اإلســامية قــد تســتخدم العائــد علــى حقــوق مســامهي 
املصــرف لدعــم العائــد علــى حســابات االســتثمار املشــرك لتجنــب اإلعســار املــايل 

الــذي قــد ينشــأ عــن ســحب ودائــع االســتثمار املشــرك.
خماطر•املوجودات•املمولة•من•حسابات•االستثمار•املشرك:

متثــل حســابات االســتثمار املشــرك أهــم مصــادر أمــوال املصــارف اإلســامية إىل 
جانــب احلســابات اجلاريــة وحقــوق املســامهني، وختتلــف طبيعــة هــذه احلســابات 
عــن الودائــع العاديــة يف املصــارف التقليديــة يف كــون طبيعــة العاقــة بــني املصــرف 
واملــودع يف املصــرف اإلســامي هــي عاقــة مضاربــة يف حــني أن الوديعة يف املصرف 
التقليــدي هــي عبــارة عــن قــرض يلتــزم املصــرف بســداده بغــض النظــر عــن نتائــج 

أعمالــه. 
إن طبيعــة العاقــة بــني املصــرف اإلســامي وبــني صاحــب حســاب االســتثمار 
املشــرك واملبنيــة علــى أســاس املضاربــة جتعــل مــن املمكــن أن يكــون العائــد ســالباً 

يف حالــة خســارة اســتثمارات املصــرف. 
إن طبيعــة نشــاط املراحبــة جيعــل مــن الصعــب عليهــا مواجهــة ســحوبات مفاجئــة 
كبــرية حلســابات االســتثمار املشــرك أو الودائــع بشــكل عــام فقــد خيســر أصحــاب 
حســابات االســتثمار املشــرك جــزءاً مــن رؤوس أمواهلــم املســتثمرة مــع املصــرف 

اإلســامي. 
فاملصــرف اإلســامي غــري ملــزم تعاقديــاً بتغطيــة هــذه اخلســائر إال أنــه ملــزم بذلــك 
جتاريــاً يف ضــوء املنافســة يف الســوق وهــو مــا يــرر وجــود احتياطــي معــدل األربــاح 
واحتياطــي خماطــر االســتثمار، لذلــك تنضــوي املخاطــر املعــددة حتــت بنــد »املخاطر 

التجارية«.
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وبالنظــر إىل مكونــات بســط نســبة كفايــة رأس املــال جنــد أهنــا تتكون مــن جمموعتني 
أو شــرحيتني األوىل وهي رأس املال واالحتياطيات، وهي شــرحية ختص املســامهني 
بشــكل كامــل يف حــني أن الشــرحية الثانيــة هــي أمــوال مشــركة بــني املســامهني 
واملودعــني. لذلــك فهنــاك نوعــني مــن املخاطــر ميكــن أن تؤثــر علــى أمــوال املودعــني 

مــع املصــرف اإلســامي وتــؤدي إىل خســارة جــزء منهــا:
• املخاطــر الــي جيــب أن يتحملهــا مســامهو املصــرف وهــي املخاطــر التشــغيلية 	

)املخاطــر االســتئمانية( بالدرجــة األوىل والــي إذا كان حجمهــا كبــرياً حبيــث 
ال تكفــي حقــوق املســامهني لتغطيتهــا فــإن ذلــك ســيؤدي إىل إعســار املصــرف 

بشــكل أكيــد. 
• املخاطــر التجاريــة االعتياديــة الــي يُعــد أبرزهــا املخاطــر االئتمانيــة وخماطــر 	

ــه املــودع واملصــرف بقــدر مســامهة  الســوق وهــذا النــوع مــن املخاطــر يتحمل
ــؤدي إىل  ــن أن ت ــل املوجــودات، وهــذه املخاطــر أيضــا ميك ــا يف متوي كل منهم
إعســار املصــرف »تؤثــر علــى املــاءة« ألهنــا تؤثــر علــى حقــوق املســامهني بقــدر 
حصتهــم يف متويــل املوجــودات وألهنــا قــد تعــرض املصــرف إىل إعســار بســبب 
الســيولة يف حالــة االخنفــاض احلــاد يف العائــد علــى حســابات االســتثمار 
املشــرك أو خســارة جــزء منهــا، وياحــظ أن هــذا النــوع مــن املخاطــر مل يتــم 

تضمينــه بالكامــل ملقــام النســبة. 
وبالتــايل ال ميكــن أن يتــم اســتخدام احتياطيــات معــدل األربــاح أو احتياطيــات 
خماطــر االســتثمار ملواجهــة املخاطــر التشــغيلية أو خماطــر املوجــودات املرجحــة 
اخلطــرة املمولــة مــن مصــادر أمــوال املصــرف الذاتيــة واملطلوبات باســتثناء حســابات 
االســتثمار املشــرك، وال ميكــن اســتخدام حقــوق املســامهني »رأس املــال املدفــوع + 
االحتياطيــات« ملواجهــة املخاطــر التجاريــة كمــا عرفتهــا اللجنــة، وعليــه فــإن بســط 
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النســبة ميثــل حاجزيــن خمتلفــني كل منهمــا خمصــص ملواجهــة جمموعــة خمتلفــة مــن 
املخاطــر، إال انــه ال ميكــن مجعهــا كمــا هــو مقــرح يف املعيــار الــذي اقرحتــه اللجنــة. 
إن مــا ســبق يعــي أن هنالــك نوعــني مــن املخاطــر يقابلهمــا حاجزيــن خمتلفــني لتقليل 
أثرمهــا علــى املصــرف )علــى املودعــني( غــري أنــه ال ميكــن دمــج هذيــن احلاجزيــن 

معــا يف حالــة دمــج املخاطــر املختلفــة، ويلخــص الشــكلني )95( و )96( ذلــك.

الشكل•)95(

تغطــي أربــاح الســنة املصاريــف التشــغيلية، وقــد مت دعــم رأس املــال األساســي بــرأس 

املــال مســاعد ملواجهــة اخلســائر غــري املتوقعــة حبقــوق املســامهني.
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الشكل•)97(

يف ضــوء مــا تقــدم فــإن نســبة كفايــة راس املــال املقرحــة للمصــارف اإلســامية وفقــاً 
Basel-II و IFSB ميكــن متثيلهــا كمــا يلــي، الشــكل )98(:

الشكل•)98(

معدل•كفاية•رأس•املال••=

حقوق•
املسامهني

خماطر•االئتمان•+•خماطر•السوق•+•خماطر•التشغيل

األصــول•اخلطــرة•املرجحــة•املمولــة•مــن•رأس•مــال•املصــرف•
+•املطلوبــات•)عــدا•حســابات•االســتثمار•املشــرك(•+•0	%•مــن•

حســابات•االســتثمار•املشــرك

احتياطي•معدل•الربح•
+•احتياطي•خماطر•

االستثمار
+

Basel-II

IFSB
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عامل•التثقيل:
م )أ(: متوســط املوجــودات املوزونــة حســب درجــة خماطرهتــا الــي مت متويلهــا مــن 

رأس مــال املصــرف والتزاماتــه.
م )ب(: متوســط املوجــودات املوزونــة حســب درجــة خماطرهتــا الــي مت متويلهــا مــن 

حســابات االســتثمار )املطلقــة واملقيــدة(.

الشكل•)99(

الشكل•)100(

وحتتســب كفايــة رأس املــال بتثقيــل األصــول كمــا جــاء بطريقــة مصــرف الســودان 
املركــزي أو بتثقيــل مصــادر األمــوال حيــث أن طــريف امليزانيــة متوازنــني، الشــكل 

.)101(

مثال1:
حقوق املسامهني =    50   
املطلوبات =             130   
حسابات االستثمار = 1٧0       

م )أ( =                  ٨5%
م )ب( =                %90

مثال:
رأس املال  =             12   
املطلوبات  =             6   

حسابات االستثمار = 100       
م )أ( = م )ب( =       %90                 

نسبة كفاية رأس املال للمصرف اإلسامي = 
50

)1٧0 x 0.50(0.90 + )130+50(0.٨5(
نسبة كفاية رأس املال للمصرف اإلسامي = ٧٨.%21

نسبة كفاية رأس املال للمصرف اإلسامي = 
12

)100 x 0.50( 0.90 + )6+12(0.90
نسبة كفاية رأس املال للمصرف اإلسامي = %19.6
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الشكل•)101(

ميثــل احتياطــي معــدل األربــاح سياســة توزيعيــة ثابتــة جتــاه أصحــاب حمافــظ العائد 
يف الســوق املايل)1(، وحيتســب على الشــكل )102( التايل:

الشكل•)102(

وميكــن قيــاس نســبة كفايــة رأس املــال للمصــارف اإلســامية بنفــس أســلوب قيــاس 
نســبة كفايــة رأس املــال للمصــارف التقليديــة حســب بــازل II الشــكل )103()2(:

)1( امللحق )ن( احملفظة االستثمارية من وجهة نظر املستثمر 
 Archer، Simon، CAPITAL ADEQUACY FOR INSTITUTIONS OFFERING ISLAMIC FINANCIAL SERVICES، Basel II  )2(

.and the IFSB Standard، University of Surrey، www.kantakji.com

األصول•الثابتة

سيولة•حمتفظ•هبا
CAR

احلسابات•االستثمارية

املودعون•كحسابات•
جارية

حقوق•
املسامهني

احتياطي معدل األرباح:ك 
سنة 1: 100.000 ÷ 1.000.000 = %10

سنة 2: 120.000 ÷ 1.000.000 = %10 + %2
سنة 3: 090.000 ÷ 1.000.000 = %10 - %1 

إن اهلدف هذا االحتياطي هو حتقيق سياسة توزيعية ثابتة

مرجحة

%	00

يد•أمان

يد•ضمان

%	0

%	00

مصادر   
رأس•املال
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الشكل•)103(

جنــاح  عوامــل  مــن  تعتــر  وتقوميهــا  وإدارهتــا  املخاطــر  معرفــة  فــإن  وكنتيجــة، 
املصــارف واملؤسســات املاليــة اإلســامية وازدهارهــا وحتقيقهــا ألهدافهــا، وتعتمــد 
اجتاهــات النمــو يف الصناعــة املاليــة اإلســامية علــى الطريقــة الــي ســتتعامل هبــا 
تلــك املؤسســات مــع املخاطــر، وســتحظى هــذه املؤسســات بقبــول أكثــر يف األســواق 
الدوليــة فيمــا لــو طبقــت معايــري الرقابــة الدوليــة، كما سيســاعد يف حتســني قدراهتا 
التنافســية. لكــن هــذه الصناعــة مازالــت تعانــي مــن نقــص يف جمــال إدارة املخاطــر، 

فهــي مثــا تعانــي مــن:
• ضعف أدوات القياس)1(.	
• ضعف وسائل الرقابة الداخلية على املخاطر.	
• عدم امتاكها ألدوات إدارة املخاطر بشكل كاف. 	

ولعــل الســنوات القادمــة حتفــل بتطويــر هــذه األدوات بســبب تطــور اهلندســة املاليــة 
اإلســامية مــن جهــة وازديــاد القبــول العاملــي هلــا مــن جهــة أخــرى. 

)1( للمزيد راجع امللحق )س( تقويم وسائل االستثمار.

Capital Adequacy Ratio (CAR)  = OC/RWA
OC                                             = Bank’s Own Capital
RWA                                           = Risk Weighted Assets
Minimum CAR                            = 8%
Credit RW Assets                       = 40
Market RW Assets equivalent    = 40
Operational RW Assets equivalent = 20 
Assets funded by PSIA  = 70% of total on- and off-balance sheet assets:  
(Unrestricted = 20%، Restricted  = 50% and are off-balance sheet)
CAR = 8 / [ 100 – 0.7 * (40+40) ] = 8 / 44 = 18.2%
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المبحث الخامس
قضايا إستراتيجية تواجهها
المؤسسات المالية اإلسالمية

هناك العديد من القضايا االسراتيجية الي تواجه العمل املايل اإلسامي منها:
• أداء ونتائج الشركات اإلسامية واملتوافقة مع الشريعة اإلسامية.	
• اسراتيجية تطوير املنتجات املالية اإلسامية.	
• احللقة املفرغة لتدهور ثقافة املؤسسة.	
• حتديات تواجه املصارف اإلسامية.	
• النقديــة 	 والســلطات  اإلســامية  املصــارف  بــني  والتنســيق  التعــاون  زيــادة 

املخاطــر. لتخفيــف 
• زيادة التعاون والتنسيق بني العاملني يف املصارف اإلسامية.	
• حتسني جودة اخلدمات املصرفية اإلسامية.	

وسوف نستعني لبيان ذلك بدراسات ميدانية ألهنا انعكاس لوضع السوق.
دراســة•ميدانيــة•ألداء•ونتائــج•الشــركات•اإلســالمية•واملتوافقــة•مــع•الشــريعة•

اإلســالمية:
أثبتــت دراســة أعدهتــا )جريــدة القبــس( وجــود منــو هائــل يف أداء ونتائــج الشــركات 
اإلســامية واملتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية مــن حيــث تطــور نتائــج األربــاح 

الصافيــة.
فأظهــرت مقارنــة إمجــايل موجــودات وحقــوق املســامهني للفرتــني املنتهيتــني يف 30 
ســبتمر 2004 و 2005 زيــادة أرباحهــا مــن 510 مليــون دينــار إىل 1،1 مليــار دينــار 
بنســبة فاقــت 115 % ومنــو موجوداهتــا 33 % ومنــو حقــوق مســامهيها 112 % فقــد 
ــار لنفــس الفــرة مــن  ــار دين ــل 2،28 ملي ــار مقاب ــار دين ــغ يف 9 أشــهر 4،850 ملي بل
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العــام املاضــي.
كمــا هدفــت دراســة أعدهــا )معهــد الدراســات املصرفيــة( حــول رحبيــة وكفــاءة 
املصــارف اإلســامية واملصــارف التقليديــة يف دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة إىل قيــاس معــدالت العائــد احملققــة بواســطة املصــارف اإلســامية مقارنــة 
باملصــارف التقليديــة، وقيــاس درجــات الكفــاءة الفنيــة احملققــة بواســطة املصــارف 
القــدرة  علــى  التعــرف  بغيــة  وذلــك  التقليديــة.  باملصــارف  مقارنــة  اإلســامية 
التنافســية للمصــارف اإلســامية يف مواجهــة املصــارف التقليديــة. إضافــة الختبــار 
أثــر هيــكل الســوق علــى أداء املصــارف اإلســامية، مــن خــال قيــاس معــدالت األداء 
ومســتويات الكفــاءة يف األســواق التنافســية يف دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج 

العربيــة. وكانــت كمــا يلــي، الشــكل )104(:
اختبار•العائد:•

يعتــر معــدل العائــد علــى األصــول ROA أحــد مقاييــس الكفــاءة، حيــث ميثــل نســبة 
صــايف الربــح احملقــق إىل إمجــايل أصــول املصــرف الــي يديرهــا. ويعطــي املؤشــر 
معلومــات عــن درجــة كفــاءة عمليــة إدارة أصــول املصــرف، وعــن مقــدار الربــح احملقق 
عــن كل دينــار مســتثمر يف األصــول الــي ميلكهــا املصــرف. وأمهيــة ذلــك هــو مــدى 
ــي  ــي لاقتصــاد احملل ــة يف االقتصــاد الكل مســامهة املصــرف بوصفــه وحــدة جزئي
الــذي يعمــل ضمنــه. فكمــا أن ملؤشــرات التحليــل األساســي دوراً يف رســم سياســة 
االســتثمار يف ســوق األوراق املاليــة فــإن لــكل وحــدة مــن وحــدات االقتصــاد دوراً يف 
دعــم االقتصــاد الكلــي ورســم مؤشــراته، فهــي عاقــة تبادليــة.  وقــد كانــت نتيجــة 
هــذه الدراســة أن املصــارف اإلســامية حتقــق معــدالت أعلــى للرحبيــة مــن املصارف 

التقليديــة.
ــر معــدل العائــد علــى حقــوق امللكيــة ROE عــن الرحبيــة احملققــة لــكل  بينمــا يُعبّ
ــة بواســطة  ــة احملقق ــاءة الرحبي ــك كف ــال املصــرف، فيعكــس بذل ــن رأس م ســهم م
ــال  ــى رأس م ــح املصــرف عل ــن خــال قســمة صــايف رب ــم حســابه م املصــرف. ويت
املصــرف. وقــد كانــت نتيجــة الدراســة أن املصــارف اإلســامية حتقــق معــدالت أقــل 
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نســبيا للعائــد علــى حقــوق امللكيــة مــن املصــارف التقليديــة.
اختبار•أثر•هيكل•السوق:

مت إعــادة حســاب معــدالت العائــد املتوســط علــى األصــول والعائــد علــى حقــوق 
امللكيــة يف ســوقي البحريــن واإلمــارات العربيــة باعتبارمهــا ســوقني تنافســيني، 

ولوحــظ اآلتــي:
• تتمتــع املصــارف اإلســامية يف األســواق غــري التنافســية بوضــع احتــكاري 	

ميّكنهــا مــن حتقيــق معــدالت مرتفعــة للعائــد تفــوق يف املتوســط تلــك احملققــة 
بواســطة املصــارف التقليديــة.

• ينخفــض الوضــع االحتــكاري للمصــارف اإلســامية كلمــا ارتفعــت درجــة 	
املنافســة ممــا ينعكــس علــى أدائهــا.

• ينخفــض أداء املصــارف اإلســامية يف األســواق التنافســية بشــكل عــام عــن 	
ــة. معــدالت األداء احملققــة بواســطة املصــارف التقليدي

الشكل•)104(

 
 

إمجايل•اخلصومإمجايل•األصول

DEPOSITS

حسابات•االستثمار
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الكفاءة•النسبية•للمصارف:
مت حســاب الكفــاءة النســبية للمصــارف يف دول جملــس التعــاون باســتخدام أســلوب 
حتليــل تطويــق البيانــات )Data Envelopment Analysis )DEA لقيــاس 
الدراســة  املصــارف موضــع  بواســطة مفــردات عينــة  الكفــاءة احملققــة  درجــات 
باســتخدام مدخــل الوســاطة Intermediation Approach واحتســبت الكفــاءة 

ــج هــي: النســبية للمصــارف يف ظــل أربعــة مقاييــس للنات
• حجم القروض.	
• حجم ودائع املصارف.	
• حجم االستثمارات.	
• حجم القروض واالستثمارات.	

أما املدخات املستخدمة يف حساب الكفاءة النسبية للمصارف فكانت كاآلتي:
• حجم رأس املال.	
• حجم االقراض والديون.	
• حجم الودائع.	
• عدد العمال.	

وأظهــرت النتائــج أن مســتويات الكفــاءة احملققــة بواســطة املصــارف اإلســامية 
ختتلــف باختــاف التعريــف املســتخدم للناتــج، وياحــظ بشــكل عــام أن املصــارف 
ــى اإلقــراض  ــول اإلســامية القائمــة عل اإلســامية تقــوم بركيــز أنشــطتها يف احلل
كاملراحبــة واإلجــارة ممــا يــؤدي لركــز أصوهلــا يف هــذا البنــد. بينمــا توجــه املصــارف 
التقليديــة جانبــا ال بــأس بــه مــن أصوهلا حنو االســتثمار يف ســندات الدين احلكومية 
ممــا يــؤدي الختــاف يف هيــكل األصــول نســبة الختــاف درجــات الكفــاءة احملققــة 

بــني املصــارف وفقــا للتعريــف املســتخدم للناتــج.
املصــارف  أن  القــروض، جنــد  وهــو حجــم  للناتــج،  األول  التعريــف  فباســتخدام 
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املصــارف  بواســطة  احملققــة  تلــك  تفــوق  للكفــاءة  مســتويات  اإلســامية حتقــق 
الكفــاءة.  املســتخدمة يف حســابات  املدخــات  عــن  النظــر  بغــض  التقليديــة 

وينخفــض أداء املصــارف اإلســامية بصــورة واضحــة عندمــا يتــم اســتخدام الودائــع 
كمقيــاس للناتــج أو االســتثمارات كمقيــاس للناتــج، وحتقــق املصــارف التقليديــة 

مســتويات أعلــى للكفــاءة مــن املصــارف اإلســامية.
وبإعــادة حســاب الكفــاءة باســتخدام حجــم القــروض واالســتثمارات معــا كمقيــاس 
للناتــج، وجــد أن أداء املصــارف اإلســامية يتقــارب مــع أداء املصــارف التقليديــة أو 

يفوقهــا يف بعــض األحيــان بنــاء علــى املدخــات املســتخدمة يف حســاب الكفــاءة.
خالصة•الدراسة:

متثــل املصــارف اإلســامية منافســا قويــا للمصارف التقليديــة يف دول اخلليج، حيث 
ــد أو باســتخدام  ــع كفاءهتــا بصــورة واضحــة، ســواء باســتخدام معــدالت العائ ترتف
ــي بعــض  ــا يل ــة. ويف م ــة باســتخدام مدخــل الوســاطة املالي ــاءة الفني قياســات الكف

جوانــب دراســة املقارنــة:
• توصلــت الدراســة يف هــذا التقريــر إىل أن املصــارف اإلســامية حتقــق يف 	

املتوســط معــدالت للعائــد تفــوق تلــك احملققــة بواســطة املصــارف التقليديــة، 
ســواء باســتخدام معــدل العائــد علــى األصــول ROA، او معــدل العائــد علــى 

 .ROE ــة حقــوق امللكي
• أمــا يف األســواق التنافســية، فــإن معــدالت العائــد احملقــق بواســطة املصــارف 	

اإلســامية تقــل بشــكل عــام عــن تلــك احملققــة بواســطة املصــارف التقليديــة. 
ــة باملصــارف  ــة للمصــارف اإلســامية مقارن ــاءة الفني ــاس درجــات الكف وبقي
التقليديــة فــإن املصــارف اإلســامية حتقــق درجــات مرتفعــة للكفــاءة تقــارب 

يف املتوســط تلــك احملققــة بواســطة املصــارف التقليديــة. 
• وتشــري نتائــج التحليــل يف هــذا التقريــر إىل أن املصــارف اإلســامية متثــل 	
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ــد الــي  ــة، ســواء مــن حيــث معــدالت العائ ــاً للمصــارف التقليدي منافســاً قوي
ــع هبــا. حتققهــا أو درجــات الكفــاءة الــي تتمت

اخلالصة:
• ــكاري( 	 حتقــق املصــارف اإلســامية يف األســواق غــري التنافســية )وضــع احت

معــدالت مرتفعــة للعائــد تفــوق يف املتوســط تلــك احملققــة بواســطة املصــارف 
التقليديــة.

• ينخفــض أداء املصــارف اإلســامية يف األســواق التنافســية بشــكل عــام عــن 	
ــة. معــدالت األداء احملققــة بواســطة املصــارف التقليدي

لذلــك يتوجــب علــى املصــارف املركزيــة مــن خاهلــا ســيطرهتا القانونيــة علــى 
املصــارف اإلســامية بوصفهــا العبــاً اســراتيجيا أن تتوجــه حنــو الصيــغ التمويليــة 
اإلســامية األكثــر كفــاءة كاملضاربــة واملشــاركة واالســتصناع والســلم وغريهــا لتبتعــد 
ــا جيعلهــا يف جمــال  ــة حيــث أن املراحبــة وصيغه يف ســباقها عــن املصــارف الربوي

ــر مــع املصــارف الربويــة. اســتثماري متقــارب األث
كمــا جيــب زيــادة عــدد املصــارف اإلســامية لرفــع مســتوى التنافســية بينهــا وبــني 
املصــارف التقليديــة األخــرى وللحــد مــن األوضــاع االحتكاريــة الــي قــد تتمتــع هبــا 

تلــك املصــارف يف أســواق اخلدمــات املصرفيــة. ويدعــم هــذا االجتــاه:
• القبــول•العاملــي: حيــث أصبحــت املصــارف اإلســامية واقعــا حيظــى بالقبــول 	

العاملــي، ممــا دفــع مصــارف عامليــة عريقــة إىل تقديــم خدمــات مصرفيــة 
ــغ كونــغ شــنغهاي( املصرفيــة، و)اتــش اس بــي  إســامية مثــل جمموعــة )هون
ســي( و )شــيس ماهناتــن ســيي مصــرف(، وكذلــك مصــارف إقليميــة وحمليــة 
الســعودي،  التجــاري  األهلــي  واملصــرف  العربــي،  املصــرف  مثــل  مرموقــة 
واملصــرف الســعودي اهلولنــدي، و )ميــي مصــرف( املاليــزي - أبــرز املؤسســات 
املاليــة التقليديــة الــي ارتــادت جمــال الصريفــة اإلســامية - وغــري ذلــك 
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هنــاك مصــارف تقليديــة تســتعد للتحــول إىل إســامية مثــل مصــرف اجلزيــرة 
الســعودي.

• إيــران 	 تشــكل  ومنــع•غرهــا: حيــث  اإلســالمية• الصرفــة• التوجــه•حنــو•
والســودان واليمــن أكثــر الــدول اإلســامية التزامــا بتطبيــق النظــام املصــريف 
ــا  ــا، بينم ــع مصارفه ــدي يف مجي ــل املصــريف التقلي ــع التعام اإلســامي، ومتن
اعتمــدت باكســتان مصــارف إســامية متنــع الفوائــد الربويــة، أمــا دول أخــرى 
مثــل ماليزيــا والســعودية والبحريــن واإلمــارات ومصــر والكويــت وقطــر فإهنــا 

ــوي. ــب اإلســامي والرب ــا إىل جن تســمح بوجــود النظامــني املصرفيــني جنب
أمــا علــى مســتوى املصــارف نفســها، فــإن التقييــم العــايل للمصــارف اإلســامية 
يعكــس توقعــات كبــرية لــدى الســوق بالنســبة للنمــو واألربــاح يف املســتقبل، ممــا 
يلزمهــا تلبيــة هــذه التوقعــات بتحقيــق منــو قــوي للمحافظــة علــى معــدالت الرحبيــة 

ويكــون ذلــك مــن خــال:
• عرض خدمات أكثر تطورا.	
• ــون 	 اســتهداف مســتهلكني جــدد، بعــد أن متكنــت مــن اجتــذاب عمــاء يفضل

املنتجــات املتوافقــة مــع الشــريعة، لذلــك وبغيــة التقــدم إىل األمــام، البــد مــن 
توســعة قدرهتــا علــى اجتــذاب عمــاء ليســوا علــى اســتعداد للتضحيــة بعوائــد 

أو مبســتوى خدمــات وتســهيات كانــوا حيصلــون عليهــا.
• حتسني مستوى خدماهتا. 	
• تطوير إدارة العمليات واملخاطر.	
• تطوير التعامل مع اجلمهور.	

إن هــذه الدراســة تشــري إىل أمهيــة املنافســة إذا أرادت املصــارف اإلســامية البقــاء 
ــى تعاطــف  ــا عل ــز خططه ــث الترك ــري اســراتيجياهتا حبي يف الســوق، وضــرورة تغي
املســلمني معهــا فحســب، بــل بأخــذ مجيــع املخاطــر بعــني االعتبــار وعــدم إمهــال أي 
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منهــا، إضافــة إىل حتوهلــا عــن صيــغ املراحبــة إىل صيــغ أكثــر حيويــة ورحبيــة.
اسراتيجية•تطوير•املنتجات•املالية•اإلسالمية:

إن ممارســات املؤسســات املالية تلعب دوراً هاماً يف إرســاء البُعد االســراتيجي هلذه 
املؤسســات، وتفــرز هــذه املمارســات مفاهيــم عديــدة تشــكل قضايــا اســراتيجية 

لصناعــة التمويــل اإلســامي عمومــاً. منهــا)1(: 
• ثقافة املؤسسة املالية اإلسامية.	
• حتديد احتياجات العماء.	
• اسراتيجية املنتج.	
• توليد أفكار املنتجات وانتخاب أفضلها.	
• تصميم املنتج.	
• إطاق املنتج.	

إن أبرز اإلشكاالت الي تواجه عملية التطوير هي:
ثقافة•املؤسسة•املالية•اإلسالمية: 

أي الكيفيــة الــي تنظــر فيهــا املؤسســة ككل إىل عمليــة تطويــر املنتجــات والكيفيــة 
الــي تتعامــل فيهــا مــع تلــك العمليــة يف ضــوء الثقافــة الــي تغرســها يف نفــوس 

موظفيهــا وتســعى إىل تعميمهــا بينهــم. الشــكل )105(.
بثقافــة  يتعلــق  اإلســامية مبــا  التمويــل  يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات 

املؤسســة مبــا يلــي:
• عدم تطوير املوارد البشرية للمواءمة مع تطوير املنتجات.	.
• عــدم الركيــز علــى اإلبــداع والتطويــر والتحفيــز لــه واالهتمــام بــه مــن 	.

العليــا. اإلدارات 
• عدم كفاية املوازنات واملخصصات املالية للبحوث والتطوير.	.
• عــدم وجــود ملكــة االبتــكار والريــادة بســبب عــدم وجــود محايــة املنتــج 	.

)1( تقريــر حــول جلســة العصــف الذهــي بعنــوان »تطويــر املنتجــات املاليــة اإلســامية«، عقــدت بالريــاض يــوم 200٧/06/20، بتنظيــم بــني 
اجمللــس العــام للبنــوك واملؤسســات املاليــة اإلســامية واهليئــة اإلســامية العامليــة لاقتصــاد والتمويــل.



564
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

وبســبب طبيعــة التعليــم واجملتمــع العربــي.
• قصور النظر يف املؤسسات املالية وحصرالرؤية يف الربح السريع.	.
• قصور يف إجياد إدارات التطوير يف املؤسسات املالية.	.
• ــة ومرونتهــا وانســجامها مــع اإلدارات األخــرى 	. ــة اإلداري قصــور يف اهليكلي

للموائمــة مــع عمليــات التطويــر.
• وإدارات 	. لعمليــات  ناضجــة  عمــل  وخطــط  واضحــة  رؤيــة  وجــود  عــدم 

التطويــر.
• وجــود خلــط بــني تطويــر املنتــج وإدارة تطويــر املنتــج وعــدم وضــوح يف 	.

واالختصاصــات. املفاهيــم، 
 غيــاب القناعــة جبهــود أفــراد املؤسســة وامليــول إىل التقليــد واملنافســة مــع . 10

ارتفــاع تكاليفهــا.
• ال يوجد أمناط معيارية للتطوير.		.
• ضعــف ثقافــة املنظمــة املتعلمــة وهــي »انســياب املعلومــات وتدفقهــا يف 		.

كافــة االجتاهــات يف للهيــكل التنظيمــي للمؤسســة«، وتوظيفهــا.
أمــا قصــور آليــات تطويــر املنتجــات وحتســينها يف ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 

مبــا يتعلــق بثقافــة املؤسســة فيتمثــل مبــا يلــي:
• ضعف القناعة الشرعية باحللول االقتصادية اإلسامية.	.
• عــدم وجــود جلنــة عليــا تشــتمل علــى أشــخاص شــرعيني وهلــا صاحيــات 	.

يف التطويــر.
• ضعف استشعار همّ االقتصاد اإلسامي من مجيع أعضاء املؤسسة. 	.
• ضعف التأهيل الفي للشرعيني وضعف التأهيل الشرعي للموظفني.	.
• ضعف التطوير للمنتجات األصيلة.	.
• استرياد املنتجات اإلسامية من جهات تقليدية.	.
• هتميش الدور الشرعي يف املنتجات اجلديدة.	.
• اجلهل بثراء الشريعة باملنتجات املالية املناسبة للتطوير.	.
• ضعف استقالية اهليئات الشرعية.	.
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خطأصح•
ثقافة•القوة

خصائصها:
• قائــد قــوي جــذاب يشــجع املردديــن ويعــني 	.

اليائسني. 
• مكافأة ومحاية املخلصني. 	.
• مصلحــة 	. يبغــي  وعــادل  حكيــم  قائــد 

سســة ملؤ ا
عيوهبا:
• األولوية عند املوظفني إرضاء رئيسهم.	.
• خشية إظهار العيوب للرئيس.	.
• الطاعة العمياء للرئيس.	.
• ظهور فئات منتفعة ومنافقة.	.
• قصر املعلومات على األصدقاء.	.

ثقافة•النظم•واألدوار
خصائصها:

• تقييم األداء يتم وفق الوصف الوظيفي.	.
• االلتــزام 	. وفــق  يتــم  احلوافــز  تقديــر 

ئــح. ا للو با
• توافــر النظــم واللوائــح يــؤدي إىل تقليــل 	.

الصــراع الوظيفــي وعوامــل عــدم التأكــد 
وســوء اســتخدام الســلطة.

• تســهيل اختــاذ القــرارات احتمــال قصــور 	.
أو مجــود اللوائــح والنظــم، واختاذهــا غاية 

ال وســيلة.
عيوهبــا: احتمــال قصــور أو مجــود اللوائــح والنظــم 

واختاذهــا غايــة ال وســيلة. 
وتزداد األمور سوءاً مبدير وال يشجع وال يعني

اندثار•وتدهور•ثقافة•املؤسسة
• ظهور قيادات ذات رؤية حمدودة	.
• حتقق جناحا بسبب ظروف استثنائية	.
• تصاب القيادة بالغرور والكرياء	.
• تبدأ يف التوسع غري املدروس	.
• تعني قادة غري أكفاء	.
• ظهور ثقافة تقوم على:	.

• الغرور والكرياء. أ.
• مركزية السلطة.ب.
• املؤامرات.	.
• فرز املوظفني بتقريب املوايل ولو مل د.

يكن لديه كفاءة وإبعاد املعارض ولو 
كان صاحب فكر.

منو•ثقافة•املؤسسة
• ظهور قائد يتسم مبواصفات القيادة	.
• يضع يده على املشكات	.
• يقنع أتباعه برؤيته وقيمه السامية	.
• حيفزهــم للتعــاون معــه يف وضــع وتنفيــذ 	.

خطــة حتقــق مصــاحل األطــراف
• ــدى املؤسســة تقــوم 	. ــة ل إجيــاد ثقافــة قوي

ــي ــري اإلجياب ــة والتفك ــى املعرف عل

نتيجة•ذلك•.•.•
الداخليــة  عاقاهتــا  وتســوء  املؤسســة  تتدهــور 
وقــد  التنافســي  مركزهــا  ويضعــف  واخلارجيــة 

)106( الشــكل  منو املؤسسةتندثــر، 

الشكل•)105(
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الشكل•)106(

حتديد•احتياجات•العمالء:•
الكيفيــة الــي يتــم فيهــا التواصــل مــع العمــاء احلاليــني واملســتهدفني مــن أجــل 
تلمــس احتياجاهتــم متهيــداً لتلبيــة تلــك االحتياجــات مــن خــال منتجــات ماليــة 

إســامية جديــدة.
يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل اإلســامية مبــا يتعلــق بتحديــد 

احتياجــات العمــاء مبــا يلــي:
• عدم وجود حبوث لتحديد احتياجات العماء.	.
• االهتمام فقط مبجموعات الركيز عند إجراء البحوث.	.
• االنعــكاس يف ابتــكار املنتجــات فهــي تبدأ من األعلى وال تبدأ من احتياجات 	.

العمــاء وتبــدأ مــن الغــري تقليداً وال تبــدأ من الذات ابتكاراً
• غياب املسح االجتماعي مع العماء.	.
• ضعف التواصل مع العماء ملعرفة احتياجاهتم.	.
• ال يوجد أمناط معيارية للتطوير.	.
• عدم مراعاة مقاصد الشريعة عند تطوير املنتجات املالية اإلسامية.	.
• عدم املباالة بالعميل نتيجة االحتكار.	.
• طلبات العماء املالية احملضة جتر املؤسسات على حماكاة البنوك التقليدية.	.

احللقة•املفرغة•لتدهور•ثقافة•املؤسسة
• شعور املوظفني باالستياء من تصرفات اإلدارة العليا. 	.
• ظهور مشكات وأزمات حادة.	.
• عدم اعراف املسؤولني باملشكات القائمة.	.
• تأكيد اإلدارة العليا على ضرورة االلتزام بالقواعد املوضوعة دون تغيري.	.
• تزايد االجتاه حنو مركزية السلطة.	.
• جلوء اإلدارة العليا إىل األساليب القمعية يف معاجلة املشكات. 	.
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• استغال احتياجات العميل استغال غري جيد.		.
• عدم التفريق بني حاجات العماء ورضا العماء.		.
• عدم توثيق عمليات حتديد االحتياجات للمنتجات		.

أمــا قصــور آليــات تطويــر املنتجــات وحتســينها يف ضــوء التوأمــة الشــرعية - الفنيــة 
مبــا يتعلــق بتحديــد احتياجــات العمــاء فيتمثــل مبــا يلــي:

• ضعف التثقيف الشرعي للعماء.	.
• ضعف متكني العميل من االطاع على تفاصيل الفتوى الشرعية.	.
• عــدم وجــود حبــث لاحتيجــات الشــرعية للعمــاء، وتلمــس مواطــن القلــق 	.

لديهــم.
• ضعف وجود الشرعيني يف عمليات حبوث السوق.	.
• عدم األمانة يف نقل املعلومة للعميل.	.
• ال يوجد منهجيات حبثية سليمة ملعرفة احتياجات السوق.	.
• ضعف اطاع الشرعيني على نتائج حبوث السوق.	.

اسراتيجية•املنتج:•
هــي الكيفيــة الــي يتــم فيهــا إحــداث التفاعــل بــني معطيــات البيئــة اخلارجيــة الــي 
تعمــل فيهــا املؤسســة )التنظيميــة والتشــريعية والســوقية( مــع معطيــات البيئــة 
التطويــر  عمليــة  تقتضيــه  ملــا  الواضحــة  الرؤيــة  ضــوء  للمؤسســة يف  الداخليــة 

الشــرعية....اخل. واملقاصــد  الســوق  واحتياجــات 
يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل اإلســامية مبــا يتعلق باســراتيجيات 

املنتــج مبــا يلــي:
• حماكاة املنتجات التقيلدية.	.
• عــدم وضــوح القوانــني املتعلقــة باملنتجــات، وعــدم وجــود مرجعيــة تضبــط 	.

ذلــك وباختصــار )البيئــة القانونيــة(.
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• عدم وضوح الرؤية املستقبلية للمنتج.	.
• ال يوجد تصور اسراتيجي حملفظة منتجات املؤسسة.	.
• عدم وجود التوازن بني منتجات املؤسسة.	.
• غلبة حتقيق األهداف قصرية األجل على األهداف البعيدة واملقاصد الكلية.	.
• البيئة العامة التنظيمية ال ختدم تطوير املنتجات.	.
• عدم استشراف املستقبل يف بناء حمفظة املنتجات.	.
• توقيت طرح املنتج مبا يتعارض مع املنتجات األخرى.	.

أمــا قصــور آليــات تطويــر املنتجــات وحتســينها يف ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 
مبــا يتعلــق باســراتيجيات املنتــج فيتمثــل مبــا يلــي:

• نقص الكم والنوع يف الكوادر البشرية الشرعية.	.
• بالســامة 	. االهتمــام  وعــدم  للمنتــج  الصوريــة  الســامة  علــى  الركيــز 

واملقاصديــة. احلقيقيــة 
• عدم ترتيب املنتجات حسب السامة الشرعية.	.
• غياب املرحلية يف تصميم منتجات مالية.	.
• املؤسســة 	. داخــل  الســليم  الشــرعي  املنتــج  تواجــه  الــي  العقبــات  كثــرة 

وخارجهــا.
• ضعف االلتزام باملعايري الشرعية واملهنية.	.
• عدم مراعاة قرارات االجتهاد اجلماعي يف اجملامع الفقهية.	.
• ضعــف التخطيــط االســراتيجي والرؤيــة املســتقبلية مــن قبــل اهليئــات 	.

واملؤسســة. للصناعــة  الشــرعية 
• ضعف ممارسة اهليئة لدورها يف إيقاف املنتج املخالف بعد إطاقه.	.

توليد•أفكار•املنتجات•وانتخاب•أفضلها:•
هــي األســاليب والطرائــق والوســائل الــي يتــم اســتخدامها لتوليــد األفــكار حــول 
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املنتجــات املاليــة اجلديــدة ومــن ثــم انتخاب أفضلها لتطويرهــا إىل منتجات حقيقية.
يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل اإلســامية مبــا يتعلــق بتوليــد أفــكار 

املنتجــات وانتخــاب أفضلهــا مبــا يلــي:
• االنشغال باألعمال اليومية عن التطوير.	.
• غياب آلية توليد األفكار وأدوات التفكري اإلبداعي. 	.
• ضعف توظيف الطاقات اخلارجية واجلديدة يف تطوير املنتجات.	.
• عــدم وجــود مســوحات دوريــة أو اســتبانات حتصــر احتياجــات العمــاء 	.

لاســتفادة منهــا يف عمليــة التطويــر.
• عدم وجود مسوحات دورية ملعرفة أفكار وارتباطات موظفي املنشأة.	.
• ضعف وجود البيئة اإلبداعية واالبتكارية للتطوير.	.
• ضعف ثقافة املنظمة املتعلمة وهي انسياب املعلومات، وتوظيفها.	.
• ضعف الشجاعة األدبية، والريادة.	.
• ظاهرة اخلوف من الفشل يف املؤسسات املالية اإلسامية.	.

أمــا قصــور آليــات تطويــر املنتجــات وحتســينها يف ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 
مبــا يتعلــق بتوليــد أفــكار املنتجــات وانتخــاب أفضلهــا فيتمثــل مبــا يلــي:

• هتميش دور اجلهات الشرعية يف توليد املنتجات املالية.	.
• ضعف مشاركة الشرعيني يف تطوير املنتجات املالية.	.
• نقص البيئة املتكاملة للمنظومة الشرعية.	.

تصميم•املنتج:•
هــي الكيفيــة الــي يتــم فيهــا تصميــم الفكــرة الــي مت التوافــق عليهــا وتطويرهــا 
إىل مســتوى أعلــى مــن النضــوج  والكيفيــة الــي يتــم فيهــا حتديــد تفاصيــل املنتــج 
ــة  ــه القانوني ــذه ومسات ــواد املســتخدمة يف تصميمــه وإجــراءات وسياســات تنفي وامل

والشــرعية والتكنولوجيــة.
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يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل اإلســامية مبــا يتعلــق بتصميــم 
ــي: ــج مبــا يل املنت

• التنازع بني اجلهات يف تصميم املنتج )الفنية – الشرعية(.	.
• نقــص وجــود األدلــة اإلجرائيــة لعمليــة تصميــم املنتــج يف أكثــر املؤسســات 	.

املاليــة اإلســامية.
• عدم االلتزام الكامل باألدلة اإلجرائية – إن وجدت.	.
• البطء أو االستعجال يف تصميم املنتج.	.
• العجز عن تصميم املنتج تقنياً أو ارتفاع تكلفته التقنية.	.
• عدم امكانية استيعاب املوارد التقنية يف املؤسسة لتصميم املنتج.	.
• ضعف التنسيق بني اجلهات الفنية واجلهات الشرعية.	.
• ضعف الدراسات الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسامية.	.
• ضعف ترمجة الوثائق االجنبية الي تستخدم يف تصميم املنتج.	.

أمــا قصــور آليــات تطويــر املنتجــات وحتســينها يف ضــوء التوأمــة الشــرعية- الفنيــة 
مبــا يتعلــق بتصميــم املنتــج فيتمثــل مبــا يلــي:

• إشراك املختصني الشرعيني يف مراحل متأخرة من عملية التصميم.	.
• عدم وضوح اآللية يف إشراك الشرعية أو اضطراهبا.	.
• نقص الكفاءات الشرعية املساندة لعملية تطوير املنتج.	.
• عــدم وجــود متخصــص شــرعي ضمــن فريــق التطويــر يتبــع إداريــاً وفنيــاً 	.

إلدارة التطويــر.
• الركيز على النواحي اإلجرائية أكثر من النواحي املقاصدية واالقتصادية.	.

إطالق•املنتج:•
هــي الكيفيــة الــي يتــم فيهــا إطــاق املنتــج يف الســوق والتحضــريات الازمــة قبيــل 

هــذه العمليــة مــن إجــراءات تســويقية وتروجييــة واختبــارات أوليــة علــى املنتــج.
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يتلخــص قصــور ممارســات مؤسســات التمويــل اإلســامية مبــا يتعلــق بإطــاق املنتــج 
مبــا يلــي:
• ضعف اختبار النموذج األويل للمنتج.	.
• عدم تعريف اجلمهور واملوظفني باجلوانب الشرعية والفنية للمنتج.	.
• ال يوجد التدريب الكايف لتطبيق املنتجات اجلديدة.	.
• ضعف املهارات التسويقية لدى املوظفني للمنتج.	.
• غلبة حتقيق اهلدف التسويقي على املعايري والضوابط الشرعية.	.
• ضعف التغذية الراجعة للمنتج.	.
• عدم التخطيط السليم إلطاق املنتج.	.

أمــا قصــور آليــات تطويــر املنتجــات وحتســينها يف ضــوء التوأمــة الشــرعية-الفنية 
مبــا يتعلــق بإطــاق املنتــج فيتمثــل مبــا يلــي:

• سوء استخدام إجازة اهليئة للمنتج يف النواحي التسويقية.	.
• نقص متكني العميل من االطاع على تفاصيل الفتوى الشرعية.	.
• ــات الشــرعية يف النواحــي التســويقية بعــد إطــاق املنتــج، ال 	. حتييــد اهليئ

ســيما تدقيــق املــواد التســويقية واملــواد الدعائيــة.
• ضعف الرقابة الشرعية الداخلية واخلارجية على تطبيق املنتج.	.
• ضعف التدريب الشرعي على تطبيق املنتج بعد إطاقه.	.
• ضعف توعية العماء باملنتج بعد إطاقه.	.
• ضعــف ممارســة اهليئــة الشــرعية حلقهــا يف إيقــاف املنتــج والتحذيــر منــه 	.

إعاميــاً يف حالــة وجــود إشــكاالت شــرعية عليــه.
حتديات•تواجه•املصارف•اإلسالمية:•

تنمية•اجملتمعات:
إن جوهــر أعمــال املؤسســات املاليــة هــو اســتثمار األمــوال الي تتلقاها مــن اجلمهور، 
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لذلــك فهــي متثــل نســيج االقتصــاد وخزانــه املــايل وعصــب تشــغيله، فمــن خاهلــا 
ــا  ــار طــرق عمله ــة الختي ــة املطلق ــرك هلــا احلري ــإذا تُ ــه السياســات. ف ــن توجي ميك
وانتقــاء األدوات الــي تســتخدمها، فــإن ســلطان املــال ســيكون مســيطراً علــى عملهــا 

ألنــه املهيمــن علــى كافــة الســلطات، ممــا يــؤدي إىل احنــراف إداراهتــا وقراراهتــا.
وذلــك ســبب وجيــه وكايف لتزايــد خــوف املســامهني واملودعــني باحتمــال خســارة 
ــوال عــن هــذه  ــون باحنســار حجــم األم ــل تك ــدى الطوي ــى امل أمواهلــم، والنتيجــة عل
املؤسســات املاليــة خشــية خســارهتا ممــا ينعكــس ســلباً علــى حجــم أمــوال املصــارف.

احلجم:
تعاني املؤسسات املالية اإلسامية من ضعف رؤوس أمواهلا رغم: 

• انتشارها الواسع.	.
• منوها املرتفع.	.
• ارتفاع أصوهلا.	.

فــا ميكــن للمصــارف اإلســامية القائمــة بأحجامهــا احلاليــة مواجهــة شــروط 
ومتطلبــات املعايــري املطلوبــة. فاملصــارف التقليديــة إذا واجهــت صعوبــات، كاالئتمــان 
املتعثــر، تلجــأ إىل االقــراض مــن مؤسســات التمويــل الدوليــة لتعويــم أوضاعهــا. 
بينمــا ال تســتطيع املصــارف اإلســامية فعــل ذلــك، ممــا جيعــل الطريــق غــري ميســرة 
بينهــا وبــني مؤسســات التمويــل الدوليــة كصنــدوق النقــد الــدويل وغــريه. لذلــك البــد 

مــن اندمــاج املصــارف اإلســامية لتوســيع رؤوس أمواهلــا. 
فضآلــة حجــم وقــدرة املؤسســات املاليــة واملصرفيــة اإلســامية  ســببه توزعهــا علــى 
ــن هــذه  ــرية فنحــو ٨0 % م ــات املســتقلة ذات األحجــام الصغ ــن الكيان ــري م عــدد كب

املؤسســات ال تتجــاوز قاعدهتــا الرأمساليــة  25مليــون دوالر.
جمالس•اإلدارة:•

تعانــي املصــارف اإلســامية مــن ثغــرات إســراتيجية علــى مســتوى جمالــس إدارهتــا 
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كتحديــد مهامهــا وآليــات متابعتهــا. 
ــس اإلدارة ألمهيــة إدارة املخاطــر عامــاً  ــم جمل ويعتــر حســن إدارة املخاطــر وتفه
ــى  ــة املراجعــة األداة املثل ــة إدارة ضوابــط اإلدارة وجلن ــر تشــكيل جلن حامســاً. ويعت
جملالــس اإلدارة حبســب معيــار إدارة املؤسســات املاليــة اإلســامية الصــادر عــن 
ــادئ  ــذي يهــدف إىل اســتكمال املب ــة اإلســامية )وال اجمللــس العــام للخدمــات املالي
احلاليــة لضوابــط إدارة املؤسســات الــي أصدرهتــا منظمــة التعــاون االقتصــادي 
والتنميــة وجلنــة بــازل(. وتتبــع اللجنتــان جملــس اإلدارة هبــدف متكينــه مــن احلصــول 
ــى  ــه عل ــة إلحــكام رقابت ــن مصــدر غــري اإلدارة التنفيذي ــة م ــات إضافي ــى معلوم عل

ــذ خططــه اإلســراتيجية. تنفي
.WTO خماطر العوملة الناشئة عن انتشار اتفاقية منظمة التجارة العاملية

ضعف التشريعات الي تنظم عمل املصارف اإلسامية. 
نشــر الوعــي اإلســامي لرســالة املصــارف اإلســامية بــني اجلمهــور واملتمثلــة بتنقيــة 
التعامــات املصرفيــة مــن كل مــا هــو خمالــف ألحــكام الشــريعة اإلســامية، والســعي 
لتنميــة اجملتمــع بضوابــط الضــرورات إىل جانــب ســعي املصــارف اإلســامية لتعظيم 

أرباحها. 
البحــث عــن الكــوادر املصرفيــة احملرفــة يف جمــال العمــل اإلســامي ومــا يتبــع ذلــك 
مــن عمليــات تدريــب وتأهيــل. حيــث تبــدأ املســؤولية مــن جمالــس اإلدارة بوصفهــا 
املســؤول األول عــن تعيــني رأس اهلــرم اإلداري الــذي بــدوره خيتــار اإلدارات الــي 
تليــه. فاملــوارد بشــرية ذات اجلــذور الربويــة يصعــب تصحيــح مفاهيمهــا وغالبــاً مــا 
حيرفــون املؤسســة املاليــة اإلســامية عــن جمراهــا األســاس، وبالطبــع ليســوا كلهــم 

يف ســلة واحــدة لكــن القضيــة أن العطــار لــن يُصلــح مــا أفســده الزمــن.
ــى دينهــم فــريون األخطــاء  ــن عل كمــا أن بعــض املصرفيــني اإلســاميني غــري غيوري
تلــو األخطــاء فــا يعرضــوا وال يســتقيلوا وهــذا بيــع لآلخــرة بعــرض ســخيف مــن 
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عــروض الدنيــا الــي تزينهــا الفتــة إســامية. فاألحــرى مبــن يدعــي هــذا االدعــاء أن 
خيــرج مــن هكــذا مؤسســات حتــى تشــعر باحلــرج وتضبــط نفســها. ورغــم األمل الذي 
قــد يشــعر بــه مــن يقــوم هبــذا الفعــل فإنــي أقــول لــه إن الصــر علــى طاعــة اهلل أهــون 

مــن الصــر علــى عــذاب اهلل.
كمــا أن اســتخدام مدقــق شــرعي ضعيــف الشــخصية العلميــة وغــري قــادر علــى 
اختــاذ القــرار وخيشــى مديــره التنفيــذي أمــر خطــري. وهكــذا مدقــق يناســب املديــر 

ــاً أن كل متســلط غــي( وال يناســب العمــل اإلســامي. ــام املتســلط )علم الع
كمــا أن بعــض األمســاء الامعــة يف اهليئــات الشــرعية تغطــي هفواهتــا الــي تقــاس 
أحيانــا بالكبائــر مقارنــة بأندادهــم. والبــد أن نتذكــر املقولــة الرائعــة ألمحــد بــن 
حنبــل )كل يؤخــذ منــه ويــرد عليــه إال صاحــب هــذا القــر -صلــى اهلل عليــه وســلم-(، 
فمنهــم مــن هــو عضــو بســتني مؤسســة ماليــة ومنهــم بأربعــني ومنهــم بعشــرين وهــذه 

أرقــام ليســت جزافيــة إمنــا يُعــرف أصحاهبــا منهــا.
حسن•التعامل•مع•العمالء:

مبــا يُناســب أصــول املعامــات الشــرعية والعلميــة، فاملصــارف اإلســامية املوجــودة 
ــا فإهنــا  ــف الرب ــن حي ــاس م ــع هــروب الن ــا لدواف ــال عليه اآلن وبســبب شــدة اإلقب
تعامــل العمــاء بأســاليب خشــنة وفظــة، رغــم مــا ترفعــه مــن شــعارات العميــل أوالً 
ومــا شــابه مــن عبــارات خاويــة مــن أي معنــى. لكــن الســماح بافتتــاح مزيــد مــن 
املصــارف اإلســامية ســيجعل حســن التســويق فيصــاً يف جــذب الزبائــن. والبــد أن 
يلجــأ العمــاء لعقــاب تلــك املصــارف الــي أســاءت هلــا وهــذا مــن عوامــل انضبــاط 
الســوق. فبدال من أن تســتغل هذه املصارف دخوهلا املبكر إىل الســوق فإن إســاءاهتا 

ســتكون عامــل جنــاح ملنافســيها اجلــدد وضاغطــاً ســلبياً عليهــا.
عــدم جتميــع املناصــب وتأخــري إصــدار اهليــكل التنظيمــي ممــا يــؤدي إىل ضبابيــة يف 

التعامــل بــني اإلدارات ويــؤدي ملرتــع فســاد كبــري.
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عــدم التأخــر يف الدراســات االئتمانيــة ألشــهر مبــا يضــرّ العمــاء وعــدم تلبيــة 
طلباهتــم.

االبتعــاد عــن سياســة خنــق الزبــون وحماصرتــه بنقــل مجيــع املخاطــر بالكليــة علــى 
عاتقــه )كتطبيــق منــاذج وصيــغ عقــود فيهــا شــروط حتاصــر الزبــون بكليّتــه، فأحــد 
مــدراء االئتمــان يطلــب مــن أحــد موظفيــه اعتمــاد مســتندي خــاص بزبــون ثــم يرفض 
الصيغــة الــي جــاء هبــا مدعيــاً أنــه يريــد النمــوذج الــذي أعــده والــذي خينــق الزبــون 
وحياصــره ويقــول ذلــك مرحنــاً وكأنــه بطــٌل(. وال يعلــم املديــر أن شــرعنا يأمــر 
بالقســط والعــدل )وال جيرمنكــم شــنآن قــوم أال تعدلــوا..(، وال يــدري أن فقهنــا مييــل 

لألضعــف.
تســهيل إجــراءات العمــل فالعمــل املصــريف يــزداد روتــني يف معاماتــه بشــكل قاتــل 
إىل حــد يصــل إىل تعقيــد ال يُطــاق، فرغــم حتــول معظــم األعمــال يف الدنيــا إىل 
الشــكل االلكرونــي لتقديــم الســرعة القصــوى يف خدمــة الزبائــن جنــد أن املصــارف 
اإلســامية وخاصــة منهــا احملليــة ال تــزال تــراوح يف الورقيــات حتــى يُصبــح امللــف 

أثخــن وأمســك مــن بعــض املعامــات احلكوميــة.
إن تعقيــد إجــراءات التعامــل وجعلهــا مركزيــة يصيــب العمــل املصــريف بســمعة ســيئة 
تتمثــل بشــعور الزبائــن عمومــاً بضــرورة اللجــوء ألســاليب ملتويــة ملــن أراد احلصــول 

علــى متويــل مناســب.
الســعي حنــو تغيــري العقليــة الفرديــة يف اإلدارة إىل عقليــة اإلدارة اجلماعيــة )فــرق 

العمــل( ليهتــم كل خبــري يف جمــال خرتــه، وتوزيــع املهــام تبعــاً لــكل اختصــاص. 
املوازنــة بــني املســؤولية والتفويــض، ووضــع ســقوف للقــرارات وللقيــم االســتثمارية 

مبــا يتناســب مــع وضــع أي قــرار اســتثماري، وتبعــا ملهمــة املصــرف وألهدافــه. 
توجيــه الثــروة الكبــرية اآلتيــة مــن الودائــع الكبــرية إىل منافــذ وأدوات اســتثمارية 
ــى مســتوى االقتصــاد  متوســطة وطويــل األجــل. وهــذه مهمــة غايــة يف األمهيــة عل
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الكلــي، وهــي منوطــة باملصــرف املركــزي، فيتوجــب عليــه متابعــة املصــارف الــي 
تســتقطب الودائــع الضخمــة وإجبــاره لعــدم تعطيلهــا ألهنــا فرصــة ضائعــة علــى 

ــر هبــذا الشــأن. ــد مــن حماســبة كل مقصّ ــة الب األم
تنويــع املنتجــات املاليــة اإلســامية والتوجــه حنــو أكثرهــا فعاليــة لاقتصــاد الكلــي، 
ألن ذلــك ســيعود علــى اجلميــع باخلــري. إن هــذه الصناعــة متيــزت هبندســتها املاليــة 
اإلســامية وقــد أنتجــت أكثــر مــن مخســني منتجــاًً ماليــاً وإن االكتفــاء باملراحبــة 
وخاصــة للســلع االســتهاكية هــو مدعــاة للتضخــم وخلخلــة توزيــع الثــروة علــى 

املســتوى الكلــي.
اســتكمال مقومــات الصناعــة املصرفيــة اإلســامية حيــث البــد مــن توفــري ســوق 
ماليــة إســامية لتــداول وبيــع الصكــوك ولتشــكيل الصناديــق االســتثمارية وتلــك 
أدوات هامة يف صناعة املال اإلســامية للحصول على الســيولة الازمة أو لتشــغيل 
الفائــض منهــا. فتشــري التقديــرات إىل أن فائــض الســيولة لــدى البنــوك اإلســامية 

يصــل إىل حنــو  40 % مــن أصوهلــا مقابــل حنــو 20 %  لــدى البنــوك التقليديــة.
مكاســب النشــاط املصــريف مصــدره أعمــال فعليــة )مســتثمر( ال مضاربــات ومهيــة 
)وســيط( فمصــدر مجيــع إيــرادات األنشــطة املصرفيــة جيــب أن يكــون مــن أعماهلــا 
الفعليــة االســتثمارية ال بتدخلهــا مبضاربــات ومهيــة. فاملصــارف تســتثمر مواردهــا 
مــن خــال شــركات اســتثمارية تابعــة هلــا، غالباً ما تكون رؤوس أموال تلك الشــركات 

مملوكــة مبعظمهــا أو بكاملهــا للمصــرف.
أما أهم مساوئ متويل شركات تابعة من رأس املال املصرف نفسه: 

فعلــى املســتوى اجلزئــي، يدعــم املصــرف شــركاته االســتثمارية حتــى لــو مل حتقــق 
العائــد املطلــوب منهــا، وأحيانــاً تضطــر اإلدارات التنفيذيــة لتغطيــة الصــورة الســلبية 
عنهــا، فتنعــدم املوضوعيــة واالســتقالية واحليــاد يف اختــاذ القــرار، ممــا يضعــف 
ثقــة املودعــني. فالشــركة التابعــة حتــى لــو خســرت فســيتم تعوميهــا إلعطائها فرصة 
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ــارض أســس التشــغيل املصــريف  ــدَم هلــا قروضــاً حســنة، ممــا يُع ــد يُق ــدة، وق جدي
ــر،  ــد تتعث ــه ق ــأن أعمال ــل يف حــال الشــعور ب ــل العمي ــف متوي ــل إىل توقي ــذي ميي ال

فاملصــرف يُفضــل وقــف اخلســارة وعــدم متابعــة متويــل االســتثمار.
أمــا علــى املســتوى الكلــي فيُخشــى مــن تشــكيل سلســلة مرابطــة مــن االســتثمارات 
ــة قــد  ــد حصــول أي أزمــة ائتماني ــز االســتثمار، وعن ــك إىل ترك ــؤدي ذل ــة، في التابع

تنهــار قطاعــات ماليــة هامــة بشــكل متتــايل.
املسامهة•يف•زيادة•التضخم•احمللي•والعاملي:

إن أمــام املصــارف اإلســامية فرصــًة تارخييــًة إلثبــات ســامة منهجهــا الــذي تســري 
عليــه، وتقديــم نظــام اقتصــادي قــادر علــى جتنيــب العــامل أزمــات اقتصاديــة كبــرية، 
تســتفيد منــه احلضــارة اإلنســانية. والنمــو املتــوازن للمصــارف اإلســامية يكــون 

باحملافظــة علــى أربعــة أبعــاد متيزهــا:
• يف 	. األخاقيــة  والضوابــط  احلســن  والقــرض  كالــزكاة  اجتماعــي  بُعــد 

املعامــات.
• بُعد جتاري كاملراحبة واإلجارة.	.
• بُعد استثماري كالسلم وبيع السلم وصناديق االستثمار.	.
• بُعد تنموي كاملشاركة.	.

ولتحقيق ذلك البد من:
• تغيري العقلية اإلدارية.	.
• تثقيف أعضاء جمالس اإلدارة.	.

االبتعاد•عن•دور•الوسيط:
إن دور املصــارف اإلســامية يعتمــد علــى االســتثمار وتنميــة اجملتمعــات مــن خــال 
الضوابــط األخاقيــة والشــرعية. لذلــك فهــي مصــارف اســتثمارية ال ائتمانيــة 
ودورهــا هــو دور املســتثمر ال الوســيط املــايل، فأصوهلــا وخصومهــا تشــابه أصــول 
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وخصــوم شــركات االســتثمار ألهنــا تتاجــر بالســلع واخلدمــات بينمــا أصــول وخصــوم 
املصــارف التقليديــة كلهــا ذمــم مدينــة ودائنــة ألهنــا تتاجــر بالديــون. 

فــإذا اقتصــر دور املصــارف اإلســامية علــى ضــخ املزيــد مــن الســيولة غــري املدروســة 
يف الســوق االئتمانيــة فذلــك دور الوســيط الــذي يقــرض ويُقــرض هبــدف زيــادة 
األربــاح دون أيــة اعتبــارات للجانــب األخاقــي الــذي جيــب أن تكــون عليــه. فتوفــري 
ــة  ــؤدي إىل أزمــات اقتصادي ــاً مــا ي ــة لألفــراد مؤشــر خطــري، فغالب الســيولة النقدي
عامليــة وإقليميــة. وتــزداد هــذه األزمــة شــدة يف حالــة املصــارف التقليديــة حيــث 
يُســمح هلــا خبلــق ســيولة صوريــة مــن خــال التســهيات االئتمانيــة الــي متنحهــا 

لزبائنهــا. 
إذن الــدور احلقيقــي للمصــارف اإلســامية هــو الوســاطة كمســتثمر وليــس كوســيط 
ــي.  ــدور الثان ــزداد بال ــة بينمــا ت ــة األوىل تنخفــض حجــم املديوني مــايل، ففــي احلال
وتوفــري الســيولة بكميــات كبــرية لتوظيفهــا يف جمــاالت اســتهاكية ســيؤدي إىل أزمــة 
خطــرية علــى االقتصــاد واجملتمــع ألهنــا توفــر األرض اخلصبــة للتضخــم حيــث تتيــح 

األجــواء للتبذيــر واإلســراف يف اإلنفــاق.
وتفعــل املصــارف دوراً مشــاهباً يف أداة )التــورق( والــي أســهبت البنــوك اإلســامية 
اخلليجيــة يف اســتخدامها ممــا رفــع الطلــب عــن مســتوى العــرض بشــكل مصطنــع 
فســبب أضــرارا كبــرية جملتمعاهتــا. والتــورق أداة ديــن، والتضخــم يعتمــد علــى الديــون 
وتراكماهتــا ويزيــد أعباءهــا، ومــا أزمــة الرهــن العقــاري العامليــة ببعيــدة عنــا حيــث 

مازلنــا نعيشــها نتائجهــا.
منع•املضاربة•يف•األسواق•)النجش(:

البــد للدراســات االئتمانيــة الــي يُمنــح علــى أساســها التمويــل أن تســتقصي احلاجــة 
احلقيقيــة لطالــب التمويــل بالدراســة املســتفيضة، فــأي تصــرف غــري مــدروس 
للمصــرف الــذي قــدم التمويــل يعــود بنتائــج ســلبية علــى االقتصــاد الكلــي. فاألمــوال 
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املمنوحــة لغــري حاجــة اقتصاديــة مفيــدة تأخــذ طريقهــا إىل املضاربــات يف األســواق 
وترفــع أســعار الســلع دون ســبب.

ــا ســبياً  ــل املصــارف للســلع االســتهاكية كالســيارات ومــا شــابه مث ــر متوي ويعت
لضــخ األمــوال علــى ســلع مســتوردة غــري إنتاجيــة مصــريه التضخــم بــا شــك، ويزيــد 
الطــني بلـّـة إحجامهــا عــن متويل القطاعــات اإلنتاجية من مشــاريع صناعية وخدمية 

وزراعيــة ويــزداد األثــر الســلي إذا غلــب علــى االقتصــاد احمللــي الزراعــة مثــاً.
ويزيــد األمــر ســوءاً، تتبــع املصــارف للزبــون األكثــر مــاءة حبجــة قدرتــه علــى تقديــم 
الضمانــات وإمهــال الزبائــن األقــل غِنــىً مــع أن املشــاريع الصغــرية أكثــر جــدوى 
ــرية. فاملشــاريع  ــان مــن املشــاريع املتوســطة والكب ــر األحي ــي يف أكث لاقتصــاد احملل
الصغــرية واملتناهيــة الصغــر أكثــر انضباطــاً يف التســديد حلرصهــا علــى إظهــار 
الصــورة اجليــدة هلــا، يف حــني أن غريهــا ال يهمــه ذلــك لقدراتــه الكبــرية. لذلــك جيــب 
أن ال يكــون تفضيــل املــاءة علــى حســاب النفــع االقتصــادي فاملشــاريع األقــل مــاءة 

قــد تكــون أكثــر فائــدة لاقتصــاد احمللــي وأنفــع.
دور•املصرف•املركزي:

تتعلــق مشــكلة التضخــم بالسياســة الكليــة وال يســتطيع حلهــا مصــرف أو مصــارف 
إســامية، بــل ذلــك مرتبــط بتوجهــات املصــرف املركــزي، فلديــه أدوات كبــح مجــاح 

التضخــم:
• تقييد املصارف بتوفري السيولة يف اجملال االستهاكي.	
• تبــاع 	 وليــس ســلعة  للقيــم  تبــادل ومســتودع  النقــد كوســيلة  تصحيــح دور 

وتشــرى.
• إجياد البيئة املصرفية املائمة.	
• تنظيم عمليات التمويل املوجهة لألفراد.	
• تنمية ثقافة االستثمار احلقيقية: 	



580
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

• بتحجيــم توظيــف األمــوال اهلادفــة إىل تبــادل الثــروات مــن طــرف إىل 	
آخــر. 

• ــات 	 ــق الثــروات مــن خــال صيــغ املشــاركات واملضارب ــى خل باحلــث عل
ــات املســامهات وغريهــا. وآلي

• تطويــر واســتخدام منتجــات ماليــة كالصكــوك وصناديــق االســتثمار علــى 	
املصــارف  وتوجيــه  املتوافــرة،  الســيولة  إلدارة  الكلــي  االقتصــاد  مســتوى 
اإلســامية إىل االســتثمار يف جمــال الصكــوك )أســواق اإلصــدار(. إضافــة إىل 
تشــجيع قيــام أســواق واعــدة للصكــوك )أســواق ثانويــة( لاســتثمار يف أدوات 

ــزي. ــزي املالي ــه املصــرف املرك ــوم ب إســامية. أســوة مبــا يق
• مراقبــة سياســات واســراتيجيات املصــارف اإلســامية، وتوعيــة جمالــس 	

اإلدارة بدورهــم علــى رمسهــا وعــدم تــرك ذلــك لــإلدارات التنفيذيــة. فــا 
للمســامهني  كافيــة  أربــاح  لتحقــق  متوازنــة  سياســة  برســم  مثــاً  تكتفــي 
واملســتثمرين، بــل البــد هلــا مــن املســامهة يف توجيــه متوياهتــا ملــا ميكــن أن 

يســتفيد منــه اجملتمــع كلــه.
• التأكد من كفاية رأس مال املصارف اإلسامية وحتقيق متطلّباته الدنيا.	
• إرساء منهجية للرقابة واحلذر تناسب نظام السوق.	
• تقييم نظم الرقابة الداخلية، وزيادة فعّاليتها، والتشديد على فعّاليتها.	
• تعزيز الشفافية املصرفية ونشر املعلومات ذات العاقة للجمهور.	
• زيادة التوجه حنو احلوكمة اإلدارية.	
• إدارة املخاطر بكفاءة.	
• اضطــاع جمالــس اإلدارة يف حتديــد أهــداف اإلدارة املصرفيــة الرشــيدة داخل 	

املصــرف واإلشــراف علــى حســن تنفيذها.
• احرام معايري املساءلة واحملاسبة على خمتلف املستويات الوظيفية.	
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• التنســيق بــني التدقيــق الداخلــي ومفوضــي الرقابــة حرصــا علــى التجانــس يف 	
الرؤيــة والتكامــل يف األداء.

• توازن منو اإليداعات مقارنة بنمو األصول باستخدام منتجات مناسبة.	
• لزيــادة 	 واحلكوميــة  اخلاصــة  للمصــارف  إســامية  نوافــذ  بفتــح  الســماح 

التنافســية.
• توســيع القاعــدة الســوقية ملســتخدمي املنتجــات اإلســامية، وذلــك بتســهيل 	

ــى  ــة اإلســامية يف الســوق عمومــاً وعــدم قصرهــا عل ــداول املنتجــات املالي ت
بتبــي طــرق  وذلــك  وماليزيــا،  اخلليــج  دول  تســلكه  مــا  وهــذا  املصــارف. 
وتقنيــات التمويــل اإلســامي بــني اجلمهــور بنشــر هــذه املعرفــة وتشــجيعهم 

ــادة: ــا بزي عليه
• صناديق اإلقراض احلسن.	.
• صناديق املراحبة.	.
• صناديق االستثمارية.	.

زيــادة•التعــاون•والتنســيق•بــني•املصــارف•اإلســالمية•والســلطات•النقديــة•لتخفيــف•
املخاطر:

يتــم ذلــك بزيــادة نطــاق التعــاون والتنســيق املُشــرك بــني املصــارف اإلســامية ذاهتــا 
وبــني تلــك املصــارف واملصــارف املركزيــة )الســلطات النقديــة( الــي يقع علــى عاتقها 
وضــع األطــر التنظيميــة والتشــريعية والفقهيــة املُائمــة لعمــل املصــارف اإلســامية. 

ويُساعد يف حتقيق ذلك:
• تطويــر وحتديــث ســوق الصكــوك اإلســامية باعتبارهــا أداة ماليــة مقبولــة 	.

شــرعاً حلشــد املُدخــرات، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يُســاهم يف تعزيــز 
عمــل املصــارف اإلســامية وتوظيــف الســيولة الفائضــة لديهــا وتقليــل 
املخاطــر، وتأهيــل األســواق املاليــة يف الــدول اإلســامية مبــا يكفــل جنــاح 

ســوق الصكــوك اإلســامية.
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• وضــع وتبــي مؤشــرات ومعايــري خاصــة بقيــاس أداء املصــارف اإلســامية 	.
اخلدمــات  جــودة  مثــل:  عنصــر  مــن  بأكثــر  وكفاءهتــا  جناحهــا  وربــط 
واملُنتجــات املاليــة واملصرفيــة اإلســامية املُقدمــة، ونوعيــة العاملــني ومــدى 

ــل املصــريف اإلســامي. كفاءهتــم وخرهتــم يف جمــال العم
• تطويــر املــوارد البشــرية العاملــة يف املصــارف اإلســامية لضمــان قيــام 	.

إدارة مصرفيــة إســامية ذات كفــاءة عاليــة. وزيــادة عــدد املنــح الدراســية 
املقدمــة لتغطيــة النقــص يف عــدد العلمــاء املســلمني يف مقابــل ازديــاد عــدد 

املؤسســات العاملــة يف جمــال املصرفيــة اإلســامية يف العــامل. 
• ــل 	. ــى املعامــات اخلاصــة بالتموي ختفيــف رســوم الرهــن وفــك الرهــن عل

املصــريف اإلســامي، حيــث أن هــذه املعامــات تســتوجب القيــام بالرهــن 
وفــك الرهــن ممــا يرفــع مــن تكلفــة التمويــل.

• ــى 	. ــة اإلســامية عل ــال املصرفي ــة لألعم ــة التحتي اســتكمال عناصــر البني
ــي: ــك مــا يل ــي والعاملــي، ومــن ذل املســتويني احملل

• إعطاء دور أكر للمجلس العام للمصارف واملؤسسات املالية اإلسامية.	
• تفعيل السوق اإلسامية العاملية.	
• اســتكمال جملــس اخلدمــات املالية اإلســامية ووضع املبادئ واإلرشــادات 	

واملعايــري الــي يتــم مبوجبهــا اإلشــراف والرقابــة علــى األعمــال املصرفيــة 
اإلسامية.

• االســتفادة مــن حتــرر األســواق عامليــاً وانفتاحهــا ممــا ســيتيح قــدراً أكــر من 	.
ــا يقلــل مــن املخاطــرة ويفتــح فرصــاً لزيــادة عمليــات املصــارف  التنــوع ممَّ

اإلســامية ويســمح بفتــح املزيــد مــن الفــروع يف البلــدان األخــرى.
• ــاء نظــام اقتصــادي إســامي قــادر 	. دفــع مراكــز البحــث العلمــي لوضــع بن

ــة املشــاكل.  ــة ومواجه ــى خماطب عل
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• اســتقطاب أمــوال املســلمني بتحويلهــا مــن املصارف التقليديــة إىل املصارف 	.
اإلســامية مــن خــال معايــري اجلودة والســعر. 

• تذكــري املصــارف اإلســامية بدورهــا االجتماعــي والثقــايف إضافــة لدورهــا 	.
االقتصادي.

 التعاون والتنسيق بني املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية بدل التنافس. . 10
• تقديــم خدمــات ومنتجــات مصرفيــة جيــدة بالعمــل علــى ابتــكار كل مــا هــو 		.

جديــد مــن األدوات االســتثمارية. 
• خفض التكاليف داخل املصارف واملؤسسات املالية اإلسامية. 		.

زيادة•التعاون•والتنسيق•بني•العاملني•يف•املصارف•اإلسالمية:
يعتــر العنصــر البشــري أســاس جنــاح وتطــور األعمــال اخلدميــة، والعمــل املــايل 
ينتمــي هلــذه األعمــال، لذلــك علــى العاملــني يف املؤسســات املاليــة اإلســامية بــأن 

ــة: ــات التالي ــوا بالصف يتصف
• املاليــة 	. املؤسســات  فالعمــل يف  بالديــن  التفقــه  العاملــني  علــى  يتوجــب 

اإلســامية ليــس وظيفــة عاديــة بــل هــي عمــل دعــوي. 
• ــون النمــوذج 	. ــم اإلســامية يف التعامــل ألهنــم ميثل ــزام بالقي ــد مــن االلت الب

ــح للمســلم يف جمــال املعامــات. الصحي
• التدريب املستمر لرفع كفاءاهتم ومواكبة كل جديد.	.
• الطيــب 	. املنــاخ  العليــا هتيئــة  واإلدارات  اإلدارات  علــى جمالــس  يتوجــب 

للعاملــني مــن حيــث االحــرام وعــدم خبــس احلقــوق.
• جيب جتنب املعامات احلرام مهما كانت املغريات املادية.	.

توجهات•رأس•املال•املستثمر•اإلسالمي:
مت حتليــل)1( البيانــات املاليــة املنشــورة لصيــغ التمويــل املراحبــة واملضاربــة واملشــاركة 

)1( دكتــور حممــد البلتاجــي، حنــو بنــاء منــوذج حماســي لتقويــم وســائل االســتثمار يف املصــارف اإلســامية )املراحبــة، املضاربــة، املشــاركة(، 
. www.kantakji.com



584
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

خــال األعــوام )2000 – 2005(، الشــكل )107( وكانــت النتائــج كمــا يلــي: 

املشاركةاملضاربةاملراحبة
%قيمة%قيمة%قيمة

200017.53529.8110.021.8173.1
200122.03331.90.00.02.0613
200225.222300.00.02.2072.6
200332.84128.80.00.02.4652.2
200462.16427.52.0131.22.3001.4
200563.86735.21.8661.02.0451.1

الشكل•)107(•القيم•مباليني•الرياالت

حتليل•نتائج•الدراسة:
• املراحبة هي الصيغة املفضلة لدى املصارف اإلسامية واملتعاملني معها.	.
• حمدودية استخدام املضاربة يف جمال التمويل الرتفاع خماطرها.	.
• حمدودية استخدام املشاركة يف جمال التمويل الرتفاع خماطرها.	.

تفسر•نتائج•الدراسة:
•  ســهولة تطبيــق املراحبــة بالنســبة للمصــرف والعميــل جيعلهمــا يفضاهنــا، 	.

ــل  كمــا أن اخنفــاض درجــة خماطرهــا وقصــر أجلهــا جيعــل املصــارف متي
إليهــا رغــم االنتقــادات الــي توجــه للمراحبــة مــن الكثرييــن لقرهبــا مــن الربــا، 
ولتشــجيعها االنفــاق االســتهاكي ممــا يزيــد مــن احتمــاالت التضخــم، علمــاً 
أن للمراحبــة تطبيقــات مفيــدة جــداً علــى مســتوى األفــراد واالقتصــاد ككل. 

•  توجــه تطبيــق املضاربــة إىل صناديــق االســتثمار حلاجتهــا إلىل مضــارب 	.
خبــري وهــذا متوافــر يف الصناديــق االســتثمارية ومتوافــر أيضــا يف املصــرف 

اإلســامي عندمــا يديــر حســابات االســتثمار وحســابات التوفــري.
•  إن عــدم اســتيعاب العمــاء للمشــاركة جعــل املصــارف حتجــم عنهــا، لكنهــا 	.

موجــودة بكثــرة بــني املصــارف والشــركات املتوســطة والكبــرية وهــذا واضــح 
مــن الرســم البيانــي لركــز اســتثمارات البنــك اإلســامي للتنميــة.

عوام
صيغةاأل

ال
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والبد لاستثمار اإلسامي من إتباع اسراتيجيات حمافظة وحذرة جتاه:
• اســتثمارات اإلجــارة املرتبطــة بالعقــارات وهــو قطــاع قــوي عامليــاً، واألفضــل 	

توجهــه حنــو تأجــري اآلليــات والتجهيــزات الثقيلــة لزيــادة فعاليــة القطاعــات 
الصناعيــة.

• سوق األسهم يف العامل بوصفها هدف للمستثمرين.	
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إن انتشــار املصــارف واملؤسســات املاليــة اإلســامية وجنــاح أعماهلــا خــال 
العقديــن األخرييــن أثبــت جدارهتــا وصاحيتهــا للعمــل يف األســواق العامليــة 

إضافــة للعمــل يف األســواق الصغــرية، وتلبيــة احتياجــات املســتفيدين.
ولقــد كان اجتيازهــا لألزمــة املاليــة العامليــة األخــرية عــام 200٨ كبــري األثــر يف 
إظهــار قدرهتــا علــى حتمــل الظــروف االســتثنائية فقدمــت للعــامل أمنوذجــا مل 

يألفــه بــل وراهــن علــى عــدم جــدواه للفــرة الــي ســبقت األزمــة.
ــش مــع  ــى التعاي ــذي كســبته هــذه املؤسســات قدرهتــا عل وممــا زاد التحــدي ال
بيئــات بعيــدة جــدا عــن املبــادئ الــي تعمــل هبــا، ومشــل ذلــك التعامــل مــع البنــك 
املركــزي ومــع البنــوك الزميلــة األخــرى إضافــة جلهــل كثــري مــن املتعاملــني أســس 

التعامــل املصــريف اإلســامي.
وال خيفــى ترعــرع ونشــوء البيئــة احلاضنــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية مــن 

مؤسســات دوليــة إســامية الــي يتكامــل بناؤهــا.
إن منــو تلــك املؤسســات الــذي بلــغ حبــدود 15-20% ســنويا بشــكل وســطي قــد 
فــاق مجيــع التوقعــات مــا حــدا مبؤسســات ماليــة عماقــة إىل اللحــاق بالركــب 
وفتــح نوافــذ إســامية لتكــون حاضــرة يف هذه الســوق الواعدة. وأدى إىل تســابق 

الــدول الكــرى الحتضــان الســوق املاليــة اإلســامية واجتذاهبــا.
لذلــك ومبــا أن هــذه الصناعــة صناعــة خدميــة فــإن العنصــر البشــري هــو 
أســاس تطورهــا وجناحهــا واألمــل معقــود علــى إخــاص هــذه املــوارد البشــرية 

يف متابعــة مســرية عملهــا وجناحاهتــا.

الخاتمة
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ختاماً: 
فهــذه هــي الطبعــة الثانيــة هلــذا الكتــاب وقــد جــاءت بنســخة إلكرونيــة لتصــل 

إىل اجلميــع جمانــاً فيســتفيدون منهــا ويفيــدون اآلخريــن.. 
فــإن كنــت قــد أصبــت يف عملــي هــذا فمــن اهلل تعــاىل وإن أخطــأت فمــن نفســي 

وأســتغفر اهلل العظيــم وأتــوب إليــه.
أســأل اهلل تعــاىل أن ألقــاه وهــو راض عــي. فلعلــي أرســم بســمة علــى ثغــر رســول 
اهلــدى صلــى اهلل عليــه وســلم  الــذي )كان ال حيــدث حديثــاً إال تبســم( كمــا روى 

أبــو الــدرداء رضــي اهلل عنــه يف حديــث حســن.

واهلل من وراء القصد

وكتبه الفقري إىل اهلل تعاىل سامر مظهر قنطقجي

يف محــاة )محاهــا اهلل( يف الســابع مــن مجــادى األوىل 1436 هـــ املوافق اخلامس 

والعشــرين مــن فراير 2015 م
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الملحق

الملحق )أ( حاالت الميراث

بعض احلاالت اليت يتساوى فيها نصيب الذكور مع اإلناث يف املرياث
توفيــت املــرأة عــن زوج وشــقيقة: يأخــذ الــزوج النصــف والشــقيقة تأخــذ النصــف 

وتســمى هــذه املســألة بالنصيفتــن.

2
1

=M     ،   
2
1

=F

تــويف رجــل عــن أم وأخويــن ألم: تأخــذ األم الســدس واألخــوان كل واحــد منهمــا 
الســدس والباقــي يــرد عليهــم مجيعــاً كالً حســب فرضــه فيصبــح لــأم الثلــث 

واألخــوان كل واحــد الثلــث. 

3
1/

3
1

=M    ،   
3
1

=F

توفيــت املــرأة عــن ثالثــة أخــوة لــأم وثالثــة أخــوات ألم: يف هــذه املســألة تقســم 
الرتكــة حبســب عــدد الــرؤوس ألنــه يف مــراث األخــوة ألم يأخــذ الذكــر واألنثــى علــى 

حــد ســواء.

6
1/

6
1/

6
1

=M    ،  
6
1/

6
1/

6
1

=F

تــويف رجــل عــن بنــت وأخ شــقيق: تأخــذ البنــت النصــف فرضــاً والباقي لأخ الشــقيق 
تعصيباً.

2
1

=M    ،   
2
1

=F

ــأخ مــن األب  ــان والباقــي ل ــان الثلث ــن وأخ ألب: تأخــذ البنت ــت امــرأة عــن بنت توفي
ــاً. تعصيب

3
1

=M   ،  
3
1/

3
1

=F

تــويف رجــل عــن زوجــة و ابــن و12 بنــت: تأخــذ الزوجــة الــي هــي األم 8/1 ونصيــب 
االبــن 112/14 الــذي هــو 8/1 بعــد االختصــار والبنــت الواحــدة 112/7 ويالحــظ أن 
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االبــن تســاوت حصتــه مــع أمــه يف هــذه احلالــة.

112
14

=M    ،   
112
7/

112
14

=F

تــويف رجــل عــن أخ ألم وأم وأخــت ألم: تأخــذ األم الثلــث بعــد الــرد واألخ ألم الثلــث 
واألخــت ألم الثلــث.

3
1

=M    ،   
3
1/

3
1

=F

بعض احلاالت اليت يزيد فيها نصيب الذكور على اإلناث يف املرياث
توفيــت امــرأة عــن زوج وأم وأخــت ألم: يأخــذ الــزوج النصــف واألم الثلــث واألخــت 

ألم الســدس.

2
1

=M    ،   
6
1/

3
1

=F

تــويف رجــل عــن زوجــة وابــن وبنــت وأم: تأخــذ الزوجــة 8/1 والبنــت واالبــن عصبــة 
للذكــر ضعــف األنثــى واألم الســدس ويكــون نصيــب االبــن 72/34 والبنــت 72/17.

72
34

=M    ،   
72
17/

8
1

=F

توفيــت امــرأة عــن زوج وابــن وبنــت: يأخــذ الــزوج الربــع واالبــن والبنــت عصبــة 
فيكــون نصيــب االبــن النصــف والبنــت الربــع.

2
1/

4
1

=M     ،    
4
1

=F   
توفيــت امــرأة عــن أخ وأختــن أشــقاء: يأخــذ األخ النصــف تعصيبــاً واألختــن لــكل 

واحــدة الربــع.

2
1

=M     ،    
4
1/

4
1

=F

تــويف رجــل عــن زوجــة وأم وأب: تأخــذ الزوجــة الربــع واألم تأخــذ ثلــث الباقــي فرضــاً 
وهــو الربــع ويأخــذ األب النصــف وتدعــى هــذه املســألة بالعمريــة أو الغرَّاوَّية.

2
1

=M    ،    
4
1/

4
1

=F

توفيــت امــرأة عــن زوج وأم وأب: يأخــذ الــزوج النصــف واألم تأخــذ ثلــث الباقــي 

1414

1734
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فرضــاً وهــو الســدس واألب الثلــث.

3
1/

2
1

=M    ،   
6
1

=F

توفيــت امــرأة عــن بنتــن وبنــت ابــن وابــن ابــن: تأخــذ البنتــان الثلثــان وبنــت االبــن 
وابــن االبــن عصبــة للذكــر ضعــف األنثــى ولــوال وجــود ابــن االبــن ال تــرث بنــت االبــن 
شــيئاً ألهنــا حمجوبــة بالبنتــن ولذلــك يســمى بــاألخ املبــارك الــذي مــع وجــوده ورثــت 

أختــه.

9
2

=M    ،   
9
1/

3
1/

3
1

=F

بعض احلاالت اليت يزيد فيها نصيب اإلناث عن الذكور يف املرياث
توفيــت امــرأة عــن زوج وبنــت وابــن ابــن: يأخــذ الــزوج الربــع والبنــت النصــف وابــن 

االبــن الباقــي وهــو الربــع.

4
1/

4
1

=M    ،   
2
1

=F

توفيــت امــرأة عــن زوج وبنــي ابــن: يأخــذ الــزوج الربــع وبنــي االبــن الثلثــان فرضــاً 
والباقــي رداً عليهمــا دون الــزوج ألنــه ال يــرد عليــه فيصبــح نصيــب بنــت االبــن 

الواحــدة 8/3 ونصيــب الــزوج 8/2.

8
2

=M    ،   
8
3/

8
3

=F

تــويف رجــل عــن زوجــة وأختــن شــقيقتن وأخ ألب: تأخــذ الزوجــة الربــع واألختــان 
الشــقيقتان الثلثــن واألخ ألب يأخــذ الباقــي وهــو 12/1.

12
1

=M    ،   
3
1/

3
1/

4
1

=F

تــويف رجــل عــن بنــت وأم وأخــت شــقيقة وأخويــن ألب: تأخــذ البنــت النصــف واألم 
ــن  ــت والباقــي لأخوي ــن مــع البن ــة للثلث الســدس واألخــت الشــقيقة الســدس تكمل

ــكل واحــد 12/1. ألب ل

12
1/

12
1

=M    ،   
6
1/

6
1/

2
1

=F

12

1212
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توفيــت امــرأة عــن أم و أخ ألم: تأخــذ األم الثلــث واألخ ألم الســدس وبعــد الــرد 
عليهمــا يصبــح نصيــب األم الثلثــن واألخ ألم الثلــث.

3
1

=M    ،   
3
2

=F

تــويف رجــل عــن أختــن ألب وأخ ألم: تأخــذ األختــان ألب الثلثــن واألخ ألم الســدس 
فرضــاً والباقــي يــرد عليهــم حبســب فروضهــم مجيعــاً فيكــون لأخــت ألب 5/2 

ولــأخ ألم 5/1.

5
1

=M    ،   
5
2

=F



592
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

الملحق )ب( نماذج عقود المرابحة

النموذج األول )عقد البيع( 
بيع مراحبة 

إنه يف يوم ................... املوافق ................ حرر هذا العقد بن كل من: 
أوالً: .................... وميثله السيد/ ......................... طرف أول/ بائع 
ثانياً: السيد/ .................................................. طرف ثان/ مشرتي 

وذلك وفقاً ملا يلي: 
يقر الطرف الثاني بأهليته الكاملة للتصرفات املالية عن نفسه أو بصفته 	. 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
وأنــه أطلــع علــى النظــام األساســي .................. )الطــرف األول( يلتــزم يف 

تعاملــه معــه وفقــاً هلــذا النظــام.
بــاع الطــرف األول للطــرف الثانــي القابــل لتلــك البضاعــة املبينــة أوصافهــا 	. 

وكميتهــا بطلــب الشــراء املرفــق هبــذا العقــد رقــم بتاريــخ 
حــدد الثمــن اإلمجــايل للبضاعــة مببلــغ متضمنــاً الثمــن األساســي واملصاريــف 	. 

املدفوعــة مــن الطــرف األول والربــح املتفــق عليــه ويتعهــد الطــرف الثانــي بســداده 
علــى النحــو التــايل: 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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مت التوقيــع علــى هــذا العقــد مــن قبــل الطرفــن بعــد تســليم البضاعــة مــن قبــل 	. 
املســتفيد إىل وكيــل الطرفن-الناقلــن- ويكــون العقــد نافــذاً مــن تارخيــه وتصبــح 

البضاعــة ملــكاً للطــرف الثانــي وحتــت مســؤولية. 
حيــث إن الطــرف الثانــي هــو اختــار املصــدر وحــدد مواصفــات البضاعــة فــإن 	. 

الطــرف األول ليــس مســؤوالً عــن أي نقــص يف البضاعــة أو اختــالف يف مواصفاهتــا 
ــه  ــق الطــرف الثانــي طبقــاً ملــا هــو متعــارف علي ــى عات وإن مســؤولية ذلــك تقــع عل

دوليــاً. 
الرســوم اجلمركيــة ومصاريــف نقــل البضاعــة مــن مينــاء الوصــول إىل خمــازن 	. 

املشــرتي والتخليــص عليهــا ال تدخــل ضمــن الثمــن املتفــق عليــه هبــذا العقــد ويتحملها 
الطــرف الثانــي )املشــرتي(.

بالبضاعــة 	.  املســتندات اخلاصــة  بوصــول  )املشــرتي(  الثانــي  الطــرف  يتعهــد 
وتســليمه مبجــرد وصوهلــا بعــد إجــراء الــالزم يف البنــد رقــم 2.

يف حالــة امتنــاع الطــرف الثانــي عــن اســتالم املســتندات الــوارد ذكرهــا يف البنــد 	. 
الســابق أو اســتالم البضاعــة فمــن حــق الطــرف األول بيعهــا بالســعر الســائد يف 
حينــه يف بلــد الوصــول أو أي مــكان آخــر حســبما يــراه الطــرف األول وحلســاب 

الثانــي وقبــض الثمــن الســتيفاء حقوقــه وإعــادة مبــا بقــي لــه يف ذمتــه. 
يف حالــة نشــوء أي نــزاع بــن الطرفــن بشــأن تنفيــذ هــذا العقــد فــإن هــذا 	. 

النــزاع يعــرض علــى هيئــة حتكيــم مــن ثالثــة حمكمــن خيتــار كل طــرف حمكمــاً 
وخيتــار احملكمــان حكمــاً ثالثــاً مرجحــاً فــإذا مل يتفــق احملــكان علــى اختيــار الثالــث 
ــى أي طلــب  ــاء عل ــزاع بن ــخ نشــوء الن ــاره اجلهــة خــالل أســبوع مــن تاري تتــوىل اختي
مــن الطرفــن يتــم الفصــل يف النــزاع علــى أســاس الشــريعة اإلســالمية ويكــون حكــم 
ــل للطعــن  ــة ملزمــاً للطرفــن غــر قاب احملكمــن ســواء صــدر باإلمجــاع أو باألغلبي
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باملعارضــة وال االســتئناف. 
ــة . 10 ــذة بدول ــن الناف ــود هــذا العقــد خيضــع للقوان ــره يف بن ــرد ذك ــا مل ي  كل م

.......... ومبــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وعقد التأســيس للطرف 
األول ومــن اختصــاص حماكــم )..........(. 

حرر هذا العقد من نسختن استلم كل طرف نسخة منه. 		. 

الطرف األول/ البائع                    الطرف الثاني/ املشرتي
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النموذج األول: الوعد
عقد وعد بالشراء

إنه يف يوم .....................   املوافق ..................  مت االتفاق بن كل من:
أوالً: ..................... وميثله السيد/ ............................... طرف أول 
ثانياً: ..................... وميثله السيد/ .............................  طرف ثان

املقدمة 
حيــث إن الطــرف الثانــي يرغــب يف شــراء/ اســتراد البضاعــة احملــددة للمواصفــات 
والكميــة واملصــدر علــى النحــو املبــن بطلــب الشــراء املــؤرخ يف واملرقــم امللحــق هبــذا 
العقــد واملتمــم لــه ونظــراً لرغبــة الطــرف الثانــي يف احلصــول علــى الطــرف الثانــي 

إيفــاء بوعــد الشــراء هــذا ووفقــاً للشــروط التاليــة:
)املادة األوىل(

تعترب املقدمة أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ومتممة له.
)املادة الثانية( 

وعــد الطــرف الثانــي الطــرف األول بشــراء البضاعــة املبينــة آنفــاً وإبــرام عقــد البيــع 
والشــراء مبجــرد اســتالم وكيــل الطرفــن البضاعــة مــن املســتفيد.

)املادة الثالثة( 
يعتــرب الناقلــون بصفتهــم وكالء عامــون للنقــل أو وكالء للطرفــن باســتالم البضاعــة 
االعتمــاد  لشــروط  الوصــول طبقــاً  تاريــخ  اســتالمها وحتــى  وقــت  مــن  اعتبــاراً 

املســتندي.
)املادة الرابع( 

الوعــد علــى أســاس املراحبــة وبقيمــة تكلفــة  البيــع والشــراء حمــل هــذا  يكــون 
البضاعــة الكليــة املشــتملة علــى مثنهــا وتكاليــف شــحنها وتأمينهــا وكافــة املصاريــف 
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األخــرى باإلضافــة إىل ربــح الطــرف األول مــن جممــوع التكلفــة املذكــورة وقــدره 
........................ ويتحمــل الطــرف الثانــي كامــل الكلــف اإلضافيــة الطارئــة إن 
وجــدت ونتائــج أيــة طــوارئ قــد تتعــرض هلــا البضاعــة املكلــف باســتالمها كمــا ورد 

باملــادة الثانيــة. 
)املادة اخلامسة(

وافــق الطــرف الثانــي دفــع نســبة ............ ٪ مــن قيمــة البضاعــة عنــد توقيــع هذا 
الوعــد تأمينــاً لضمــان تنفيــذ التزاماتــه قبــل الطــرف األول وتســديد مــا تبقــى مــن 
قيمــة البضاعــة الكليــة وأربــاح للطــرف األول الــواردة يف املــادة الرابعــة أعــاله علــى 

لنحــو التــايل:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

)املادة السادسة( 
ــق هبــذا الوعــد مبجــرد إبــالغ  ــي املتعل ــرام عقــد املراحبــة النهائ ــزم الطرفــان بإب يلت

املســتفيد أحــد الطرفــن بتســليم البضاعــة.
)املادة السابعة(

إذا امتنــع أحــد الطرفــن عــن تنفيــذ هــذا الوعــد فيتحمــل الطــرف املمتنــع أيــة 
أضــرار تلحــق الطــرف اآلخــر نتيجــة مــا حتكــم بــه هيئــة التحكيــم الــواردة الذكــر يف 

املــادة التاســعة مــن هــذا العقــد.
)املادة الثامنة( 

إذا امتنــع املصــدر الــذي عينــه الطــرف الثانــي عــن تنفيــذ الصفقــة أو آخرهــا عــن 
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ــود  ــه ال يكــون الطــرف األول مســؤوالً عــن أي ضــرر يع موعــد التســليم املتفــق علي
علــى الطــرف الثانــي الــذي عليــه أن يدفــع كافــة املصاريــف الــي حتملهــا الطــرف 
ــرب الطــرف األول خمــاًل بالوعــد. ــة ال يعت األول ........... املصــدر ويف هــذه احلال

)املادة التاسعة(
يف حالــة نشــوء أي نــزاع بــن الطرفــن بشــأن تنفيــذ هــذا العقــد فــإن هــذا النــزاع 
بــن الطرفــن بشــأن تنفيــذ هــذا العقــد فــإن هــذا النــزاع يعــرض علــى هيئــة حتكيــم 
مــن ثالثــة حمكمــن وخيتــار كل طــرف حمكمــاً وخيتــار احملكمــان حمكمــاً ثالثــاً 
مرجحــاً فــإذا مل يتفــق احملكمــان علــى اختيــار احملكــم الثالــث  تتــوىل اختيــاره اجلهــة 
خــالل أســبوع مــن تاريــخ نشــوء النــزاع بنــاء علــى أي طلــب مــن الطرفــن يتــم الفصــل 
ــم احملكمــن ســواء صــدر  ــون حك ــى أســاس الشــريعة اإلســالمية ويك ــزاع عل يف الن
باإلمجــاع أو باألغلبيــة ملزمــاً للطرفــن غــر قابــل للطعــن باملعارضة وال االســتئناف. 

)املادة العاشرة(
كل ما مل يرد ذكره يف بنود هذا العقد خيضع للقوانن النافذة بدولة ............... 
ــد التأســيس للطــرف األول  ــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية وعق ــارض م مبــا ال يتع

ومــن اختصــاص حماكــم دولــة .......... 
)املادة احلادية عشر(

حرر هذا العقد من نسختن استلم كل طرف نسخة منه. 
الطرف األول                    الطرف الثاني
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الملحق )ج(
جدول حساب النسب الثابتة والتناقصية

إن نســبة ربــح بالطريقــة الثابتــة FLAT ملعــدل 1.00 % تعــادل نســبة ربــح بالطريقــة 
التناقصيــة Diminishing لــكل ســنة كالتايل:

عدد 
إمجايل الربح السنوات 

FLAT

عدد 
الدفعات 

سنويا
D x C  عدد األقساط

B x EF / G Diminishing
F / H

BCDEFGH
11.00%120.12126.51.8462%
22.00%120.242412.51.9200%
33.00%120.363618.51.9459%
44.00%120.484824.51.9592%
55.00%120.66030.51.9672%
66.00%120.727236.51.9726%
77.00%120.848442.51.9765%
88.00%120.969648.51.9794%
99.00%121.0810854.51.9817%

1010.00%121.212060.51.9835%
1111.00%121.3213266.51.9850%
1212.00%121.4414472.51.9862%
1313.00%121.5615678.51.9873%
1414.00%121.6816884.51.9882%
1515.00%121.818090.51.9890%
1616.00%121.9219296.51.9896%
1717.00%122.04204102.51.9902%
1818.00%122.16216108.51.9908%
1919.00%122.28228114.51.9913%
2020.00%122.4240120.51.9917%
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الملحق )د( نماذج طلبات تمويل

معلومات عامة - لألفراد
االسم:

بيانات االتصال:
الوظيفة:

املهنة:اللقب الوظيفي:
يشغل الوظيفة منذ:اسم جهة العمل/ األعمال:

نشاط األعمال )إذا كان رجل أعمال(
الراتب/ دخل األعمال

مصادر دخل أخرى

مصادر أخرى للدخل مع مستوى الدخل:
1. املصدر 
2. املصدر 
3. املصدر 

التسهيالت املصرفية املتوفرة

البنكاملبلغالغايةااللتزامات الشهرية
أ.

ب.
ج.

العقارات األخرى اململوكة

رقم القطعةنوع العقاراملوقعالدخلقيمة الرهنالبنك الراهن

عدد سنوات اخلربة يف العقارات             
سنة/سنوات
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معلومات عامة - للشركات

اسم الشركة
رقم الرخصةصادرة منتاريخ االنتهاء

الوضع القانوني للشركة
العنوان

عنوان املكتب الرئيسي
نوع النشاط
رقم اهلاتف

ممثل الشركة
حيمل اجلنسيةرقم جواز السفر

صادر يفتاريخ االنتهاء
رقم هاتف - املنزل

نقال
فاكس

رقم هاتف - العمل
تسهيالت مصرفية متوفرة

البنكرقم احلسابنوع التسهيالتاملبلغ
أ.

ب.
ج.

إيرادات الشركة

السنة املالية للعام الفائت:                                              

العقارات األخرى اململوكة

رقم القطعةنوع العقاراملوقعالدخلقيمة الرهنالبنك الراهن

عدد سنوات اخلربة يف العقارات سنة/سنوات
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طلب مشاركة يف عقار

أرجو »املشاركة« يف العقار املوصوف أدناه.. 

اسم العقارنوع العقار
oغر مرهون                 oعمر العقارحالته        مرهون

قيمة الرهن )(البنك الراهن
عدد الوحدات السكنية أو مساحة املكتب

مساحة األرضاملوقع
رقم سند امللكيةرقم قطعة األرض

صدر سندر امللكية منقيمة الشراء )(
oاستئجار                 o ملكية حرة              oنوع امللكية                         منحة

الدخل السنوي من تأجر العقار )(
مصروفات إدارة وتشغيل العقار

حصة البنك املقرتحة يف العقار قيمتها )(   مبا نسبته  ٪
اسم مدير العقار

مدة املشاركة )سنوات(
oسنوية           o نصف سنوية             oستسدد الدفعات على أساس        ربع سنوي

هدف املشاركة هو
 



602
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

طلب مراحبة عقار/ قطعة أرض

 أرجو متويلي باملراحبة لشراء العقار املوصوف أدناه..

اسم العقارنوع العقار
oغر مرهون           o عمر العقارحالته           مرهون

عدد الوحدات السكنية أو مساحة املكتب
قيمة الرهنالبنك الراهن

املساحةاملوقع
رقم سند امللكيةرقم العقار

صدر سند امللكية منقيمة العقار
الدفعة األول للمتعامل )٪(مبلغ التمويل )(

oاستئجار                 o ملكية حرة                       o نوع امللكية                    منحة
الدخل السنوي من تأجر العقار )يف حال وجوده( 
مصروفات إدارة وتشغيل العقار )يف حال وجوده( 

اسم مدير العقار )يف حال وجوده(
مدة املراحبة )سنوات(

o سنوية        o نصف سنوية        o ستسدد الدفعات على أساس        ربع سنوية
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طلب استصناع مبنى

أرجو متويلي متويل باستصناع مبنى على قطعة أرض حسب الوصف أدناه..
املوقعمساحة األرضرقم قطعة األرض

رقم سند امللكيةصدر سند امللكية من
oاستئجار                   oملكية حرة               o نوع امللكية            منحة

                      o بدء البناء                oمرحلة الفكرة                o مرحلة املشروع:   الرسومات األولية
o إكمال تقديم العطاء                o منح العقد

الكلفة التقديرية
الدفعة األوىل للمتعامل )٪(

مبلغ التمويل )(
مدة االستصناع )سنوات(

o سنوية            o نصف سنوية            o ستسدد الدفعات على أساس       ربع سنوية
هدف البناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املستندات املطلوبة
الرجاء تقديم املستندات التالية مع طلبك للتمويل:

األفراد
صورة جواز سفر ساري املفعول.	. 
صورة خمطط األرض.	. 
صورة سندات ملكية العقار. 	. 
دراسة جدوى من استشاري املشروع )لتمويل استصناع(.	. 
صورة عقود اإلجيار )لتمويل مشاركة/ مراحبة لعقار مؤجر حالياً(.	. 
صورة ملخططات البناء ) لتمويل استصناع(.	. 

الشركات
صورة الرخصة التجارية. 	. 
صورة السجل التجاري. 	. 
صورة عقد الشراكة )يف حال وجود شراكة(.	. 
صورة جواز سفر صاحل للشركاء )يف حال وجود شركاء(.	. 
صورة جواز سفر الشخص املخول وصورة عن عقد التأسيس موضحاً الصالحيات.	. 
صورة خارطة األرض.	. 
صورة سندات امللكية.	. 
دراسة جدوى من استشاري املشروع ) لتمويل استصناع(.	. 
كشف مايل للسنوات الثالث األخرة.	. 

 صورة عقود اإلجيار )لتمويل مشاركة/ مراحبة عقار مؤجر حالياً(.. 10
صورة خمططات البناء )لتمويل استصناع(.		. 
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الجدول )هـ( طلب توريد وتركيب

مقدم الطلب:...................................... اجلنسية:.......................
جهة العمل:................. مكان العمل:................. الوظيفة:................

عــدد ســنوات اخلدمــة:......... الراتــب الشــهري:......... دخــول أخــرى:......... 
إمجــايل الدخــل:......... العنــوان ...................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

التعامل مع البنوك األخرى
اسم البنك :...................................... الفرع:............................
رقم احلساب:......................... األقساط الشهرية:..........................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نقــر مبســئوليتنا عــن صحــة البيانــات الــواردة يف هــذا الطلــب وللبنــك احلــق يف 
حتديــث مجيــع  حســاباتنا لديــه وفقــاً هلــذه البيانــات.

نطلــب توريــد وتركيــب الســلع املبــن مواصفاهتــا بعــروض األســعار املرفقــة والــذي 	. 
نقــر بصحتهــا وأهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا الطلــب. 

عنوانهاسم املورد
بيانات موظف مبيعات املورد

رقم هاتفهاالسم

أن يتــم التوريــد والرتكيــب للســلع املبــن مواصفاهتــا بعــروض األســعار إىل ....... 	. 
يف موعــد غايتــه ..../..../.........

مثن التوريد والرتكيب قدره ..................	. 
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أن ندفــع للبنــك مبلغــاً وقــدره................... كضمــان جديــة عنــد طلــب البنك 	. 
نقــداً/ مــع تفويضنــا البنــك خبصــم هــذا املبلــغ مــن حســابنا املذكــور هبــذا الطلــب 
أو مــن أي مــن حســاباتنا الدائنــة األخــرى )جاري/ادخــار اســتثماري( عنــد عــدم 
كفايــة الرصيــد علــى أن حيتســب مــن الثمــن عنــد التوقيــع علــى عقــد التوريــد 

والرتكيــب.
أن نسدد باقي الثمن على أقساط.......... عددها........... أقساط/قسط.	. 
نقــدم للبنــك ......................وذلــك ضمانــا للوفــاء باألقســاط يف مواعيــد 	. 

ــي قــد تلحــق  ــة ال ــا مــن تعويضــات عــن األضــرار الفعلي اســتحقاقها ومــا يلزمن
بالبنــك بســبب التأخــر يف الوفــاء هبــا بعــد التوقيــع علــى عقــد التوريــد والرتكيــب.

ونفــوض البنــك يف خصــم مبلــغ وقــدره ............. مــن حســابنا املذكــور هبــذا 	. 
الطلــب أو أي مــن حســاباتنا األخــرى )جاري/ادخــار اســتثماري( عنــد عــدم كفاية 

الرصيــد وذلــك عــن رســوم التقييــم للعقــار- رســوم الرهــن.

توكيل لألفراد:
أنا املوقع أدناه أقر بكامل أهليي املعتربة شرعاً وقانوناً بتوكيلي للسيد/ ...........

ــد والرتكيــب املزمــع إبرامــه بيــي  ــى عقــد التوري ــع عل ــة عــي بالتوقي ــام نياب يف القي
وبــن بنــك ........... اإلســالمي خبصــوص البضائــع الــواردة بياناهتــا تفصيــالً يف 

طلــب التوريــد والرتكيــب كمــا وّكلتــه مبعانيــة واســتالم الســلع.

الستخدام البنك:
مثن التوريد والرتكيب:........................ املصروفات:......................... 
إمجايل مثن التوريد  والرتكيب:..................  عدد األقساط:................... 



607
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

قسط األرباح:........................  قيمة القسط األول:........................
مجلة الثمن:........................... تاريخ القسط األول:....../...../..........
دفعة ضمان اجلدية:............ نسبتها......٪ قيمة القسط املتكرر:............. 
املبلغ املتبقي:................................ تاريخ آخر قسط: ..../..../.........
الضمانات: oالراتب احملول         oكفيل راتبه حمول         oرهن عقار         
oحتويل إيرادات / دفعات         oحجز نقدي بنسبة.............. من املديونية.
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الملحق )و( نموذج عقود االستصناع

العقد األول: عقد االستصناع

يف يوم ................ املوافق ................ م قد حترر هذا العقد بن كل من: 
مصرف .........................................................................	. 

وميثله : السيد/ ....................................................................
)طرفاً أول(

السادة / ........................................................................	. 
وميثلها: السيد/ ...................................................................
)طرفاً ثانياً(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واالتفاق
متهيد

تقــدم الطــرف الثانــي إىل الطــرف األول بطلــب يعلــن فيــه عــن رغبتــه يف أن يقــوم 
األخــر بتوريــد وتنفيــذ أعمــال األملونيــوم والزجــاج املتعلقــة بـــ

وذلك حسب املواصفات واملخططات وجداول الكميات املرفقة.
البند األول 

يعتــرب التمهيــد الســابق - كذلــك املواصفــات واملخططــات وجــداول الكميــات املشــار 
إليهــا يف بنــد متهيــد - جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد ومتممــا لــه. 

البند الثاني
ــغ ............................................................. قيمــة هــذا العقــد مبل

ويلتــزم الطــرف الثانــي بدفعــه للطــرف األول علــى ثالثــة أقســاط شــهرية يســتحق 
القســط األول بتاريــخ ...............................
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البند الثالث
يلتزم الطرف األول بتنفيذ مجيع األعمال الالزمة خالل فرتة ال تتعدى

.................................................
البند الرابع 

حيــق للطــرف األول التعاقــد مــع إحــدى شــركات املقــاوالت لتنفيــذ املشــروع حســب 
الشــروط واملواصفــات املتفــق عليهــا مــع الطــرف الثانــي، كمــا حيــق للطــرف األول 
يف حالــة خمالفــة شــركة املقــاوالت للشــروط واملواصفــات املتفــق عليهــا، وعــدم 
الوصــول حلــل اخلــالف ممــا يؤثــر علــى ســر العمــل، اســتبداهلا والتعاقــد مــع شــركة 

أو شــركات أخــرى إلكمــال تنفيــذ املشــروع.
البند اخلامس

حيــث إن الطــرف األول اختــار مصانــع .......................... لتنفيــذ األعمــال 
الــواردة يف هــذا العقــد، فــإن الطــرف الثانــي يوافــق علــى هــذا االختيــار، ويقبــل قبوالً 
غــر قابــل للنقــص أو اإللغــاء ضمــان تنفيــذ مجيــع األعمــال مــن الطــرف األول أو مــن 
مصانــع .......................... الــي ضمنــت املشــروع للطــرف األول، أو أي طــرف 

آخــر يقبــل هــذا الضمــان.
البند السادس

يف حالــة تأخــر الطــرف األول - أو مــن يتعاقــد معــه - عــن إمتــام تنفيــذ األعمــال يف 
املوعــد احملــدد فإنــه يتحمــل مجيــع األضــرار الــي تنتــج عــن هــذا التأخــر مــا مل يكــن 

هنــاك أســباب قهريــة مل يتســبب فيهــا الطــرف األول وتكــون خارجــة عــن إرادتــه.
البند السابع 

يتم الفصل يف النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية.أ. 
ــى 	.  ــه، يعــرض عل ــق ب ــق أحــكام هــذا العقــد أو متعل أي خــالف ناشــئ عــن تطبي

ــايل: ــى الوجــه الت ــة أعضــاء عل ــم تشــكل مــن ثالث ــة حتكي جلن
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حكم خيتاره الفريق األول.	. 
حكم خيتاره الفريق الثاني.	. 
حكم خيتاره احملكمان األوالن.	. 

ويكــون حكمهــم - ســواء صــدر باإلمجــاع أو باألغلبيــة - ملزمــاً للطرفــن، وغــر قابل 
للطعــن فيــه بــأي طريقــة مــن طــرق الطعــن اجلائــزة قانونــاً، وبشــرط إقــرار هيئــة 
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض احلك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

اإلســالمية.
ويف حالــة عــدم توافــر األغلبيــة، حيــال اخلــالف موضــوع التحكيــم إىل احملاكــم 
.......................... وتكون حماكم دولة.......................... هي املختصة 
دون ســواها بالفصــل يف أيــة طلبــات و/ أو قضايــا تنشــأ مبقتضــى التحكيــم و/ أو 

ناشــئة و/أو متعلقــة بــه و/ أو هبــذا العقــد.
البند الثامن 

تســرى أحــكام القانــون .......................... والقوانــن واألنظمــة املرعيــة علــى 
هــذا العقــد فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــن الطرفــن، ومبــا ال يتعــارض مــع 

أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
البند التاسع 

حــرر هــذا العقــد مــن نســختن أصليتــن موقعتــن مــن قبــل الطرفــن بــإرادة حــرة 
خاليــة مــن العيــوب الشــرعية والقانونيــة بتاريــخ ........... هـــ املوافــق ........... م

ويســقط الطــرف الثانــي حقــه يف االدعــاء بكــذب اإلقــرار و/ أو أي دفــع شــكلي و/ 
أو موضوعــي، ضــد ممــا جــاء يف هــذا العقــد.

الطرف األول                                         الطرف الثاني 
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العقد الثاني: عقد استصناع

يف يوم ................ املوافق  ................ قد حترر هذا العقد بن كل من :
مصرف .........................................................................	. 

وميثلــه يف التوقيــع علــى هــذا العقــد الســيد / ......................................
طرفــاً أول

 .	......................................................................  / الســيد 
طرفــا ثانيــاً

أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما الكاملة للتعاقد، واتفقا على ما يلي:
متهيد 

تقــدم الطــرف الثانــي األول بطلــب يعلــن فيــه عــن رغبتــه يف أن يقــوم األخــر بتنفيــذ 
ــى جــزء مــن قطعــة األرض الــي ميلكهــا  ــاء ................ حلســابه عل مشــروع بن
علــى مســاحة ................ مــرت مربــع مبوجــب ســند امللكية  رقــم  ................

كمــا قــدم الطــرف الثانــي إىل الطــرف األول رخصــة البنــاء رقــم ................ 
الصــادرة بتاريــخ ................ والتصاميــم واملخططــات والرســومات واملواصفــات 
مت  الــي  للمشــروع  واخلاصــة  العامــة  والشــروط  الكميــات  وجــداول  اهلندســية، 

إعدادهــا مــن قبــل املكتــب االستشــاري اهلندســي ................
ــى طلــب الطــرف الثانــي، وحتــرر بــن الطرفــن هــذا  وقــد وافــق الطــرف األول عل

العقــد للبنــود التاليــة:
البند األول 

يعتــرب التمهيــد الســابق – كذلــك رخصــة البنــاء والتصاميــم واملخططات والرســومات 
ــب املذكــور واملعتمــدة مــن  واملواصفــات اهلندســية وجــداول الكميــات املرافقــة للطل

الطــرف الثانــي – جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد ومتممــاً لــه.
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البند الثاني
اتفــق الطرفــان علــى أن يقــوم الطــرف األول بكافة األعمال الالزمة إلنشــاء املشــروع، 
وفقــاً للتصاميــم واملخططــات والرســومات واملواصفــات اهلندســية وجــداول الكميات 
ــك الشــروط اخلاصــة  ــاً للشــروط العامــة وكذل ــي، ووفق املقدمــة مــن الطــرف الثان
املبينــة يف هــذا العقــد، وتســليمه للطــرف الثانــي مبوجــب شــهادة التســليم االبتدائــي 

الصــادرة مــن املكتــب االستشــاري.
البند الثالث 

قيمــة هــذا العقــد مبلــغ ................ ويلتــزم الطــرف الثانــي بدفعــه للطــرف األول 
علــى ................ قســطاً شــهرياً قيمــة كل قســط ................ ويســتحق 

القســط األول بعــد ................ مــن تاريــخ توقيــع هــذا العقــد.
وخيضــع ســريان هــذا العقــد إلجــراء الرهــن لصلــح املصــرف علــى العقــار رقــم 
................ والــذي ميثــل أرض املشــروع ومــا عليهــا مــن مشــتمالت وبنــاء؛ حيــث 
إن الطــرف الثانــي مل يقــدم ضمانــاً آخــر غــر املشــروع نفســه، كمــا خيضــع حلصــول 
لطــرف الثانــي علــى املوافقــات النهائيــة مــن إدارات الدولــة املعنيــة مبــا فيهــا رخصــة 

البنــاء دون حتفــظ.
البند الرابع 

يلتــزم الطــرف األول بتنفيــذ مجيــع األعمــال الالزمــة لتشــييد املشــروع خــالل مــدة 
أقصاهــا ................ شــهراً مــن تاريــخ تســليم املوقــع.

البند اخلامس 
قــام الطــرف الثانــي بتعيــن املكتــب االستشــاري ................ ليكــون وكيــاًل عنــه 
يف اإلشــراف علــى التنفيــذ مراحــل املشــروع املختلفــة، وتســلم املشــروع بعــد إمتــام 
التنفيــذ بالكامــل، ووافــق الطــرف األول علــى ذلــك املكتــب، ويقــوم هــذا الوكيــل 
باإلشــراف علــى مجيــع أعمــال املشــروع، ومراحــل التنفيــذ املختلفــة، واعتمــاد مجيــع 



613
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

املــواد املســتخدمة يف املشــروع، والتأكــد مــن أن األعمــال املنجــزة نفــذت طبقــاً 
للمواصفــات املطلوبــة والشــروط املتفــق عليهــا، وأن يقــوم كذلــك بإعــداد شــهادات 
اإلجنــاز، وإن توقيعــه كوكيــل عــن الطــرف الثانــي مبثابــة شــهادة مــن الطــرف الثانــي 
بتســلم األعمــال املنجــزة وقبولــه هلــا، وإقــرار منــه بأهنــا نفــذت وفقــاً للمواصفــات 

ــة والشــروط املتفــق عليهــا مــع الطــرف األول. املطلوب
البند السادس

يعتــرب املشــروع متســلماً مــن قبــل الطــرف الثانــي مبجــرد إصــدار شــهادة التســليم 
ــة تســلم  ــك مبثاب ــرب ذل ــث يعت ــد، حي ــب االستشــاري املعتم ــل املكت ــن قب ــي م االبتدائ

ــي. ــل الطــرف الثان ــه ومــن وكي ــي للمشــروع أو جــزء من ابتدائ
البند السابع 

حيــق للطــرف األول التعاقــد مــع إحــدى شــركات املقــاوالت لتنفيــذ املشــروع حســب 
الشــروط واملواصفــات املتفــق عليهــا مــع الطــرف الثانــي، كمــا حيــق للطــرف األول 
يف حالــة خمالفــة شــركة املقــاوالت للشــروط املتفــق عليــه وعــدم الوصــول إىل اتفــاق 
حلــل اخلــالف ممــا يؤثــر علــى ســر العمل، اســتبداهلا والتعاقد مع شــركة أو شــركات 

أخــرى إلكمــال تنفيــذ املشــروع.
البند الثامن 

يقبــل الطــرف الثانــي - قبــوالً غــر قابــل للنقــض أو اإللغــاء- ضمــان تنفيــذ مجيــع 
ــا الطــرف  ــد معه ــي يتعاق ــة ال ــن اجله ــن الطــرف األول، أو م ــال باملشــروع م األعم

ــذ املشــروع،  األول لتنفي
وتقبــل تقديــم هــذا الضمــان، وحيــث إن شــركة ................ قــد ضمنــت املشــروع 
للطــرف األول أو ألي طــرف آخــر يتعاقــد معــه الطــرف األول ويقبــل هــذا الضمــان، 
فــإن الطــرف األول جيعــل هــذا الضمــان لصــاحل الطــرف الثانــي. وبناء علــى هذا فإن 
الطــرف الثانــي يتنــازل عــن حقــه يف الرجــوع علــى الطــرف األول يف أيــة مطالبــة أو 



614
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

إدعــاء قــد ينشــأ مســتقبالً بعــد تســلم املشــروع نتيجــة ســوء تنفيــذ شــركة املقــاوالت 
أو ألي ســبب آخــر، ويلتــزم الطــرف الثانــي -بنــاء علــى ذلــك- بالرجــوع علــى شــركة 

املقــاوالت يف أيــة مطالبــة أو إدعــاء.
البند التاسع

يف حالــة تأخــر الطــرف األول أو مــن يتعاقــد معــه عــن إمتــام تنفيــذ املشــروع يف 
املوعــد احملــدد فإنــه يتحمــل مجيــع األضــرار الــي تنتــج عــن هــذا التأخــر؛ مــامل يكــن 
هنــاك أســباب قهريــة مل يتســبب فيهــا الطــرف األول، وتكــون خارجــة عــن إرادتــه.

البند العاشر 
علــى الطــرف األول أو مــن يتعاقــد معــه لتنفيــذ املشــروع اعتمــاد مجيــع املــواد الالزمة 

للمشــروع قبــل اســتعماهلا مــن الطــرف الثانــي أو وكيله.
البند احلادي عشر 

يلتــزم الطــرف األول أو مــن يتعاقــد معــه بتأمــن وتوفــر مجيــع مــا يلــزم املشــروع مــن 
مــواد ومعــدات بشــكل يكفــل إهنــاء املشــروع يف موعــده احملــدد.

البند الثاني عشر
يف حالــة وجــود أيــة أعمــال إضافيــة أو تعديــالت يقــرتح الطــرف الثانــي أو املكتــب 
االستشــاري أو كالمهــا معــاً ضــرورة إدخاهلــا ممــا يؤثــر علــى شــروط وقيمــة هــذا 
العقــد، فإنــه علــى الطــرف الثانــي مراجعــة الطــرف األول واالتفــاق علــى تعديــل 
العقــد أو أخــذ موافقتــه علــى التعديــل املقــرتح قبــل تنفيــذ أيــة أعمــال خــالف 
األعمــال املعتمــدة ســواء كان ذلــك بالزيــادة أو النقصــان، كمــا أن عليــه تزويــد الطرف 
األول مبوافقــة املكتــب االستشــاري علــى التعديــالت املطلوبــة، وتعديــل املخططــات 

ــك. ــاً لذل ــم واملواصفــات تبع والتصامي
البند الثالث عشر 

يف حالــة توقيــع هــذا العقــد مــن قبــل أكثــر مــن شــخص واحــد بصفــة طــرف ثــاٍن، 
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يكــون مجيــع املوقعــن مســئولن وضامنــن متضامنــن، منفرديــن أو جمتمعــن، جتــاه 
الطــرف األول، عــن تســديد املبالــغ املطلوبــة لــه مبوجــب هــذا العقــد.

البند الرابع عشر
مــامل ينــص علــى خــالف ذلــك يف العقــد نفســه، فــإن األحــكام والشــروط الــواردة يف 
الشــروط العامــة، والصــادرة مــن وزارة األشــغال العامــة بدولــة ................ تســود 

علــى أحــكام أي مســتند آخــر ميثــل جــزءاً مــن العقــد.
البند اخلامس عشر

يتم الفصل يف النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية.أ. 
أي خــالف ناشــئ عــن تطبيــق أحــكام هــذا العقــد و/أو متعلــق بــه، يعــرض علــى 	. 

جلنــة حتكيــم تشــكل مــن ثالثــة أعضــاء علــى الوجــه التــايل:
حكم خيتاره الفريق األول.	. 
حكم خيتاره الفريق الثاني.	. 
حكم خيتاره احملكمان األوالن.	. 

ــل  ــاً للطرفــن وغــر قاب ــة، ملزم ــم، ســواء صــدر باإلمجــاع أو باألغلبي يكــون حكمه
ــة  ــاً، وبشــرط إقــرار هيئ ــزة قانون ــق مــن طــرق الطعــن اجلائ ــأي طري ــه ب للطعــن في
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض احلك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

اإلســالمية.
ويف حالة عدم توافر األغلبية، حيال اخلالف موضوع التحكيم إىل احملاكم ................

وتكــون حماكــم دولــة ................ هــي املختصــة دون ســواها بالفصــل يف أيــة 
ــا تنشــأ مبقتضــى التحكيــم و/أو ناشــئة و/أو متعلقــة بــه و/أو  طلبــات و/ أو قضاي

هبــذا العقــد.
البند السادس عشر

تســري أحــكام القانــون ................ والقوانــن واألنظمــة املرعيــة علــى هــذا 
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العقــد؛ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــن الطرفــن، ومبــا ال يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية.

البند السابع عشر
بــإرادة  حــرر هــذا العقــد مــن نســختن أصليتــن موقعتــن مــن قبــل الطرفــن 
ــخ ................ هـــ املوافــق  ــة بتاري ــوب الشــرعية والقانوني ــة مــن العي حــرة خالي
................ م ويســقط الطــرف الثانــي حقــه يف اإلدعــاء بكــذب اإلقــرار و/ أو أي 

دفــع شــكلي و/أو موضوعــي، ضــد مــا جــاء يف هــذا العقــد.

الطرف الثاني                       الطرف األول
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العقد الثالث: عقد استصناع

يف يوم .................... هـ املوافق .................... م مت االتفاق بن كل من:
مصرف .........................................................................	. 

وميثله السيد/ ......................................................................
)طرفاً أول(

الســادة/.......................................................................	. 
الســيد/........................................................ العقــد  وميثلهــم يف 
)طرفاً ثانياً(
حيث إن املصرف ......................... يرغب يف إنشاء ........................

ومبــا أن الطــرف الثانــي قــد اطلــع علــى الرســومات واملخططــات وجــداول الكميــات 
واملواصفــات، وعايــن موقــع املشــروع، واطلــع علــى مجيــع األمــور واملصاعــب وخالفه، 
فقــد تقــدم بعرضــه للطــرف األول لتنفيــذ إنشــاء املشــروع علــى النحــو املبــن يف 
جــداول الكميــات واخلرائــط املعتمــدة، وقــد قبــل الطــرف األول عــرض املقــاول 

)الطــرف الثانــي( ومت االتفــاق علــى اآلتــي:
تكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة هبــذه االتفاقيــة نفــس املعانــي كمــا هــي معرفــة 	. 

يف الشــروط العامــة للتعاقــد املشــار إليهــا فيمــا بعــد.
تعترب املستندات التالية وتقرأ وتفسر كجزء من هذه االتفاقية وهي:	. 

بنود االتفاقية )عقد االستصناع(.أ. 
ملحق العقد من )أ-ه(. 	. 
شروط التعاقد.ج. 
املواصفات مبا فيها مجيع املالحق.د. 
املذكرات املتعلقة باألسعار والتسعر.	. 
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جداول الكميات مبا فيها التخليص العام وامللحقات.و. 
رســومات وخرائــط املناقصــة املعتمــدة مــن الطرفن واملبينة جبــدول اخلرائط 	. 

واملوافــق عليهــا مــن اجلهــات احلكومية املعنية دون اســتثناء.
لقــد وافــق الطــرف الثانــي )املقــاول( علــى القيــام بتشــييد وإكمــال وصيانــة األعمــال 	. 

طبقاً لشروط العقد من مجيع النواحي، وذلك مقابل مبلغ إمجايل قدره................
الدفعات:	. 

دفعــة مقدمــة ................ ٪ مــن قيمــة العقــد خــالل ................ يومــاً أ. 
مــن تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، مقابــل تقديــم كفالــة مصرفيــة مقبولــة مــن الطــرف 
األول )علــى أن تتناقــص قيمــة الكفالــة ................ كل أشــهر مبقــدار املبالــغ 

املســرتدة مبعرفــة البنــك(.
نســبة ................ ٪ مــن قيمــة العقــد مبوجــب شــهادات إجنــاز شــهرية 	. 

صــادرة عــن املكتــب االستشــاري ................ يوافــق عليهــا الطــرف األول أو مــن 
ــة  ــخ املوافقــة النهائي ــه، وذلــك خــالل فــرتة ................ يومــاً مــن تاري ــوب عن ين
لــكل شــهادة، مــع احتجــاز نســبة................ ٪ مــن قيمــة كل شــهادة كضمــان 
لســالمة األداء، علمــاً بــأن القصــد بشــهادة اإلجنــاز يشــمل مــا نفــذ مــن أعمــال 

ــم اســتحضارها يف املوقــع. ــدات يت ــة مــواد أو مع فقــط، وال يشــمل أي
وإشهاداً على ذلك قام الطرفان املتعاقدان بتوقيع هذه االتفاقية:

وقعهــا نيابــة عــن مصــرف .........................................................

......................................................................................

الشــاهد: ............................................................................

وقعهــا نيابــة عــن الطــرف الثانــي: ..................................................
)املقــاول( ...........................................................................  
الشاهد: ............................................................................
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شروط التعاقد
ضمان تأدية العمل:	. 

يلتــزم الطــرف الثانــي بتقديــم ضمــان مصــريف غــر مشــروط لتنفيــذ العمــل املطلــوب 
مبوجــب بنــود الشــروط العامــة للعقــد مــن أحــد البنــوك العاملــة يف ................ 
وحتــى  التعاقــد  تاريــخ  مــن  اعتبــاراً  العمــل  تنفيــذ  ضمــان  صالحيــة  وتســرى 
................ يومــاً بعــد تاريــخ انتهــاء فــرتة الصيانــة والتســليم النهائــي للمشــروع 

حســب الشــهادة الصــادرة مــن الطــرف األول.
التأمينات وخالفه:	. 

على الطرف الثاني التأمن على املوقع واملشروع ضد مجيع األخطار.
برنامج العمل:	. 

يتوجــب علــى الطــرف الثانــي بعــد أســبوع مــن تاريــخ توقيــع العقــد أن يقــدم اجلــدول 
الزمــي التفصيلــي املقــرتح لتنفيــذ مراحــل املشــروع، واحلصــول علــى موافقة الطرف 

األول علــى ذلــك قبــل مباشــرة العمــل يف املوقــع.
املقاولون من الباطن:	. 

إذا مــا رغــب الطــرف الثانــي يف اســتخدام مقاولــن مــن الباطــن لتنفيــذ بعــض 
األعمــال التخصصيــة نيابــة عنــه فعليــه تقديــم كشــف بأمســاء هــذه الشــركات، 
ــل التعاقــد مــع أي منهــم. ــة مــن الطــرف األول قب ــى املوافقــة الكتابي واحلصــول عل

جداول الكميات:	. 
ــى ســبيل  ــة، وهتــدف - عل ــات هــي تقديري ــات املشــمولة يف جــداول الكمي إن الكمي

ــال ال احلصــر إىل: املث
مساعدة الطرف الثاني يف تقديم القيمة الكلية لتنفيذ املشروع.أ. 
كمؤشــر ألســعار املــواد الداخلــة يف املشــروع عنــد تقديــر قيمــة أي إضافــة 	. 

أو حــذف أي بنــد أو جــزء مــن البنــد مــن بنــود املشــروع، وال يتحمــل الطــرف األول 
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مســؤولية دقــة هــذه الكميــات، وعلــى الطــرف الثانــي أن يتأكــد مــن ذلــك بنفســه.
شروط العقد: 	. 

مــا مل ينــص علــى خــالف ذلــك يف العقــد نفســه تســتعمل األحــكام الــواردة بالشــروط 
العامــة للتعاقــد والصــادرة مــن وزارة األشــغال العامــة بدولــة ................ فيمــا 

مل يــرد نــص يف هــذا العقــد أو أي مســتند آخــر ميثــل جــزءاً منــه.
مباشرة العمل يف املوقع:	. 

علــى الطــرف الثانــي أن يبــدأ العمــل يف املوقــع بعــد فــرتة التعبئــة )وهــي ............ 
يومــاً مــن تاريــخ العقــد(. 

تقارير سري العمل:	. 
على الطرف الثاني تقديم التايل: 

وضــع ســجل يف املوقــع يــدون فيــه ســر العمــل واملالحظــات الــي يبديهــا أ. 
الطــرف األول -أو مــن ينــوب عنــه- خــالل فــرتة تنفيــذ العمليــة. 

تقريــر شــهري عــن األعمــال املنفــذة، معــززاً بصــور للموقع تبن تطــور األعمال 	. 
يف املشــروع، معتمداً من املكتب االستشــاري.

مقاطعة إسرائيل:	. 
يلفــت انتبــاه الطــرف الثانــي للمــادة )................( مــن الشــروط العامــة للتعاقــد 

اخلاصــة مبقاطعــة إســرائيل وضــرورة التقيــد هبــذه املــادة. 
 توفري املواد: . 0	

علــى الطــرف الثانــي هتيئــة نفســه بالوضــع املناســب لتوفــر مجيــع املــواد املطلوبــة 
لتنفيــذ األعمــال بالعقــد، بالشــروط العامــة املتعاقــد عليهــا.

اعتماد عينات: 		. 
ال جيــوز للطــرف الثانــي اســتخدام أيــة مــواد يف تنفيــذ املشــروع إال بعــد احلصــول 
علــى موافقــة كتابيــة مــن الطــرف األول أو مــن ينــوب عنــه، علمــاً بــأن موافقــة 
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الطــرف ال تعفــي الطــرف الثانــي مــن مســئولية ضمــان املــواد.
تعليمات الدوائر احلكومية:		. 

علــى الطــرف الثانــي -يف كل وقــت- إتبــاع وتنفيــذ تعليمــات وإرشــادات ولوائــح 
ونظــم الدوائــر الرمسيــة، واحلصــول علــى شــهادات إمتــام البنــاء وإجنــاز األعمــال 

مــن الدوائــر املختلفــة.
املكتب االستشاري:		. 

.............................................................. األول  الطــرف  يعــن 
املكتــب االستشــاري ................ وذلــك ليكــون وكيــالً عنــه يف اإلشــراف علــى 
تنفيــذ األعمــال حســب شــروط هــذا العقــد، وتســلم األعمــال املنجــزة، واملوافقــة 
االستشــاري  املهنــدس  بتعليمــات  دائمــاً  التقيــد  الثانــي  الطــرف  وعلــى  عليهــا. 
وتنفيذهــا، وإتبــاع مجيــع توجيهاتــه وإرشــاداته ضمــن الشــروط املتفــق عليهــا يف 
هــذا العقــد، علــى أن هــذا لــن خيلــى مســئولية الطــرف الثانــي جتــاه الطــرف األول.

ضمان املشروع:		. 
ــذة يف املشــروع للطــرف األول أو ألي  ــال املنف ــع األعم ــي مجي ــن الطــرف الثان يضم

ــل هــذا الضمــان. طــرف حيــدده الطــرف األول ويقب
وحيــث إن مالــك املشــروع ................ قــد وافــق علــى قبــول هــذا الضمــان، فــإن 
ملــاك املشــروع احلــق الكامــل يف الرجــوع علــى الطــرف الثانــي يف أي مطالبــة أو ادعاء 
قــد تنشــأ خــالل ................ ســنة مــن تاريــخ التســليم االبتدائــي للمشــروع. 
ويكــون الطــرف الثانــي مســئوالً أمــام مالــك املشــروع خــالل هــذه الفــرتة عــن مجيــع 
ــك  ــو كان ذل ــى ول ــت إنشــائية أو غرهــا، حت ــة، ســواء كان ــوب الظاهــرة واخلفي العي

ناشــئاً عــن عيــب يف طبيعــة األرض نفســها.
إذا هلــك البنــاء -أو شــيء منــه- قبــل تســليمه للطــرف األول، أو ســرقت املــواد 		. 

ــه،  ــه أو بــرد نفقات الــي اســتحضرها، فليــس للطــرف الثانــي أن يطالــب بثمــن عمل
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وعليــه رد مجيــع املبالــغ الــي يكــون قــد تســلمها مــن الطــرف األول، إىل جانــب دفــع 
التعويضــات املســتحقة للطــرف األول عــن مجيــع األضــرار الــي حلقــت بــه، وذلــك 

بنــاء علــى تقديــرات املكتــب االستشــاري املعتمــد.
يتعهــد الطــرف الثانــي بتســليم املشــروع تــام البنــاء واللــوازم حســب الرســومات 		. 

واملواصفــات واالشــرتاطات يف مــدة أقصاهــا ................ تبــدأ مــن تاريــخ تســلمه 
للموقــع، علــى أال يتجــاوز تاريــخ التســليم املوقــع فــرتة ................ مــن تاريــخ 
ــد  ــدة التأخــر ................ حيــق للطــرف األول بع ــدت م ــد. وإذا تع ــع العق توقي
فــرتة إنــذار وقدرهــا ................ مصــادرة الضمــان، وفســخ العقــد، وتكليــف 
متعهــد آخــر بتنفيــذ املشــروع علــى نفقــة الطــرف الثانــي، والرجــوع عليــه لدفــع 
ــر للقضــاء.  ــع األم ــع التعويضــات املســتحقة للطــرف األول دون حاجــة إىل رف مجي

غرامات التأخري:		. 
يف حالــة تأخــر الطــرف الثانــي عــن إمتــام تنفيــذ وتســليم املشــروع يف املوعــد احملــدد 
فإنــه يتحمــل مجيــع األضــرار الــي تنتــج عــن هــذا التأخــر، مــا مل تكــن هنــاك أســباب 

قهريــة مل يتســبب فيهــا الطــرف الثانــي وتكــون خارجــة عــن إرادتــه.
مــا مل ينــص علــى خــالف ذلــك يف العقــد نفســه فــإن األحــكام والشــروط 		. 

ــة  ــواردة يف الشــروط العامــة للتعاقــد والصــادرة مــن وزارة األشــغال العامــة بدول ال
................ تســود علــى أحــكام أي مســتند آخــر ميثــل جــزءاً مــن العقــد.

 .		
يتم الفصل يف النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية.أ. 
أي خــالف ناشــئ عــن تطبيــق أحــكام هــذا العقــد و/أو متعلــق بــه، يعــرض علــى 	. 

جلنــة حتكيــم تشــكل مــن ثالثــة أعضــاء علــى الوجــه التايل: 
حكم خيتاره الفريق األول.	. 
حكم خيتاره الفريق الثاني.	. 
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حكم خيتاره احملكمان األوالن .	. 
ويكــون حكمهــم، ســواء صــدر باإلمجــاع أو باألغلبيــة، ملزمــاً للطرفــن، وغــر قابــل 
ــة  ــاً، وبشــرط إقــرار هيئ ــزة قانون ــق مــن طــرق الطعــن اجلائ ــأي طري ــه ب للطعــن في
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض احلك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

اإلســالمية.
ويف حالــة عــدم توافــر األغلبيــة، حيــال اخلــالف موضــوع التحكيــم إىل احملاكــم 
................ وتكــون حماكــم دولــة ................ هــي املختصــة -دون ســواها- 
ــه   ــا تنشــأ مبقتضــى التحكيــم و/ أو متعلقــة ب ــة طلبــات و/ أو قضاي بالفصــل يف أي

و/ أو هبــذا العقــد. 
0	. تســري أحــكام القانــون ..................... والقوانــن واألنظمــة املرعيــة علــى 
هــذا العقــد؛ فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــن الطرفــن، ومبــا ال يتعــارض 

مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
ــإرادة 		.  ــل الطرفــن ب ــن مــن قب ــن موقعت حــرر هــذا العقــد مــن نســختن أصليت

حــرة خاليــة مــن العيــوب الشــرعية والقانونيــة بتاريــخ ................ ه املوافــق 
................ م ويســقط الطــرف الثانــي حقــه يف اإلدعــاء بكــذب اإلقــرار و/ أو أي 

دفــع شــكلي و/ أو موضوعــي، ضــد مــا جــاء يف هــذا العقــد. 
الطرف األول                    الطرف الثاني
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ملحق )ز( عقد مشاركة متناقصة منتهية 
بالتمليك

العقد األول 
إنه يف يوم .................. ه املوافق .................. م مت االتفاق بن كل من: 

بنك ................................./ فرع )..................................( 	. 
وميثله يف هذا العقد السيد/ .......................  بصفته: ........................

طرفاً أول )شريكاً على الشيوع( 
السيد/ السادة/ ........................... اجلنسية...........................	. 

ممثله بالسيد/ ............................... بصفته...............................

ــل: ................................................................. العنــوان بالتفصي

رقــم اهلاتــف: ......................... رقــم صندوق الربيد: .........................
طرفاً ثانياً )شريكاً على الشيوع(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:
متهيد

........................................................................... مبوجــب: 

......................................................................................
ميتلك الطرفان معاً على الشيوع:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
ــك  ــة بالتملي ــاً يف مشــاركة متناقصــة منتهي ــان الدخــول مع ــل الطرف ــد قب هــذا، وق
غضــون  يف  الثانــي  للطــرف  املشــاركة  املشــروع حمــل  ملكيــة  مبوجبهــا  ختلــص 
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ــخ املشــاركة طبقــاً لشــروط هــذا العقــد. )............( ســنة مــن تاري
كمــا اتفــق الطرفــان كذلــك علــى تقســيم أمــوال املشــاركة بينهمــا إىل حصــص وفقــاً 

ملــا يلــي:
القيمــة الكليــة للمشــروع حمــل املشــاركة: .........................................

......................................... حصــة  املشــروع:  عــدد حصــص  إمجــايل 
قيمــة احلصــة الواحــدة: ............................................................

نصيب الطرف األول:
عدد ما خيصه من حصص: ......................................... حصة. أ. 
قيمتها: ......................................................................	. 

نصيب الطرف الثاني:
عدد احلصص الي ختصه: ......................................... حصة. أ. 
 قيمتها: ......................................................................	. 

أواًل 
يعتــرب هــذا التمهيــد جــزءاً ال يتجــزأ مــن العقــد ومتممــاً لــه، ويتــم تفســر ســائر 

شــروط العقــد يف ضــوء مفهومــه.
ثانياً

يقــوم الطــرف األول )البنــك( ببيــع عــدد: .................. حصــة/ حصص.
ســنوياً ممــا خيصــه، كمــا يلتــزم الطــرف الثانــي )..................( بشــراء 
مــا يقــوم الطــرف األول بعرضــه للبيــع كل عــام، وحيــرر الطرفــان عقــد بيــع 
مســتقل هبــذه احلصــة، وضمانــاً لتنفيــذ الطــرف الثانــي اللتزامــه هــذا معــه 
............................................................... باآلتــي:  يقــوم 
.............................................................................

ويف ضــوء التــزام الطــرف الثانــي بشــراء مــا يقــوم الطــرف األول ببيعــه ســنوياً 
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تتناقــص تدرجييــاً حصــة هــذا األخــر )الطــرف األول( بنفــس القــدر الــذي تــزداد بــه 
ــي.  حصــة الطــرف الثان

ثالثاً
يتــم تقديــر قيمــة احلصــة الــي يرغــب الطــرف األول يف بيعهــا وفقــاً للســعر اجلــاري 

عــن طريــق خبــر عــادل مؤمتــن.
رابعاً

ــا الطــرف األول  ــي يعرضه ــي عــن شــراء احلصــة ال ــف الطــرف الثان ــة ختل يف حال
للبيــع ســنوياً، يلتــزم الطــرف الثانــي ببيــع كامــل حصتــه يف .................. حمــل 
املشــاركة إىل الطــرف األول )بنــك ..................( حتــى يتســنى للبنــك ببيــع 

كامــل املشــروع.
خامساً

ــد الســنوي للمشــروع موضــوع املشــاركة بــن الطرفــن بنســبة مــا  ــع العائ ــم توزي يت
ميتلكــه كل منهمــا مــن حصــص.

سادساً
ــه  ــه واحملافظــة علي ــوىل الطــرف .................. إدارة شــئون املشــروع وصيانت يت
نظــر نســبة ســنوية مــن اإليــراد اإلمجــايل للمشــروع قدرهــا ........................

سابعاً
إذا أخــل أي طــرف مــن طــريف هــذا التعاقــد بــأي مــن التزاماتــه الــواردة بالعقــد 
وترتــب علــى ذلــك إحلــاق ضــرر بالطــرف اآلخــر، التــزام الطــرف املتســبب بتعويــض 

املضــرور عــن األضــرار الفعليــة الــي حلقــت بــه نتيجــة هــذا اإلخــالل.
ثامناً

العقــد  هــذا  وتنفيــذ شــروط  تفســر  الطرفــن حــول  بــن  ينشــأ  أي خــالف 
االختصــاص  انعقــد  ذلــك  يتســن  مل  فــإذا  الوديــة،  بالطــرق  حلــه  جيــري 
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......................... حملاكــم 
تاسعاً

كل مــا مل يــرد ذكــره يف هــذا العقــد خيضــع ألحــكام الشــريعة اإلســالمية والنظــام 
األساســي للطــرف األول )بنــك ..................( ومــا ال يتعــارض معهمــا مــن 
القوانــن واألعــراف التجاريــة النافــذة  بدولــة ......................................

عاشراً
يقــر الطــرف الثانــي بــأن موطنــه املختــار هــو عنــوان حمــل إقامتــه املبــن بصــدر هــذا 

العقد.
حادي عشر

حــرر هــذا العقــد مــن نســختن أصليتــن متماثلتــن موقعتــن مــن الطرفــن ويبــد كل 
منهمــا نســخة للعمــل مبوجبهــا. 

واهلل ويل التوفيق وهو سبحانه خر الشاهدين.
            

الطرف الثاني             الطرف األول     
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العقد الثاني: عقد إجيار حصة شائعة 
إنه يف يوم .................. ه املوافق ................... م مت االتفاق بن كل من: 

 .	 ).........................( بنك.........................................../فــرع 
ــه الســيد/ ........................... بصفتــه: ............................... وميثل

طرفاً أول )مؤجراً( 
السيد/ السادة/ ........................... اجلنسية:...........................	. 

ممثله بالسيد/ ............................. بصفته.................................
العنوان بالتفصيل: .................................................................
رقم اهلاتف: ......................... رقم صندوق الربيد: .........................
طرفاً ثانياً)مستأجراً(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:
متهيد

مبوجــب: ............................................................................

......................................................................................

......................................................................................

ميتلــك الطرفــان معــاً علــى الشــيوع: ..............................................

......................................................................................

......................................................................................
وملــا كان الطرفــان قــد اتفقــا علــى تقســيم أمــوال املشــاركة بينهمــا إىل حصــص، 
وكان نصيــب الطــرف األول منهــا: عــدد ......................... حصــص/ حصــة، 
وقــد رغــب الطــرف األول يف تأجــر كامــل حصتــه الشــائعة ......................... 
يف حمــل املشــاركة، كمــا رغــب الطــرف الثانــي يف اســتئجارها، فقــد اجتهــت إرادة 

الطرفــن إىل تنظيــم العالقــة اإلجياريــة بينهمــا وفقــاً للضوابــط التاليــة:
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ــم تفســر كل  ــه، ويت ــاً ل ــد ومتمم ــن العق ــد جــزءاً ال يتجــزأ م ــرب هــذا التمهي أواًل: يعت
شــروط والتزامــات العقــد يف ضــوء مفهومــه.

ثانيــاً: أجــر الطــرف األول للطــرف الثانــي كامــل حصتــه الشــائعة يف: ................ 
ملــدة .......... اعتبــاراً مــن أول ......... ســنة  19، وحتــى هنايــة ........... ســنة. 
ــايل حتــدد  وبإجيــار ســنوي للحصــة الواحــدة مقــداره: ......................... وبالت
القيمــة اإلجياريــة عــن العــام األول )الــذي يبــدأ مــن ......................... م وينتهــي 
القيمــة  كمــا حتــدد   ......................... م( مببلــغ   ......................... يف 
اإلمجاليــة لإلجيــار ســنوياً: بقــدر عــدد احلصــص اململوكــة للطــرف األول بعــد مــا يتــم 

بيعــه كل عــام وفــق شــروط عقــد املشــاركة املتناقصــة املــربم بــن الطرفــن. 
ثالثــاً: يقــوم املســتأجر بدفــع وحتويــل القيمــة اإلجياريــة الســنوية للطــرف األول علــى 
عنــوان مقــر مركــزه الرئيســي عنــد هنايــة كل عــام/ على أربعة أقســاط خــالل العام؛ أي 
مبعــدل قســط واحــد كل ثالثــة أشــهر، وبقيمــة ماليــة قدرهــا: ......................... 

لكل قســط.
رابعــاً: يتحمــل الطــرف )...............( املؤجــر/ املســتأجر خمتلــف تكاليــف الصيانة 
الالزمــة، وحيــق للطــرف الثانــي التأجــر مــن الباطــن، علــى أن يتحمــل وحــده كل مــا 

يرتتــب علــى ذلــك مــن التزامــات جتــاه الغــر.
خامســاً: يســتمر العمــل هبــذا التعاقد حتــى تؤول ملكيــة كامــل ......................... 
ــن  ــي )املســتأجر( وفــق شــروط عقــد املشــاركة املتناقصــة املــربم ب إىل الطــرف الثان

الطرفــن.
سادســاً: ال حيــق للطــرف الثانــي )املســتأجر( إجــراء أي تعديــالت أو تغيــرات جوهريــة 

بـــ ......................... حمــل التعاقد.
ســابعاً: إذا أخــل أي طــرف مــن طــريف التعاقــد بــأي مــن التزاماتــه الــواردة بالعقــد،  التزم 

بتعويــض الطــرف اآلخــر عــن األضــرار الفعليــة الــي حلقــت بــه نتيجة هــذا اإلخالل.
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ثامناً: أي خالف ينشأ بن الطرفن حول تفسر وتنفيذ شروط هذا العقد جيري حله 
بالطرق الودية، فإذا مل يتسن ذلك انعقد االختصاص حملاكم ............................

ــره يف هــذا العقــد خيضــع ألحــكام الشــريعة اإلســالمية  ــرد ذك ــا مل ي تاســعاً: كل م
والنظــام األساســي للطــرف األول )بنــك .........................( ومــا ال يتعــارض 
معهمــا مــن القوانــن واألعــراف التجاريــة النافــذة بدولــة ............................ 
عاشــراً: حــرر الطــرف الثانــي بــأن موطنــه املختــار هــو عنــوان حمــل إقامتــه املبــن 

بصــدر هــذا العقــد. 
آخــراً: حــرر هــذا العقــد مــن نســختن أصليتــن متماثلتــن موقعتــن مــن الطرفــن 

وبيــد كل منهمــا نســخة للعمــل مبوجبهــا.
واهلل ويل التوفيق وهو سبحانه خر الشاهدين. 

الطرف األول                            الطرف الثاني
املؤجر                                  املستأجر
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الملحق )ح( نموذج 1 عقد المضاربة

مت إبرام هذا العقد بن كل من:
مصرف .........................................................................	. 

................................................................. الســيد/  وميثلــه: 
)طرفــاً أول(

 .	......................................................................... شــركة 
الســيد/................................................................... ومثلهــا: 
 )طرفاً ثانياً(

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واالتفاق
متهيد

قامــت جلنــة املناقصــات املركزيــة بطــرح املناقصــة املركزيــة بطــرح املناقصة اخلاصة 
ــى الطــرف  ــة طــرق، وقــد رســت املناقصــة عل ــذ أعمــال صيان بعقــد رقــم ) ( لتنفي

الثانــي مببلــغ ......................... 
وحيث إن الطرف الثاني له ســوابق اخلربة الالزمة لتنفيذ مثل هذه املشــاريع،وميلك 
اإلمكانــات الفنيــة واإلداريــة واملعــدات واخلــربة لتنفيــذ هــذا املشــروع، فقــد طلــب مــن 
مصــرف ......................... متويــل هــذا املشــروع علــى أســاس شــركة املضاربــة 

اإلســالمية، ومت االتفــاق بــن الطرفــن وفقــاً للشــروط التالية: 
البند األول 

يعترب التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد. 
البند الثاني 

أقــر الطــرف الثانــي أنــه قــد أطلــع علــى عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي والقانــون 
ــى أســاس التعامــل  ــك عل ــه، وذل ــه مع ــه يف تعامل ــزم ب اخلــاص بالطــرف األول، ويلت

الشــرعي احلــالل. 



632
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

البند الثالث
اتفق الطرفان على أن خيضع سريان مفعول عقد املضاربة اآلتية:

تســلم الطــرف األول -ومبوجــب نــص مقبــول- املوافقــة ......................... 
خطيــا علــى طلــب الطــرف الثانــي بتحويــل مجيــع املســتحقات الناجتــة عــن تنفيــذ 
هــذه املناقصــات يف حســاب عمليــة املضاربــة لــدى مصــرف ......................... 
بشــكل مباشــر، وحبيث ال جيوز له تغير أو تبديل هذه الطريقة يف دفع املســتحقات 

املاليــة الناجتــة عــن تنفيــذ املشــروع. 
البند الرابع

يتــم حتديــد التزامــات الفريقــن ألغــراض التمويــل واقتســام الربــح علــى النحــو 
التــايل:

يقــوم الطــرف األول بتمويــل احتياجــات مشــروع صيانــة الطــرق عقــد رقــم )  ( 	. 
مــن املــواد واألجــور واملصروفــات يف حــدود مبلــغ ......................... وذلــك علــى 

النحــو التــايل:
ــغ ......................... يف حســاب عمليــة أ.  يقــوم الطــرف األول بإيــداع مبل

املضاربــة كدفعــة مقدمــة لتمكــن الطــرف الثانــي مــن مباشــرة العمــل.
يقــوم الطــرف األول بتمويــل التكاليــف املباشــرة للمشــروع- وحتديــدا متويــل 	. 

اســتراد وشــراء املــواد مــن الســوق اخلارجــي واحمللــي- بواســطة فتــح اعتمــادات 
مســتندية أو مشــرتيات مــن الســوق احمللــي عــن طريــق املصــرف بتكلفــة متغــرة مببلــغ 
تقريــي قــدره ......................... بشــرط موافقــة الطــرف األول علــى شــروط 
ــح االعتمــادات  ــب فت االعتمــادات، وأن تكــون عــروض األســعار أو العقــود الــي يطل
علــى أساســها ســارية املفعــول، وأال تتجــاوز قيمتهــا عنــد التقــدم بطلــب فتحهــا عــن 
املبلــغ احملــدد آنفــاً، علــى أن يتــم قيــد قيمــة مســتندات االعتمــادات واملشــرتيات 
احملليــة ومجيــع املصاريــف املتعلقــة هبــا علــى حســاب عمليــة املضاربة لــدى املصرف.
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يقــوم الطــرف األول بإيــداع ......................... صــايف قيمــة الطلبــات ج. 
الدفــع الصــادرة عــن اجلهــة املختصــة يف حســاب عمليــة املضاربــة؛ لتجديــد الدفعــة 

املقدمــة ومتويــل العمليــة، وذلــك بعــد اســتبعاد قيمــة املبالــغ احملتجــزة. 
يقــوم الطــرف األول بإصــدار الكفالــة النهائيــة للمقاولــة يف حــدود مبلــغ د. 

 .........................
ــل النقــدي املدفــوع مــن الطــرف األول للطــرف 	.  ــغ التموي ــد مبل يراعــى أال يزي

ــاً قيمــة  ــغ ......................... متضمن ــأي حــال مــن األحــوال عــن املبل ــي ب الثان
االعتمــادات املســتندية املفتوحــة عــن طريــق املصــرف، وكذلــك الدفعــة املقدمــة، 
ــأن تكلفــة املشــروع مــن مــواد وأجــور ومقــاويل باطــن  ــي ب حيــث يقــر الطــرف الثان
ــغ  ــه والبال ــق علي ــل النقــدي املتف ــغ التموي ــأي حــال مــن األحــوال عــن مبل ــد ب ال تزي
......................... فيمــا عــدا الزيــادة الناجتــة عــن التكلفــة املتغــرة حســبما هــو 
وارد يف البنــد الرابــع )1( ))ب(( وبتعهــد بتحمــل أيــة مصاريــف أو نفقــات تزيــد عــن 

ذلــك.
يتحمــل الطــرف الثانــي مجيــع املصاريــف اإلداريــة املتعلقــة باملشــروع، وكل مــا مل 	. 

يــرد ذكــره يف هــذا العقــد، حيــث تعتــرب هــذه الزيــادات  واملصاريــف  ضمــن تكاليــف 
عملــه كمضــارب، وال تدخــل يف حســاب األربــاح واخلســائر. 

الربــح القابــل للتوزيــع هــو الفــرق بــن إيــرادات املشــروع الكليــة والتكاليــف الواردة 	. 
يف )1( أعاله. 

البند اخلامس
توزيع األرباح واخلسائر: 	. 

يوزع الربح القابل لتوزيع الوارد يف البند الرابع أعاله على الوجه التايل:
للطرف األول...........٪ من األرباح اإلمجالية. أ. 
للطرف الثاني............٪ من األرباح اإلمجالية. 	. 
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أمــا يف حالــة اخلســارة فإهنــا تكــون مــن نصيب الطرف األول كــرب مال وتنحصر 	. 
مســئوليته يف حتمــل اخلســائر اخلارجــة عــن إرادة الطــرف الثانــي الــذي يتحمل كافة 
اخلســائر واملســئوليات جتــاه الغــر، الناجتــة عــن تقصــره أو إمهالــه أو أخطائــه، أو 
عــدم تســليم املشــروع يف املوعــد املتفــق عليــه ألســباب تعــود علــى الطــرف الثانــي، أو 
خمالفتــه للشــروط واملواصفــات املدونــة يف الشــروط العامــة للتعاقــد، والــي يرتتــب 
عنهــا- أو عــن جــزء منهــا- غرامــات ماليــة، أو خمالفتــه لشــروط عقــد املضاربــة؛ 
ــع التعامــالت مــع الغــر جتــري  ــار أن مجي ــة، وباعتب ــاره عامــل املضارب وذلــك باعتب
بامســه وعلــى مســئوليته ودون تدخــل مــن الطــرف األول، كمــا ال حيــق للطــرف 
الثانــي كمضــارب أن يطالــب بــأي تعويــض عــن خســارة جهــده وعملــه وأيــة مصاريــف 

أخــرى يتحملهــا. 
جيــوز للطــرف األول -وباختيــاره فقــط- أن يتنــازل عــن جــزء مــن أرباحــه لصــاحل 	. 

الطــرف الثانــي كمكافــأة لــه علــى حســن األداء وإجنــازه للوعد. 
إذا حققــت املضاربــة رحبــاً للطــرف األول يزيــد عــن ......................... 	. 

ســنوياً فــإن الطــرف األول علــى اســتعداد للتنــازل عــن ......................... مــن 
حقــه يف األربــاح الزائــدة عــن ال......... ٪ ســنوياً للطــرف الثانــي، وذلــك كمكافــأة 
لــه علــى حســن األداء، وإجنــازه للوعــد، وتشــجيعاً لــه علــى االســتمرار يف التعامــل 

مــع املصــرف.
البند السادس 

الغرامــات املاليــة والزيــادة يف تكلفــة املــواد املســتوردة أو احملليــة املمولــة مــن خــالل 
اعتمــادات مســتندية مفتوحــة عــن طريــق املصــرف اخلارجــة عــن إرادة الطــرف 
الثانــي تدخــل ضمــن تكلفــة املشــروع، أمــا إذا كانــت هــذه الغرامــات أو الزيــادة راجعــة 
ألســباب ناجتــة عــن تقصــر الطــرف الثانــي، أو إمهالــه أو أخطائــه، أو عــدم تســليم 
املشــروع يف املوعــد املتفــق عليــه؛ ألســباب تعــود علــى الطــرف الثانــي، أو خمالفتــه 



635
أ. د. سامر مظهر قنطقجي

عقــد  شــروط  أو  للتعاقــد،  العامــة  الشــروط  املدونــة يف  واملواصفــات  للشــروط 
املضاربــة، فتحســب مــن أرباحــه؛ فــإن جاوزتــه حســبت مــن مالــه اخلــاص ويتعهــد 

ــة. ــد التصفي بدفعهــا للطــرف األول عن
البند السابع

يلتــزم الطــرف الثانــي بــأن يشــر بوضوح على الفواتر املقدمة منــه واملتعلقة باملقاولة 
موضــوع هــذا العقــد؛ بــأن تدفــع قيمتهــا لــدى حســابه رقــم.........................

مبصرف .........................
البند الثامن 

يتعهــد الطــرف الثانــي بــأال يســتعمل التمويــل املخصــص للمشــروع إال يف الغايــات 
املصــرح هبــا أعــاله، كمــا يتعهــد بعــدم صــرف أو إنفــاق أي مبلــغ مــن إيــرادات املشــروع 
علــى شــئونه الشــخصية أو التجاريــة اخلاصــة، وكذلــك عــدم التصــرف يف مــال هــذه 

املضاربــة إال بعــد إجــراء احملاســبة التامــة.
البند التاسع 

ال جيــوز للطــرف الثانــي خلــط مــال هــذه املضاربــة مبــال دون إذن الطــرف األول، 	. 
وال إعطــاؤه للغــر، وال هبتــه، وال إلقراضــه، وال االقــرتاض عليــه وال التصــرف فيــه 

بــأي شــكل مــن األشــكال خــارج نطــاق املضاربــة.
ــواد املشــرتاة هلــذا املشــروع إىل 	.  ــع وامل ــي بعــدم نقــل البضائ يتعهــد الطــرف الثان

ســاحة مشــروعات أخــرى، كمــا يتعهــد بتخزيــن مجيــع متطلبــات املشــروع بســاحة 
املشــروع ذاتــه، ويتعهــد باحملافظــة عليهــا مــن مجيع ما يتلفهــا أو يضرها، أو يعرضها 

ألي نــوع مــن اخلطــر مهمــا كان مصــدره.
البند العاشر

يكــون الطــرف الثانــي أمينــاً علــى األموال املســلمة إليه، وشــريكاً يف األرباح اإلمجالية 
ــة عقــود  ــه، أو إجــراء أي ــازل عن ــع املشــروع للغــر، أو التن ــه بي املتحققــة، وال جيــوز ل
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مــع آخريــن لتنفيــذه بالكامــل مــن الباطــن، إال حســب اإلجــراءات الــي يكــون متفقــاً 
عليهــا خطيــاً بــن الطرفــن. 

البند احلادي عشر
يلتــزم الطــرف الثانــي بتوقيــع شــيك ألمــر املصــرف بقيمــة التمويــل املطلــوب يســتحق 
األداء بعــد......................... مــن هنايــة فــرتة هــذا العقــد -ضمانــاً للمحاســبة- 

ورد حصــة املصــرف مــن رأس املــال واألربــاح عنــد التصفيــة.
البند الثاني عشر

املشــروع 	.  انتهــاء  تاريــخ  ......................... مــن  بعــد  العقــد  ينتهــي هــذا 
موضــوع املضاربــة، أو مــن أي تاريــخ آخــر يتفــق عليــه فيمــا بعــد مــع اجلهــة صاحبــة 
املشــروع، ويتعهــد الطــرف الثانــي بتقديــم احلســاب اخلتامــي  للطــرف األول يف 
هنايــة املــدة، وال تــربأ ذمــة الطــرف الثانــي إال بعــد الوفــاء حبقــوق الطــرف األول 

ــد.  ــواردة يف هــذا العق ال
وجيــوز للطــرف األول أن يطلــب تصفيــة املضاربــة املتفــق عليهــا إذا خالــف 	. 

الطــرف الثانــي شــروط هــذا العقــد، وذلــك بعــد تنبيهــه أو إنــذاره، ودون حاجــة إىل 
ــة قضائيــة.  مراجع

تســتمر مســئولية الطــرف الثانــي بصفتــه منفــذا للمشــروع؛ وذلــك طبقــاً للنظــم 	. 
والقوانــن واألعــراف الســائدة يف البلــد وأصــول املهنــة.
البند الثالث عشر 

يلتــزم الطــرف الثانــي بإمســاك دفاتــر نظاميــة تتعلــق بعمليــة تنفيــذ املقاولــة موضوع 
ــر واملســتندات حتــت تصــرف  ــع الدفات ــأن يضــع مجي ــد ب ــة، ويتعه مشــروع املضارب

الطــرف األول كلمــا طلــب ذلــك. 
البند الرابع عشر 

يلتــزم الطــرف الثانــي بالتأمــن علــى املشــروع ضــد كافــة املخاطــر بقيمــة املقاولــة 
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وملحقاهتا ........... ٪ مع النص يف وثيقة التأمن على أن تدفع مجيع التعويضات 
يف حســاب عمليــة املضاربــة املفتــوح لــدى املصــرف، وحيتســب قســط التأمــن مــن 
كلفــة املشــروع، أمــا تأمــن املعــدات واملســئولية املدنيــة فتكــون مــن مســئولية الطــرف 

الثانــي، علــى أن يتــم تزويــد الطــرف األول بأصــل هــذه الوثيقــة وملحقاهتــا. 
البند اخلامس عشر 

يقــر الطــرف الثانــي بــأن دفاتــر الطــرف األول وحســاباته تعتــرب بينــة قاطعــة إلثبــات 
ــغ ناشــئة أو متعلقــة هبــذا العقــد وتطبيقاتــه مهمــا كانــت، مــع مــا يلحقهــا  أيــة مبال
مــن مصاريــف باتفــاق الطرفــن، ويصــرح بــأن قيــود الطــرف األول وحســاباته تعتــرب 
هنائيــة وصحيحــة بالنســبة لــه، وال حيــق لــه االعــرتاض عليهــا بعــد ذلــك، كمــا أنــه 
يتنــازل مقدمــاً عــن أي حــق قانونــي جييــز لــه طلــب تدقيــق حســابات  الطــرف األول 

وقيــوده مــن قبــل أي حمكمــة أو إبــراز دفاتــر وقيــوده. 
يصــادق  والــي  واحلســابات،  الدفاتــر  تلــك  عــن  املنســوخة  الكشــوفات  وتعتمــد 

لأصــل. مطابقتهــا  علــى  األول  الطــرف  عــن  بالتوقيــع  املفوضــون 
البند السادس عشر

يف حالــة توقيــع هــذا العقــد مــن قبــل أكثــر مــن شــخص واحــد بصفتــه طرفــاً ثانيــاً، 
يكــون مجيــع املوقعــن مســئولن وضامنــن متضامنــن -منفرديــن أو جمتمعــن- 

جتــاه الطــرف األول عــن تســديد املبالــغ املطلوبــة لــه مبوجــب هــذا العقــد.
البند السابع عشر

يتم الفصل يف النزاع على أساس الشريعة اإلسالمية.أ. 
أي خــالف ناشــئ عــن تطبيــق أحــكام هــذا العقــد أو متعلــق بــه، يعــرض علــى 	. 

جلنــة حتكيــم تشــكل مــن ثالثــة أعضــاء علــى الوجــه التــايل:
حكم خيتاره الفريق األول.	. 
حكم خيتاره الفريق الثاني.	. 
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حكم خيتاره احلكمان األوالن.	. 
ويكــون حكمهــم- ســواء صــدر باإلمجــاع أم باألغلبيــة- ملزمــاً للطرفــن، وغــر قابــل 
ــة  ــا، وبشــرط إقــرار هيئ ــزة قانون ــق مــن طــرق الطعــن اجلائ ــأي طري ــه ب للطعــن في
ــع أحــكام الشــريعة  ــم الصــادر م ــارض احلك ــدم تع ــة الشــرعية للمصــرف بع الرقاب

اإلســالمية.  
ويف حالــة عــدم توفــر األغلبيــة، حيــال اخلــالف موضــوع التحكيــم إىل احملاكــم 
......................... وتكــون حماكــم دولــة ......................... هــي املختصــة 
دون ســواها، بالفصــل يف أيــة طلبــات أو قضايــا تنشــأ مبقتضــى التحكيــم أو ناشــئة 

أو متعلقــة بــه أو هبــذا العقــد.
البند الثامن عشر 

ــى  ــة عل ــن واألنظمــة املرعي ــون ......................... والقوان تســري أحــكام القان
هــذا- فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــن الطرفــن- ومبــا ال يتعــارض مــع 

أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
البند التاسع عشر 

حــرر هــذا العقــد علــى نســختن أصليتــن موقعتــن مــن قبــل الطرفــن، بــإرادة حــرة 
خاليــة مــن العيــوب الشــرعية والقانونيــة بتاريــخ    /      /      املوافــق     /     /       
ويســقط الطــرف الثانــي حقــه يف اإلدعــاء بكــذب اإلقــرار، أو أي دفــع شــكلي أو 

موضوعــي، ضــد مــا جــاء يف هــذا العقــد.

الطرف الثاني         الطرف األول      
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العقد الثاني
مصرف .........................

اتفاقية متويل رأس املال العامل باملضاربة 
ــوم ......................... املوافــق................. مت االتفــاق والرتاضــي بــن  يف ي

كل مــن: 
مصــرف ................................................................. وميثلــه 	. 

ــق األول( الســيد/ ............................................................ )الفري
شركة .......................................................... )الفريق الثاني(	. 

متهيد
مبــا أن الفريــق الثانــي ميتلــك شــركة ......................... ولديــه معــارض لعــرض 
البضائــع املختلفــة، ولديــه اجلهــاز اإلداري والفــي القــادر على إدارته وتســيره بكفاءة 
عاليــة، وتقــدم الفريــق األول بطلــب مشــفوع بدراســة اقتصاديــة لتمويــل رأس املــال 
العامــل علــى أســاس املضاربــة الشــرعية، ووافــق الفريــق األول علــى تقديــم التمويــل 

الســتثماره يف هــذا املشــروع، فقــد مت االتفــاق بــن الفريقــن علــى مــا يلــي:
تعترب مقدمة هذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها.	. 

رأس مال املضاربة
يتكون رأس مال املضاربة من مبلغ وقدره: ................... ويتمثل فيما يلي: 	. 

مسامهة الفريق األول البالغة .................... تدفع نقداً. أ. 
مســامهة الفريــق الثانــي البالغــة ................... والــي متثــل صــايف حقــوق 	. 

ملكيــة الشــركاء كمــا جــاء باملركــز املــايل للشــركة بتاريــخ ................... بعــد 
اســتبعاد األصــول الثابتــة.

يقــوم الفريقــان بإيــداع احلصــص النقديــة يف احلســاب اخلــاص الــذي يفتــح 	. 
هلــذه املضاربــة باســم الفريــق الثانــي مبوجــب املــادة )5( أدنــاه.
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يتحمــل الفريــق الثانــي مســئولية تســديد أيــة ديــون مرتتبــة يف ذمتــه للغــر قبــل 	. 
توقيــع هــذه االتفاقيــة، كمــا يتحمــل مســئولية تســديد أيــة ديــون للغــر الحقــة علــى 

توقيــع هــذه االتفاقيــة.
يقــوم الفريــق الثانــي بفتــح حســاب خــاص للمضاربــة لدى الفريــق األول تورد فيه 	. 

املســامهة النقديــة لــكال الفريقــن يف رأس مــال املضاربــة، كمــا تــورد فيــه إيــرادات 
ــة،  ــم حســب شــروط االتفاقي ــه يت ــه والســحب من ــداع في ــأول، واإلي ــة أوالً ب املضارب
كمــا يلتــزم الفريــق الثانــي بعــدم ترتيــب أيــة التزامــات ماليــة علــى شــركة املضاربــة 

إال مبوافقــة الفريــق األول.
جيــوز للفريــق الثانــي خلــط مــال هــذه املضاربــة بعضــه ببعــض مبــا ال يؤثــر علــى 	. 

حقــوق الفريــق األول؛ مبــا يتفــق وشــرط هــذه االتفاقيــة. 
يلتــزم الفريــق الثانــي باالحتفــاظ حبســابات منتظمــة تكــون مدعمــة باملســتندات 	. 

والفواتــر األصليــة، وذلــك حتــت إشــراف مدقق حســابات قانوني يوافــق عليه الفريق 
األول، وعلــى مدقــق احلســابات إعــداد مركــز مــايل كل ثــالث أشــهر- علــى األقــل- 
وتقدميــه للفريــق األول، وحيــق للفريــق األول مراجعــة وتدقيــق هــذه احلســابات 
ــك  ــن، وذل ــه أو بواســطة آخري ــك بواســطة موظفي يف أي وقــت يشــاء، ســواء كان ذل

بالطريقــة الــي يراهــا مناســبة، دون اعــرتاض مــن الفريــق الثانــي.
يتــوىل الفريــق الثانــي مســئولية اإلدارة واإلشــراف علــى األعمــال التنفيذيــة 	. 

للمضاربــة، ويلتــزم يف ذلــك مبــا جــاء يف هذه االتفاقية، ويكــون أميناً على موجوداهتا 
ــات املنصــوص عليهــا يف هــذه  ــه التصــرف فيهــا يف غــر الغاي وأمواهلــا، وال حيــق ل
االتفاقيــة، أو إنفــاق أي مبلــغ منهــا علــى شــئونه اخلاصــة، ويكــون مســئوالً عــن كل 

خمالفــة و/أو ضــرر و/ أو تعــد و/ أو تقصــر و/ أو إمهــال يف ذلــك.
مــن املتفــق عليــه أن يقــوم املضــارب بتوخــي احلــذر وحتــري كل احلــرص عنــد 	. 

البيــع اآلجــل، حبيــث حيصــل مــن عميلــه علــى أعلــى درجــة الضمان املمكنــة، ويتحمل 
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املضــارب مجيــع مســئوليات وتبعــات عــدم الســداد يف حالــة تقصــره أو إمهالــه يف 
متطلبــات قيامــه هبــذا العمــل.

10. حصــص الفريقــن يف املضاربــة غــر قابلــة للتنــازل عنهــا للغــر، كمــا ال جيــوز 
إدخــال شــريك جديــد يف هــذه املضاربــة إال مبوافقــة الفريقــن. 

ــق 		.  ــن املــواد اخلــام والبضائــع يف خمــازن خاصــة حتــت إشــراف الفري يتــم ختزي
الثانــي.

اتفــق الطرفــان علــى أن يتــم التأمــن علــى موجــودات املضاربــة يف احلــاالت الــي 		. 
تســتدعي ذلك.

الضمان 
يلتــزم الفريــق الثانــي بتقديــم شــيك بقيمــة مســامهة الطــرف األول البالغــة 		. 

................... ضمانــاً حلســن تنفيــذ هــذه االتفاقيــة، وللوفــاء بكافــة االلتزامــات 
الــي ترتبهــا عليــه هــذه االتفاقيــة للفريــق األول يف مواعيدهــا، باإلضافــة إىل ضمــان 

حــاالت املخالفــة أو الضــرر و/أو التعــدي و/أو التقصــر و/ أو اإلمهــال.
نتائج أعمال املضاربة

تتحمــل املضاربــة مصاريــف الشــحن والرســوم اجلمركيــة ومصاريــف التخليــص 		. 
والنقــل إىل خمــازن الفريــق الثانــي )إن وجــدت(.

ال تتحمل املضاربة أية مصاريف أخرى خالف ما ذكر يف البند السابق. 		. 
أ. يتــم التوصــل إىل نتائــج أعمــال املضاربــة وفــق املعادلــة التاليــة: )املبيعــات - 		. 

املشــرتيات = إمجــايل الربــح(. 
ــة  ــل قيم ــا املشــرتيات فتمث ــف، أم ــة مصاري ــات بأي ــل املبيع ــع مراعــاة عــدم حتمي م
البضاعــة متضمنــة الرســوم اجلمركيــة ومصاريــف التخليــص والنقــل لغايــة خمــازن 

ــل )إن وجــدت(. العمي
ب. يتم تقييم بضاعة أو املدة آخر املدة وفقاً للقيمة السوقية. 
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يتم توزيع األرباح واخلسائر على الوجه التايل:		. 
أ. األرباح

ــة حســب نســبة  ــاح اإلمجالي ــن األرب ــي كشــريك م ــق الثان ــد حصــة الفري ــم حتدي يت
مســامهته يف رأس مــال املضاربــة، وعليــه يتــم اســتبعاد هــذه احلصــة مــن األربــاح 
اإلمجاليــة املتحققــة؛ حبيــث يــوزع الباقــي مــن األربــاح اإلمجاليــة املتحققــة؛ حبيــث 

يــوزع الباقــي مــن األربــاح اإلمجاليــة بــن الفريقــن كالتــايل: 
للفريق األول كرب مال .......................٪- 
للفريق الثاني كمضارب.....................٪- 

	. اخلسائر: 
عندمــا تكــون نتائــج أعمــال املضاربــة الســنوية خســارة -ال قــدر اهلل- تــوزع اخلســارة 
ــت أن  ــة؛ إال إذا ثب ــن الفريقــن بنســبة مســامهة كل منهمــا يف رأس مــال املضارب ب
ــر أو فــرط أو خالــف شــروط هــذه االتفاقيــة، كمــا ال حيــق  الفريــق الثانــي قــد قصَّ
للفريــق الثانــي املطالبــة بــأي تعويــض عــن جهــده وعملــه وأيــة مصاريــف أخــرى 

يتحملهــا مبوجــب املــادة رقــم )15( مــن هــذه االتفاقيــة.
عمليــة 		.  عــن  الناجتــة  اخلســارة  األول يف حتمــل  الفريــق  مســئولية  تنحصــر 

املضاربــة بنســبة حصتــه يف رأمســال املضاربــة، وحبيــث ال تتعــدى اخلســارة حصتــه 
يف رأس املــال املضــارب، باعتبــاره مســتثمراً للمــال فقــط، ويتحمــل الفريــق الثانــي 
املســئوليات الناجتــة عــن توفــر التمويــل للغــر أو تلقــى التمويــل مــن الغــر، باعتبــاره 
صاحبــاً للعمــل ومديــراً لــه يف نفــس الوقــت، وباعتبــار أن مجيــع املعامــالت مــع الغــر 
جتــري بامســه وعلــى مســئوليته، ودون تدخــل مــن الطــرف األول وبنــاء عليــه تقــع 
علــى الفريــق الثانــي وحــده مســئولية ســداد االلتزامــات جتــاه الغــر، وكذلــك حتصيــل 

أموالــه مــن الغــر، ســواء كان ذلــك خــالل فــرتة املضاربــة أو بعدهــا.
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فرتة املضاربة وتصفيتها
مــدة هــذه االتفاقيــة ..................... ويلتــزم الفريــق الثانــي يف هنايــة هــذه 		. 

ــق احلســابات  ــن مدق ــدة م ــق األول معتم ــة للفري ــم احلســابات اخلتامي ــدة بتقدي امل
ــة للتجديــد مبوافقــة الفريقــن.  املعتمــد، كمــا أن هــذه االتفاقيــة قابل

20. حيــق للفريــق األول املطالبــة بتصفيــة املضاربــة يف أي وقــت واســرتداد حقوقــه 
مبوجــب هــذه االتفاقيــة؛ إذا تبــن لــه عــدم االســتثمار فيهــا أو يف حالــة إخــالل 
الفريــق الثانــي بــأي شــرط مــن شــروط هــذه االتفاقيــة، وذلــك دون حاجــة إىل تنبيــه 
أو إنــذار أو مراجعــة قضائيــة، كمــا حيــق لــه املطالبــة بالتعويــض عــن أي ضــرر يكــون 

قــد حلــق بــه مــن جــراء اإلخــالل هبــا. 
عنــد االســتحقاق وانتهــاء مــدة املضاربــة، أو بنــاء علــى طلــب الفريــق األول يتــم 		. 

إعــداد حســاب أربــاح وخســائر املضاربــة حســب شــروط هــذه االتفاقيــة مــن مدقــق 
احلســابات املعتمــد، ويلتــزم الفريــق الثانــي بدفــع حصــة الفريــق األول مــن رأس مــال 

املضاربــة، باإلضافــة لأربــاح املتحققــة لــه نقــداً.
أحكام عامة

يقــر الفريــق الثانــي أنــه قــد اطلــع علــى عقــد التأســيس، والنظــام الداخلــي، 		. 
والقانــون اخلــاص بالفريــق األول، ويلتــزم بــه يف تعاملــه، وذلــك علــى أســاس التعامــل 

الشــرعي احلــالل.
يقــر الفريــق الثانــي بــأن دفاتــر الفريــق األول وحســاباته تعتــرب بينــة قاطعــة 		. 

إلثبــات أيــة مبالــغ ناشــئة أو متعلقــة هبــذه االتفاقيــة وتطبيقاهتــا؛ مــع مــا يلحقهــا مــن 
مصاريــف.

كمــا يقــر بــأن قيــود الفريــق األول وحســاباته تعتــرب هنائيــة وصحيحــة بالنســبة لــه، 
وال حيــق لــه االعــرتاض عليهــا بعــد ذلــك، كمــا أنــه يتنــازل مقدمــاً عــن أي حــق 
قانونــي جييــز لــه طلــب تدقيــق حســابات الفريــق األول وقيــوده مــن قبــل أيــة حمكمــة 
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أو إبــراز دفاتــره وقيــوده.
يصــادق  والــي  واحلســابات،  الدفاتــر  تلــك  عــن  املنســوخة  الكشــوفات  وتعتمــد 

لأصــل. مطابقتهــا  علــى  األول  الفريــق  عــن  بالتوقيــع  املفوضــون 
إذا نشــأ خالف عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية أو متعلق هبا، يعرض اخلالف 		. 

علــى ..................... ويكــون حكمهــم -ســواء صــدر باإلمجــاع أو باألغلبيــة- 
ملزمــاً للطرفــن بشــرط إقــرار هيئــة الرقابة الشــرعية ملصــرف ..................... 

بعــدم تعــارض احلكــم مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.
تســرى أحــكام القانــون ..................... والقوانــن واألنظمــة املرعية األخرى 		. 

علــى هــذه االتفاقيــة، فيمــا عــدا مــا نــص عليــه مــن اتفــاق بــن الفريقــن. 
ــإرادة 		.  حــررت هــذه االتفاقيــة مــن نســختن أصليتــن موقعتــن مــن الفريقــن ب

املوافــق   ..................... بتاريــخ  والقانونيــة  الشــرعية  العيــوب  مــن  خاليــة 
..................... ويســقط الفريــق الثانــي حقــه يف اإلدعــاء بكــذب اإلقــرار أو أي 

ــة. دفــع شــكلي أو موضوعــي، ضــد مــا جــاء يف هــذه االتفاقي

الفريق األول             الفريق الثاني
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الملحق )ط( نموذج 2 عقد المضاربة
ابرم هذا العقد يف :

اليوم .................... من شهر  .................... سنة ................... هـ 

اليوم .................... من شهر  .................... سنة ................... هـ 

 بن كل من :

أوالً: الســادة بنــك ..................... فــرع .....................  ويســمى فيمــا 
ــال. ــك  )طــرف أول( رب امل ــد بالبن ــد ألغــراض هــذا العق بع

ثانيــاً: الســيد/ الســادة ..................... ويســمى فيمــا بعــد ألغــراض هــذا العقد 
)طــرف ثانــي( املضارب.

حيــث أن الطــرف الثانــي طلــب مــن البنــك الدخــول معــه يف عمليــة مضاربــة ......

......................................................................................

ووافــق البنــك علــى هــذا الطلــب فقــد مت االتفــاق بينهمــا علــى إبــرام عقــد املضاربــة 
وفقــا للشــروط التاليــة:

يدفــع البنــك )رب املــال( مبلــغ.....................  للطــرف الثانــي )املضــارب( 	. 
رأمســال املضاربــة.

يفتــح حســاب باســم الطــرف الثانــي )املضــارب( لــدى البنــك يــودع فيــه رأمســال 	. 
املضاربــة ليتــم الســحب منــه بواســطة الطــرف الثانــي وتــودع فيــه إيــرادات املضاربــة.

يلتزم الطرف الثاني باستعمال رأس املال فيما خصص له أعاله.	. 

مدة املضاربة .....................	. 

تبــدأ مــن وتنتهــي يف وجيــوز متديدهــا كتابــة باتفــاق الطرفــن كمــا جيــوز تصفيتهــا 	. 
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باتفاقهما.

يلتــزم الطــرف الثانــي بــإدارة عمليــة املضاربــة وبــذل غايــة جهــده يف إجناحهــا 	. 
مراعيــا يف ذلــك شــروط عقــد املضاربــة والعــرف الســائد

يلتــزم الطــرف الثانــي بــان ال خيلــط مــال املضاربــة مبالــه أو بــأي مــال آخــر وال 	. 
يعطيــه لغــره مضاربــة وال يقرضــه وال يقــرتض عليــه إال بــإذن مكتــوب مــن البنــك 

)رب املــال(.

حيفــظ الطــرف الثانــي حســابات منتظمــة خاصــة باملضاربــة تكــون مؤيــدة 	. 
باملســتندات والفواتــر القانونيــة ويكــون لــرب املــال احلــق يف مراجعة هذه احلســابات 

يف أي وقــت بوســاطة موظفيــه او بوســاطة مراجــع قانونــي خيتــاره.

الطــرف الثانــي )املضــارب( أمــن يف مــال املضاربــة ال يضمنــه إال إذا تعــدى أو 	. 
قصــر يف حفظــه.

10. جيــوز أن يطلــب البنــك )رب املــال( مــن الطــرف الثانــي )املضــارب( ضمانا عينيا 
أو شــخصيا أو مصرفيا يف حاالت التعدي أو التقصر أو اإلخالل بالشــروط.

يتــم التأمــن علــى مــا حيتــاج للتأمــن بواســطة الطــرف الثانــي )املضــارب( لــدى 		. 
شــركة تأمــن إســالمية مقبولــة للبنــك )رب املــال(.

يتحمل رأمسال املضاربة املصروفات الفعلية املباشرة اخلاصة بالعملية.		. 

حيق للبنك )رب املال( إهناء العقد يف أي من احلاالت اآلتية: 		. 

إخالل الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة يف هذا العقد. أ. 

وفاة الطرف الثاني أو فقدانه ألي من شروط األهلية الالزمة للتعاقد.	. 

إعالن إفالسه أو البدء يف إجراءات اإلفالس اختياريا أو إجباريا.ج. 
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تصفــى املضاربــة عنــد انتهــاء اجلهــا أو باتفــاق الطرفــن أو مبوجــب البنــد )31( 		. 
أعــاله ببيــع مجيــع موجوداهتــا.

توزع األرباح الناجتة عن املضاربة على النحو التايل :		. 

     ..................... ٪ للبنك )رب املال(.

      ...................  ٪ للطرف الثاني )املضارب(.

وإذا حدثــت خســارة مــن غــر تعــد وال تقصــر وال إخــالل مــن الطــرف الثانــي 
املــال(. )رب  البنــك  يتحملهــا  )املضــارب( 

ــة 		.  إذا نشــأ نــزاع حــول العقــد جيــوز برضــاء الطرفــن أن حيــال النــزاع إىل جلن
ــار كل طــرف حمكمــا واحــدا منهــم ويتفــق  حتكيــم تتكــون مــن ثــالث حمكمــن خيت
الطرفــان علــى احملكــم الثالــث الــذي يكــون رئيســا للجنــة التحكيــم ويف حــال فشــل 
الطرفــن يف االتفــاق علــى احملكــم الثالــث أو عــدم قيــام احدمهــا باختيــار حمكمــة 
يف ظــرف ســبعة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بواســطة الطــرف اآلخــر حيــال األمــر 
ــوب اختيارهــم. للمحكمــة املختصــة لتقــوم بتعيــن ذلــك احملكــم أو احملكمــن املطل

تعمــل جلنــة التحكيــم حســب أحــكام الشــريعة اإلســالمية وتصــدر قراراهتــا باألغلبية 
العاديــة وتكــون القــرارات هنائيــة وملزمــة للطرفن.

وقع عليه                                               وقع عليه

ع/ البنك )الطرف األول - رب املال(             الطرف الثاني/ املضارب 

الشهود

                            .................................................. .1

.................................................. .2
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الملحق )ي(
شركات السوق بحسب التحليل الشرعي 

لقوائمها المال

الوصف

الشركةالرتتيب
مبلغ التطهري يف 

السهم الواحد )بعد 
التجزئة(

إيضاحات

 شركات 
جائزة ال يلزم 
فيها التطهر

ال يوجدمكة	 
مل يظهــر يف القوائــم املاليــة أي إيــرادات 

حمرمــة أو مشــبوهة 
= = = = = = = = = = = =ال يوجدنادك	
= = = = = = = = = = = = ال يوجدحائل ز	
= = = = = = = = = = = =ال يوجداجلوف ز	
= = = = = = = = = = = = ال يوجدالورق	

علــى ال يوجدالبالد	 تدقــق  شــرعية  هيئــة  للبنــك 
يلــزم مــا  وتطهــر  أعمالــه 

= = = = = = = = = = = = ال يوجدالراجحي	
شركات 

جائزة يلزم 
فيها التطهر 

بسبب 
استثمارها 
يف شركات 

أخرى 
خمتلطة، 

فيجب على 
من ملك هذه 
األسهم يف 

يوم استحقاق 
أرباح الشركة 
أن يتخلص 
من العائد 

احملرم الناتج  
من هذا 
االستثمار

0.02 ريال تبوك ز	 
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪  4

خمتلطــة شــركات 

0.05 ريالالغذائية	
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪5

خمتلطــة شــركات 

0.02 ريال اجلبس0	
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪6

خمتلطــة شــركات 

0.15 ريالاجلماعي		
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪7

خمتلطــة شــركات 

0.15 ريالس العربية		 
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪16

خمتلطــة شــركات 

0.25 ريالس القصيم		
ختلصــت مــن الســندات الربويــة الــي 

كانــت متلكهــا

0.20 ريالالسيارات		
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪40

خمتلطــة شــركات 

0.30 ريالالغاز		
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪52

خمتلطــة شــركات 

0.07 ريالمربد		
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪54

خمتلطــة شــركات 

0.60 ريالالصحراء		
يف  اســتثمارات  موجوداهتــا  مــن   ٪73

عينــة وصكــوك  خمتلطــة  شــركات 
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شركات 
جائزة يلزم 

فيها التطهر 
ألن لديها  
قروضاً أو 
تسهيالت 
بنكية أو 

استثمارات 
حمرمة 
وال تعد 

من نشاط 
الشركة.  
فيجب على 

من ملك هذه 
األسهم يف 

يوم استحقاق 
أرباح الشركة      
-)يوم انعقاد 

اجلمعية 
العمومية(-  
أن يتخلص 
من العائد 

احملرم يف كل 
سهم

 0.02 ريالبيشة ز		
 0.02 ريالالدريس		
 0.03 ريالفيبكو0	
 0.12 ريالالقصيم ز		
 0.06 ريالالتعمر		
 0.13 ريالطيبة		

س 		
0.07 ريالالسعودية

 

 0.27 ريالعسر		
 0.03 ريالاملواشي		
 0.15 ريالمعدنية		
 0.5 ريالزجاج		

					 ريالة 
تدقق على 

أعماله وتطهر 
ما يلزم

0.32 ريالجرير

 

 0.5 ريالاحتاد0	
 0.18 ريالالدوائية		

		جوفريال - 
0.07 ريالفتيحيقروض 

 

 0.04 ريالجازان ز		
 0.07 ريالالشرقية ز		
 0.07 ريالمثار		
 0.06 ريالالباحة		
 0.07 ريالاألمساك		
 0.17 ريالالكهرباء		
 0.04 ريالمشس		
 0.20 ريالالعقارية0	
 0.17 ريالس ينبع		
 0.08 ريالس تبوك		
 0.35 ريالاخلزف		
 0.35 ريالاملراعي		
 0.18 ريال االتصاالت 		
 0.18 ريالالكيميائية		
 0.72 ريالالفنادق		
 0.75 ريالسيسكو		
 0.40 ريالس اليمامة		
 0.50 ريالالزامل0	
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 0.50 ريالسدافكو		
 0.40 ريالسافكو		
 0.45 ريالاألحساء		
  0.40 ريالمناء		
 0.50 ريالس الشرقية		
 0.50 ريالاملصايف		
 ال يوجدينساب		
 1.10 ريالصافوال		
 0.95 ريالسابك		
 0.05 ريالاملتطورة0	
 0.45 ريالالتصنيع		
 0.60 ريالالبحري		
 0.50 ريالأميانتيت		
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الملحق )ك( نشرة اكتتاب

صنـدوق ......... لالستثمار المالي )صندوق إسالمي(

صندوق ذو رأس مال متغر مؤسس يف دولة ..................... وفق القوانن
والتعليمات املختصة بتنظيم األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار

مدير الصندوق
شركة ..................... لالستثمار

مدير االستثمـار
بنك .....................

أمن االستثمار
شركة .....................
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الصندوق
تأســس صنــدوق ..................... لالســتثمار املــايل )صنــدوق إســالمي( يف 
عــام...............، مبوجــب أحــكام املرســوم بالقانــون ..................... يف شــأن 

تنظيــم تــداول األوراق املاليــة وإنشــاء صناديــق االســتثمار.

رأس مال الصندوق
ــار واحلــد  ــه 5،000،000 دين ــى من ــرا ًواحلــد األدن ــدوق متغ ــال الصن ــون رأس م يك

األقصــى 50،000،000 دينــار.

أهداف الصندوق
ــة قصــرة  ــة التقليدي ــأدوات املالي ــد منافســة ل ــق عوائ ــدوق إىل حتقي ــدف الصن يه
ومتوســطة األجــل املتاحــة يف الســوق ..................... ولتحقيــق هــذا تســتثمر 
أمــوال الصنــدوق يف صفقــات جتاريــة واســتثمارية وأدوات الســوق النقديــة واملتاجــرة 
ــال واملشــاركة يف اإلصــدارات اخلاصــة  ــن أعم ــط هبــا م ــا يرتب ــع م والتأجــر ومجي
والعامــة والصفقــات التجاريــة اخلاصــة والعامــة الــي يتــم تنفيذهــا باســتخدام 
الصيــغ املاليــة واألدوات االســتثمارية الشــرعية مثــل املراحبــة، املســاومة، الســلم، 
االســتصناع واإلجــارة، وذلــك وفقــاً للقواعــد والشــروط الــواردة فيمــا بعــد يف هــذا 
النظــام ووفــق الضوابــط الشــرعية الــي تعتمدهــا هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية 

ــدوق. للصن

جماالت االستثمار
ــع مــا  ــدوق يف صفقــات اســتثمارية واملتاجــرة والتأجــر ومجي تســتثمر أمــوال الصن
ــغ  يرتبــط هبــا مــن أعمــال، ويف املشــاركة يف صفقــات اســتثمارية باســتخدام الصي
املالية واألدوات االستثمارية الشرعية مثل املراحبة واملساومة والسّلَم و االستصناع 
واإلجــارة ويف ســوق ..................... لــأوراق املاليــة، ويف االســتثمار يف عمليات 
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اإلصــدار اخلاصــة والعامــة، وفقــاً للقواعــد والشــروط الــواردة فيمــا يأتــي يف النظــام 
األساســي للصنــدوق ووفــق الضوابــط الشــرعية الــي تعتمدها هيئة الفتــوى والرقابة 

الشــرعية للصنــدوق. 

ضوابط االستثمار
ختضــع اســتثمارات الصنــدوق للضوابــط والشــروط املذكــورة يف النظــام األساســي 

للصنــدوق:

ــة 	.  ــوى والرقاب ــة الفت ــا هيئ ــي تضعه ــط الشــرعية ال ــع الضواب ــة م ــون متوافق تك
الشــرعية للصنــدوق، وخاضعــة ملراجعتهــا الدوريــة.

تكون استثمارات الصندوق مقومة بالدينار.	. 

ــد معــدل األجــل الراجــح weighted average ألصــول الصنــدوق عــن 	.  ال يزي
ســنة. وإذا زادت عــن ذلــك بســبب اســرتداد الوحــدات أو غــر ذلــك يتجنــب املديــر 
أي اســتثمارات جديــدة يزيــد أجلهــا عــن ثالثــة شــهور حلــن اخنفــاض معــدل األجــل 

املتبقــي حملفظــة الصنــدوق إىل ســنة أو دون ذلــك. 

ــن أصــول الصنــدوق عــن مخــس ســنوات 	.  ــي ألي أصــل م ال يزيــد األجــل املتبق
وعلــى أال تقــل الصفقــات ذات العائــد املتغــر عــن 50٪ مــن إمجــايل الصفقــات الــي 

يزيــد أجلهــا املتبقــي عــن ســنة واحــدة. 

والشــركات 	.  احلكوميــة  وشــبه  احلكوميــة  للجهــات  املباشــرة  املخاطــر  أخــذ 
املســامهة ذات املــالءة املاليــة اجليــدة أو حســب تقديــر املديــر، وجيــوز لــه احلصــول 
علــى ضمانــات أو رهونــات مــن مؤسســات ذات مــالءة ماليــة حســب تقديــر املديــر. 

يعمل الصندوق على توزيع املخاطر بتجنب تركز االستثمارات وفق ما يلي:  	. 

اجلهات احلكومية وشبه احلكومية لدولة ..................... بدون سقف.أ. 
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املصــارف املرخصــة بدولــة ..................... يكــون ســقفها 25٪ مــن صــايف 	. 
أصــول الصنــدوق للمصــرف الواحد.

اجلهــات األخــرى مبــا ال يزيــد عــن 3 ماليــن دينــار كويــي أو 15٪ مــن صــايف ج. 
أصــول الصنــدوق.

ال جيو	 للصندوق القيام مبا يلي:	. 

البيــع علــى املكشــوف أو منــح التمويــل االســتهالكي لأفــراد أو متويــل األفــراد 	 
مباشــرة أو متويــل القــروض االســتهالكية.

إصدار أو منح ضمانات مالية وكفاالت.	 

ضمان اإلصدارات.	 

متويل شراء األسهم باألجل أو متويل اهلامش )املارجن(.	 

االســتثمار يف الســلع مــا مل يكــن بغــرض التمويــل علــى أن ال يزيــد عــن 25 ٪ 	 
مــن صــايف أصــول الصنــدوق.

شــراء أو متلــك أو املضاربــة أو االســتثمار يف العقــارات مــا مل يكــن ذلــك بغرض 	 
التمويــل وعلــى أن ال يزيــد عــن 25 ٪ مــن صــايف أصــول الصندوق.

رهن أصول الصندوق.	 

االقــرتاض إالَّ إذا كان قرضــاً حســناً وبنســبة ال تتجــاوز 10٪ مــن صــايف أصــول 	 
الصنــدوق ولفــرتات ال تتجــاوز عشــرة أيــام عمل.

خماطر االستثمار
بالرغــم مــن أن سياســة االســتثمار للصنــدوق ســتكون آلجــال قصــرة ومتوســطة 
وبالشــروط املبينــة يف نشــرة االكتتــاب إال أن قيمــة الوحــدات والعوائــد املتوقعــة أو 
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الناجتــة قــد ترتفــع أو تنخفــض وقــد ال يســرتد املشــرتكون أصــل املبالــغ املســتثمرة يف 
الصنــدوق يف حالــة اخلســارة ال مســح اهلل.

االكتتا	 واالشرتاك واسرتداد وحتويل الوحدات
فرتة االكتتا	 األولية

تكــون القيمــة االمسيــة لوحــدة االســتثمار 1 )واحــد( دينــاراً. يظــل باب االشــرتاك 	. 
ــاء هــذه  ــد انته ــاب االشــرتاك إال بع مفتوحــاً طــوال مــدة الدعــوة، وال جيــوز قفــل ب
املــدة، فــإذا قاربــت هــذه االنتهــاء دون أن تتــم تغطيــة مجيــع احلصــص أو الوحــدات 
–إذا كان رأس املــال ثابتــاً، أو احلــد املطــروح منهــا إذا كان رأس املــال متغــراً– جــاز 
للمديــر أن يطلــب متديدهــا لفــرتة مماثلــة بعــد موافقــة جهــة اإلشــراف، مــا مل يقــم 

هــو بتغطيــة قيمــة احلصــص أو الوحــدات الــي مل يتــم االشــرتاك هبــا.

ــة مجــع احلصــص أو الوحــدات 	.  ــدة احملــددة لالشــرتاك دون تغطي إذا انتهــت امل
الــي مت طرحهــا، جــاز للمديــر أن يطلــب مــن وزارة التجــارة والصناعــة إنقــاص 
رأمســال الصنــدوق إىل احلــد الــذي مت تغطيتــه مــن رأس املــال، بشــرط أال يقــل 
هــذا احلــد عــن 50٪ مــن إمجــايل قيمــة احلصــص أو الوحــدات الــي مت طرحهــا، 
كمــا جيــوز لــه العــدول عــن إنشــاء الصنــدوق.  ويف احلالــة األخــرة، فــإن علــى أمــن 
االســتثمار واملديــر أن يــرد للمشــرتكن املبالــغ الــي دفعوهــا، ومــا تكــون قــد حققتــه 
مــن عائــد خــالل فــرتة وجودهــا لــدى البنــك أو اجلهــة الــي تلقــت طلبــات االشــرتاك، 
وذلــك خــالل فــرتة ال تزيــد عــن 10 )عشــرة( أيــام مــن تاريــخ اســتالمه طلبــاً بذلــك.

ــة التخصيــص خــالل 15 )مخســة 	.  ــر بفــرز االشــرتاك، وإجــراء عملي ــوم املدي يق
عشــر( يومــاً علــى األكثــر مــن تاريــخ قفــل بــاب االشــرتاك وإذا زادت طلبات االشــرتاك 
عــن احلــد األعلــى لــرأس مــال الصنــدوق، فيتــم توزيــع مــا زاد منهــا علــى املشــرتكن، 

كٌل بنســبة مــا اشــرتك بــه. وتــؤول الكســور إىل املديــر.
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يتــم إشــعار املشــرتكن بالوحــدات املخصصــة هلــم خــالل 10 )عشــرة( أيــام عمــل 	. 
مــن تاريــخ انتهــاء فــرتة االكتتــاب.

تــرد إىل املشــرتكن املبالــغ الزائــدة عــن قيمــة مــا مت ختصيصــه هلــم مــن وحــدات 	. 
خــالل 7 )ســبعة( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء إجــراءات التخصيــص وال يســتحقون 

أيــة عوائــد أو أربــاح عنهــا.

احلد األدنى واألقصى الكتتا	 املدير
ال جيــوز أن تقــل قيــم الوحــدات الــي يشــرتك هبــا املديــر عــن 5٪ مــن رأمســال 
الصنــدوق، وال تزيــد عــن احلــد األقصــى وال جيــوز لــه أن يتصــرف يف هــذه النســبة 
طاملــا بقــي الصنــدوق قائمــاً ويف كل األحــوال تكــون قيمــة احلــد األقصــى الــذي 
يشــرتك هبــا املديــر هــو 2،500،000 دينــار، وحتفــظ الشــهادات اخلاصة هبذه النســبة 

لــدى أمــن االســتثمار.

احتسا	 القيمة الصافية لوحدات الصندوق
يتــم احتســاب صــايف قيمــة األصــول كل يــوم ثالثــاء علــى األقــل ـ علــى أن يكــون 
يــوم عمــل يف الســوق املصــريف ..................... ، وإذا مل يكــن يــوم عمــل فــأول 
ــادة  ــر احلــق يف زي ــوم عمــل يليــه يف الســوق املصــريف ..................... وللمدي ي
عــدد أيــام التقييــم. ويتــم االحتســاب يف الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــاً بتوقيــت 
..................... يف أيــام التقييــم. وحتتســب القيمــة الصافيــة للوحــدة بواســطة 
تقســيم صــايف أصــول الصنــدوق علــى عــدد الوحــدات املصــدرة يف اليــوم الــذي يتــم 

فيــه التقييــم.

ويقوّم صايف أصول الصندوق حسب األسلو	 التايل:

متثــل القيمــة الصافيــة ألصــول الصنــدوق قيمــة جممــوع أصــول الصنــدوق 	. 
ناقصــاً كافــة اخلصــوم.
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يتــم تقييــم األوراق املاليــة املتداولــة علــى أســاس متوســط ســعر اإلقفــال خــالل 	. 
أســبوع التقييــم. 

تقــدر القيمــة الســوقية لــأوراق املاليــة غــر املتداولــة علــى أســاس الكلفــة مضافاً 	. 
إليهــا الربــح املرتاكــم -إن وجــد– و/أو مضافــاً إليهــا الزيــادة أو النقــص يف قيمتهــا 

الســوقية - إن وجــدت - حســبما يقــدره املديــر وأمــن االســتثمار.

يقيم النقد وما شابه بالكلفة مضافاً إليها األرباح املرتاكمة إن وجدت.	. 

يتــم اســتهالك مصاريــف التأســيس خــالل ســنة ميالديــة واحــدة مــن تاريــخ 	. 
تأســيس الصنــدوق. 

حتسم كافة مطلوبات الصندوق واحتياجات الطوارئ والضرائب إن وجدت.	. 

يقدر تراكم الدخل واملصروفات يف كل يوم تقييم.	. 

سعر االشرتاك واالسرتداد
يتــم االشــرتاك بســعر يــوازي صــايف قيمــة الوحــدة مضافــاً إليــه عمولــة بيــع 	. 

ــع.  ــوكالء البي ــع ل ــغ املســتثمر تدف ــة( مــن صــايف املبل ــع باملائ ال تتجــاوز 0.25٪ )رب
تضــاف قيمــة كســور الوحــدات إىل أصــول الصنــدوق. 

يكون سعر االسرتداد موازياً لصايف قيمة الوحدة.  	. 

احلد األدنى لالشرتاك واالسرتداد
يكــون احلــد األدنــى لالشــرتاك واالســرتداد مــا يعــادل 5،000 )مخســة آالف( وحــدة 
اســتثمارية يف الطلــب الواحــد. وإذا اخنفــض الرصيــد املتبقــي للمشــرتك عــن ألــف 
وحــدة حيــق للمديــر تصفيــة املتبقــي مــن الوحــدات االســتثمارية دون احلاجــة إىل 

إخطــار املشــرتك. 
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احلد األعلى لالشرتاك
ال يزيــد احلــد األقصــى للوحــدات الــي جيــوز أن يتملكهــا أي مشــرتك عــن 10 

)عشــرة( ماليــن وحــدة.

إجراءات االشرتاك
تقــدم طلبــات الشــراء واملســتندات الالزمــة واملبلــغ املــراد اســتثماره إىل املديــر أو 

ــا. ــوب عنهم ــن ين ــر االســتثمار أو م مدي
ال تقبــل طلبــات االشــرتاك إالَّ إذا كانــت مســتوفية لكافــة الشــروط املذكــورة يف 
منــوذج طلــب االشــرتاك ومقبولــة مــن قبــل املديــر. يقــوم الوصــيّ بتوقيــع منــوذج 
طلــب االكتتــاب مــع ذكــر الصفــة الــي يوّقــع هبــا ومــا يثبــت وصايتــه. ويف حــال 
ــب االشــرتاك مبــا يف  ــة يف منــوذج طل ــات االشــرتاك للشــروط الالزم اســتيفاء طلب
ذلــك حتصيــل أمــن االســتثمار للمبالــغ املعنيــة ومت تقدميهــا قبــل الســاعة احلاديــة 
عشــرة صباحــاً مــن يــوم تقييــم وحــدات االســتثمار فتقبــل يف ذلــك اليــوم. أمــا إذا 
ــر  ــك. وللمدي ــي بعــد ذل ــم يأت ــوم تقيي ــم االشــرتاك يف أول ي اســتلمت بعــد ذلــك فيت

احلــق يف رفــض أي طلــب اشــرتاك غــر مســتوفٍ للشــروط.

إجراءات االسرتداد
تقــدم طلبــات االســرتداد إىل املديــر مبينــة عــدد الوحــدات املــراد اســرتدادها واســم 
املشــرتك واحلســاب املراد حتويل صايف قيمتها إليه. إذا مت اســتالم طلب االســرتداد 
مســتويف الشــروط يف يــوم تقييــم الوحــدات وقبــل الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــاً 

فيتــم االســرتداد يف ذلــك اليــوم وإالَّ فيتــم االســرتداد يف أول يــوم تقييــم يليــه.

ــوب  ــوب اســرتدادها وعــدد الوحــدات املطل إذا زاد الفــرق بــن عــدد الوحــدات املطل
االشــرتاك هبــا عــن 10٪ مــن رأمســال الصنــدوق املصــدر قبــل انتهــاء املوعــد احملــدد 

لالســرتداد واالشــرتاك فيجــوز للمديــر أن يوقــف عمليــة االســرتداد.
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التحويل
تقــدم طلبــات التحويــل إىل املديــر وتقبــل بشــرط أن تكــون اجلهــة احملولــة الوحــدات 

إليهــا مؤهلــة لالشــرتاك يف الصنــدوق )انظــر األطــراف الــي حيــق هلــا االشــرتاك(.

األطراف اليت حيق هلا االشرتاك
يــن ومواطــي   ..................... يســمح باالشــرتاك يف الصنــدوق للمواطنــن 
دول جملــس التعــاون اخلليجــي واملقيمــن بدولــة ..................... -أيــاً كانــت 
جنســياهتم- واملؤسســات والشــركات واألجانــب املقيمــن خــارج ..................... 
والشــركات واملؤسســات وغرهــا مــن األشــخاص االعتباريــن األجانــب مــع مالحظــة 
أن النظــام األساســي ونشــرة االكتتــاب للصنــدوق ال ميثــالن عرضــاً لبيــع وحــدات 
اســتثمارية أو حماولــة الجتــذاب طلبــات شــراء لتلــك الوحــدات يف الــدول الــي 
ال جيــوز فيهــا قانونيــاً تــداول وحــدات الصنــدوق )بيعــاً أو شــراءً(. وجيــب علــى 
األجانــب الراغبــن يف االشــرتاك التحقــق مــن قانونيــة اشــرتاكهم بالصنــدوق يف 
ضــوء القانــون األجنــي املنطبــق عليهــم، وال يتحمــل املديــر أيــة مســئولية قانونيــة يف 
حــال عــدم مراعــاة األجانــب أليــة قيــود قانونيــة مفروضــة عليهــم بشــأن االشــرتاك 

يف الصنــدوق.

انعدام األهلية املدنية للمشرتك
ــه  ــى صــدور قــرار بانعــدام أهليت ــة عل يكــون املشــرتك مســؤوالً عــن األضــرار املرتتب
املدنيــة مــا مل يقــم الّقيــم أو الوصــي بإخطــار املديــر بالقــرار الصــادر يف هــذا الشــأن، 
كمــا ويكــون الّقيــم أو الوصــي مســؤوالً عــن األضــرار الناجتــة عــن انعــدام األهليــة 

املدنيــة لوكيلــه املفــوض أو أي طــرف ثالــث لــه صالحيــة  التوقيــع.

اإلدراج
يتــم إدراج الصنــدوق يف ســوق ..................... لــأوراق املاليــة وفقــاً لقــرارات 
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الســوق ووفــق اجلــدول الزمــي الــذي يضعــه املديــر بعــد احلصــول علــى املوافقــات 
الرمسيــة الالزمــة لذلــك.

إدارة الصندوق
مدير الصندوق

عــن الصنــدوق شــركة األوىل لالســتثمار مديــراً لــه، وهــي شــركة مســامهة كويتيــة 
مقفلــة تأسســت يف يوليــو مــن عــام ........ بــرأس مــال مصــدر ومدفــوع وقــدره 
.....................، مرخصــة مــن قبــل بنــك ..................... املركــزي كشــركة 
إســالمية مقرها يف دولة .....................، مدينة ..................... وللمدير 
كافــة الصالحيــات املنصــوص عليهــا يف الالئحــة التنفيذيــة لتنظيــم األوراق املاليــة 
ــة .......... وحســبما  ــق االســتثمار الصــادرة عــن وزارة التجــارة والصناع وصنادي
تعــدّل بــن احلــن واآلخــر إذا مل يتــم اإلشــارة إليهــا صراحــة يف نشــرة االكتتــاب هذه.

هية الفتوى والرقابة الشرعية

تتألــف هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية األوىل للصنــدوق مــن الســادة الشــيوخ 
األفاضــل:

-

-

تكون واجبات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي:

حتديــد الضوابــط العامــة الســتثمارات الصنــدوق حبيــث تكــون متوافقــة مــع 	. 
قواعــد الشــريعة اإلســالمية.

مراجعــة منــاذج العقــود املاليــة وتعديلهــا حــن يقتضــي األمــر ذلــك حبيــث تكــون 	. 
متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية.
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إعــالم املشــرتك مــن خــالل إصــدار شــهادة ترفــق بالتقريــر الســنوي للصنــدوق 	. 
حــول توافــق نشــاط الصنــدوق مــع الضوابــط الشــرعية أو املخالفــات إن وجــدت.

أمني االستثمار
......، مقرهــا  لالســتثمار، وقــد تأسســت عــام  أمينــاً   ........ الصنــدوق  عــن 
.........، ومــن ضمــن أغراضهــا القيــام بوظيفــة أمانــة االســتثمار. وتكون مهمة أمن 
االســتثمار احلفــاظ علــى األمــوال واألوراق املاليــة واألصــول اخلاصــة بالصنــدوق، 
والتأكــد مــن أن اســتثمارات الصنــدوق هــي ضمــن القيــود والسياســات احملــددة 
يف نشــرة االكتتــاب هــذه. كذلــك يقــوم أمــن االســتثمار باحتســاب صــايف قيمــة 

ــا. ــم واإلعــالن عنه ــوم تقيي الوحــدات يف كل ي

مدير االستثمار
تأسســت يف  مســامهة  شــركة  وهــو   ............................. بنــك  تعيــن  مت 

.............. بلــغ  املصــدر  رأمسالــه   ،......... بتاريــخ   .....................

وكالء البيع
مت حتديد كالً من بنك ..................... وشركة ..................... لالستثمار 

وكيلــي بيع.

مراقب احلسابات
مت تعين ..... كمراقب حلسابات الصندوق وعنوانه: دولة ........................

املستشار القانوني
مت تعين شركة ...................... للمحاماة واالستشارات القانونية.

السنة املالية
تبــدأ الســنة املاليــة يف ............. وتنتهــي يف  .............. مــن كل عــام باســتثناء 
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الســنة األوىل فتنتهــي يف .............. مــن ذات العــام لتأســيس الصنــدوق. 

تعديل النظام األساسي
يتــم التعديــل يف نظــام الصنــدوق بنــاءً علــى طلــب املديــر وموافقــة جهــة اإلشــراف 
بشــرط عــدم املســاس باحلقــوق اجلوهريــة املكتســبة ملالكــي الوحــدات االســتثمارية. 
يتعــن علــى املديــر إعــالم مالكــي الوحــدات بأيــة تعديــالت تقرهــا جهــة اإلشــراف 
ــة إىل  ــد املســجل باإلضاف ــق الربي ــق النشــر يف الصحــف أو عــن طري ــا عــن طري إم

إعــالم أمــن االســتثمار ومديــر االســتثمار كتابيــاً هبــذه التعديــالت.

انقضاء الصندوق
مــدة الصنــدوق 10 )عشــر( ســنوات قابلــة للتجديــد مبوافقــة املديــر والراغبــن يف 

االســتمرار بعــد أن يســرتد كل مــن ال يرغــب يف االســتمرار صــايف قيمــة وحداتــه.
ينقضي صندوق االستثمار بأحد األسباب التالية: 

انتهاء املدة احملددة للصندوق.أ. 

انتهاء الغرض الذي مت إنشاء الصندوق من أجله.	. 

انقضــاء مــدة الشــركة مديــر الصنــدوق أو إشــهار إفالســها مــا مل حيــل حملهــا ج. 
مديــر آخــر.

صدور حكم قضائي حبل الصندوق.د. 

إذا اخنفضــت قيمــة وحــدات االســتثمار عــن 50 ٪ مــن ســعرها يف آخــر تقييــم 	. 
هلــا بشــرط موافقــة جهــة اإلشــراف.

شطب الصندوق من سجل صناديق االستثمار بوزارة التجارة والصناعة.و. 

إذا رأت جهــة اإلشــراف تصفيــة الصنــدوق مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى 	. 
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طلــب املديــر وألســباب تقدرهــا جهــة اإلشــراف يف احلالتــن.

موافقــة 75 ٪ مــن املشــرتكن بنــاء علــى طلــب يقــدم إىل جهــة اإلشــراف مــن ح. 
الذيــن ميلكــون مــا ال يقــل عــن 5 ٪ مــن وحــدات الصنــدوق.

 أية أسباب أخرى ينص عليها نظام الصندوق.ط. 

تصفية الصندوق
يقــوم املديــر بإشــهار انقضــاء الصنــدوق بعــد موافقــة جهــة اإلشــراف عــن طريــق أ. 

القيــد يف الســجل املعــد لصناديــق االســتثمار بــوزارة التجــارة والصناعــة والنشــر يف 
اجلريــدة الرمسيــة ويف صحيفتــن يوميتــن حمليتــن علــى األقــل. وال حيتــج علــى 
الغــر بانقضــاء الصنــدوق وال تبــدأ أعمــال التصفيــة إال مــن تاريــخ إشــهار االنقضــاء 

والنشــر الرمســي.

ــك. ويف 	.  ــة اإلشــراف خــالف ذل ــر جه ــا مل ت ــدوق م ــة الصن ــر بتصفي ــوم املدي يق
ــا التصفيــة بنــاءً علــى حكــم قضائــي أو قــرار مــن جهــة  احلــاالت الــي تكــون فيه
ــي  ــن املصف ــة تعي ــرار الصــادر بالتصفي ــم أو الق ــن احلك اإلشــراف جيــب أن يتضم

ــة. ــدة التصفي ــد أجــره وم وحتدي

حتفــظ دفاتــر الصنــدوق وســجالته ومســتنداته لــدى املصفــي ملــدة 10 )عشــر( ج. 
ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء أعمــال التصفيــة. 

ــون الشــركات د.  ــا يف قان ــاً لأحــكام املنصــوص عليه ــدوق وفق ــة الصن ــم تصفي تت
ــة الشــركات املســامهة. ــة بشــأن تصفي التجاري

حقوق املشرتكني
تكــون الوحــدات متســاوية يف احلقــوق واألربــاح، والتوزيعات، وصــايف األصول. وحيق 
ــى التقاريــر الدوريــة واحلســابات ربــع الســنوية والســنوية  للمشــرتكن احلصــول عل
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واالطــالع علــى املســتندات املتوفــرة الطــالع املشــرتكن واملهتمــن باالشــرتاك يف مقــر 
الصنــدوق والتصويــت يف اجتماعــات املشــرتكن كلمــا دعــت احلاجــة إىل ذلــك.

التقارير الدورية واإلعالنات
ــر بإعــداد تقريــر ســنوي مدقــق خــالل 45 )مخســة وأربعــن( يومــاً مــن  يقــوم املدي
هنايــة الســنة املاليــة، وترســل نســخة منــه إىل جهــة اإلشــراف. ويتــم نشــر البيانــات 
املاليــة الســنوية للصنــدوق يف صحيفتــن حمليتــن يوميتــن علــى األقــل بعــد موافقــة 

جهــة اإلشــراف عليهــا.
يقــوم املديــر بإعــداد ميزانيــة نصــف ســنوية مدققــة للصنــدوق خــالل مــدة ال تتجــاوز 
30 )ثالثــن( يومــاً مــن انتهــاء الفــرتة املعــدة هلــا. يتــم اعتمــاد تلــك امليزانيــات مــن 
مراقــب احلســابات وفقــاً ملبــادئ احملاســبة الدوليــة املتعــارف عليهــا ومتطلبــات جهــة 

اإلشراف.

يتــم نشــر القيمــة الصافيــة للوحــدة االســتثمارية الواحــدة يف صحيفتــن حمليتــن 
علــى األقــل كلمــا احتســبت ألغــراض االشــرتاك واالســرتداد.

تو	يع األرباح
ينــوي الصنــدوق توزيــع كافــة األربــاح املتحققــة بعــد خصم املصروفــات واملخصصات 
ــة  ــل صــايف قيم ــم تعدي ــة ويت ــاء الســنة املالي ــن انته ــة أشــهر م ــة خــالل ثالث الالزم

الوحــدة علــى ضــوء ذلــك.

املستندات املتوفرة لالطالع عليها
يستطيع املشرتكون واملهتمون باالشرتاك االطالع على املستندات التالية يف مقر 

الصندوق:

نشرة االكتتاب.	. 
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عقد التأسيس والنظام األساسي للصندوق.	. 

احلسابات السنوية وربع السنوية بعد مراجعتها من قبل املدقق اخلارجي.	. 

مصاريف الصندوق
مدير الصندوق - املدير

تكــون أتعــاب املديــر 1.00 ٪ )واحــد باملائــة( مــن إمجــايل صــايف أصــول الصنــدوق 
ســنوياً حتتســب يف كل يــوم تقييــم وتدفــع يف هنايــة كل شــهر وتطــرح مــن صــايف 

ــد احتســاهبا. ــدوق عن أصــول الصن
أمني االستثمار

يتقاضــى أمــن االســتثمار لقــاء قيامــه بكافــة االلتزامــات أتعابــاً ســنوية مــن إمجــايل 
صــايف أصــول الصنــدوق يتــم خصمهــا يف هنايــة كل ثالثــة أشــهر ميالديــة علــى أن 
ــة كل شــهر  ــع يف هناي ــم وتدف ــوم تقيي ــار حتتســب يف كل ي ــل عــن 10،000 دين ال تق
وتطــرح مــن صــايف أصــول الصنــدوق عنــد احتســاهبا، ويتــم احتســاهبا وفــق شــرائح 

علــى النحــو التــايل :.

نســبة 0.1250 ٪ حتــى 10 ماليــن دينــار وحبــد أدنــى ال يقــل عــن 10،000 	. 
ــار ســنوياً. دين

نســبة 0.1000 ٪ لأمــوال اإلضافيــة الــي تزيــد عــن 10 ماليــن وحتــى 20 	. 
ــار. ــون دين ملي

نســبة 0.0875 ٪ لأمــوال اإلضافيــة الــي تزيــد عــن 20 مليــون وحتــى 30 	. 
مليــون دينــار.

نســبة 0.0625 ٪ لأمــوال اإلضافيــة الــي تزيــد عــن 30 ماليــن وحتــى 50 	. 
ــار. ــون دين ملي
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مدير االستثمار
أتعابــاً ســنوية قدرهــا 0.50٪ )نصــف باملائــة( مــن  يتقاضــى مديــر االســتثمار 
ــة كل  ــع يف هناي ــم وتدف ــوم تقيي ــدوق حتتســب يف كل ي إمجــايل صــايف أصــول الصن

شــهر يتحملهــا املديــر مــن صــايف أصــول الصنــدوق عنــد احتســابه. 

عمولة االسرتداد
ال توجــد عمولــة للبيــع، إال أنــه حيــق للمديــر أن يفــرض عمولــة اســرتداد ال تزيـــد عــن 
0.50٪ )نصــف باملائــة( علــى املبالــغ الــي تزيــد علــى 100،000 دينــار )مائــة ألــف 
ــدون إشــعار مســبق  ــار( والــي تســتثمر لفــرتات تقــل عــن 30 )ثالثــن( يومــاً وب دين

مبــدة االســتثمار.  

مصاريف التأسيس
يتــم اســتهالك مصاريــف التأســيس والــي ال تتجــاوز 20،000 دينــار علــى فــرتة ســنة 
ماليــة واحــدة باســتخدام القســط الثابــت ويتــم احتســاهبا يف كل يــوم تقييــم وتطــرح 

مــن قيمــة صــايف أصــول الصنــدوق.

مصروفات أخرى
ــة  ــة هيئ ــك تكلف ــة بنشــاطه مبــا يف ذل ــات املتعلق ــة املصروف ــل الصنــدوق كاف يتحم
واإلعــالن  والدعايــة  الشــرعية واحملامــن ومدققــي حســابات  والرقابــة  الفتــوى 
واملطبوعــات وغرهــا. ويتــم تقديــر هــذه املصروفــات يف بدايــة كل عــام وحتمــل 
أصــول الصنــدوق نســبة موازيــة لنســبة الفــرتة املنقضيــة مــن الســنة يف كل يــوم 
ــة  ــل الكلف ــر احلــق يف التشــاور مــع مدققــي احلســابات حــول تعدي ــم.  وللمدي تقيي
املقــدرة آنفــة الذكــر إذا لــزم ذلــك خــالل العــام ويتــم احتســاب املصروفــات املعنيــة 

حســب الكلفــة الــي مت إعــادة تقديرهــا.
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الملحق )ل( نشرة اكتتاب

صنـدوق ......... لالستثمار المالي )صندوق إسالمي(

شركة..................... للصناديق االستثمارية 
نشرة اإلصدار يف صندوق .....................

الفصل األول
اسم الشركة وتسجيلها وأغراضها

اسم الشركة: .......................................................................
تاريخ التأسيس ورقم التسجيل: ...................................................
مركز الشركة: ......................................................................

رأمسال الشركة:
يبلــغ رأمســال الشــركة املصــرح بــه مــن أســهم اإلدارة وأســهم الشــركة مائــي مليــون 
دوالر أمريكــي ال غــر، موزعــة علــى مليونــي ســهم، قيمــة الســهم االمسيــة مائــة دوالر 

أمريكي.
ويتألف رأمسال الشركة املصرح به من نوعن من األسهم مها: 

أ. أسهم اإلدارة:
وهــي متثــل رأس املــال الثابــت وعددهــا ..................... ســهماً صــادرة بالكامــل 
وقيمتهــا ..................... دوالراً أمريكيــاً، وهــي متثــل ملكيــة رأس املــال الثابــت 

وختــول أصحاهبــا حــق التصــرف واإلدارة والتصويــت واختــاذ القــرارات. 
	. أسهم املشاركة:

وقيمتهــا  ســهماً،   ..................... وعددهــا  املتغــر  املــال  رأس  متثــل  وهــي 
باألربــاح  املشــارك  املتغــر  املــال  رأس  متثــل  أمريكيــاً  دوالراً   .....................

الشــركة يف اإلصــدارات املكتتــب فيهــا.  الناجتــة عــن عمليــات 
ويف مجيــع األحــوال يشــرتط أال يزيــد رأس املــال املصــرح بــه عــن عشــرة أمثــال 
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رأس املــال مــن أســهم اإلدارة؛ حبيــث ال يتجــاوز جممــوع الرصيــد القائــم مــن أســهم 
ــوع مــن أســهم اإلدارة. ــال املدف ــال رأس امل املشــاركة الصــادرة تســعة أمث

غايات الشركة: 
هتــدف الشــركة إىل التعامــل مبختلــف وجــوه املعامــالت الشــرعية املســتمدة مــن 
أحــكام الفقــه اإلســالمي مبختلــف مذاهبــه ومصــادره، وتدبــر املــوارد املاليــة الالزمــة 
ــام بإصــدار أســهم املشــاركة  لبــدء هــذا التعامــل وتوســيع نطاقــه مبــا يف ذلــك القي

املقابلــة حلصــة أو أكثــر مــن موجــودات الشــركة يف صناديقهــا املختلفــة. 
وتشمل األعمال الي تقوم هبا الشركة:

أ. املراحبة: 
ــال، أي ســعر التكلفــة  ــه رأس امل ــرب أن ــع بالثمــن املعت ــى التباي وهــي تعــي االتفــاق عل

ــة أو مقــدار حمــدد. ــح بنســبة معين ــداً الرب زائ
	. السلم:

وهــو يعــي التعاقــد علــى شــراء أو بيــع ســلع أو منتجــات تســلم يف املســتقبل وذلــك 
علــى أســاس الدفــع املعجــل للثمــن حبســب الشــروط الشــرعية الــي تشــرتط أن يكــون 

الثمــن واألجــل معلومــن، وأن يكــون املبيــع حمــدداً يف مقــداره وأوصافــه. 
ج. اإلجيار: 

وهــو يعــي القيــام بتأخــر أيــة أصــول مملوكــة للشــركة أو مســتأجرة مــن قبلهــا، 
وذلــك هبــدف حتقيــق عوائــد رحبيــة مناســبة.

د. املشروعات:
ــه، أو  ــاه لدراســته وتســويقه ومتويل وهــي تشــمل أي مشــروع ميكــن للشــركة أن تتبن
بيعــه حصصــاً جمــزأة علــى شــكل صناديــق أو أســهم أو حقــوق ملكيــة، وذلــك بــأي 

صــورة معتــربة شــرعاً وقانونــاً.
املستشار الشرعي:..................................................................
املستشار القانوني: .................................................................
مدققو احلسابات: .................................................................
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الفصل الثاني
بيان هام للمستثمرين 

إن اهلــدف الرئيســي مــن إعــداد هــذه النشــرة هــو عــرض مجيــع املعلومــات الــي 
ــدوق  ــى اختــاذ قــرار االســتثمار يف أســهم املشــاركة يف صن تســاعد املســتثمرين عل

.....................
هــذا، وتتضمــن هــذه النشــرة مجيــع املعلومــات اهلامــة والضروريــة عــن الشــركة وال 
تغفــل أو تســقط أي معلومــات هامــة قــد يكــون هلــا أثرهــا الســلي، أو اإلجيابــي علــى 

قــرار االســتثمار.
وإن شــركة ..................... للصناديــق االســتثمارية تتحمــل املســئولية الكاملــة 

عــن صحــة ودقــة املعلومــات الــواردة يف هــذه النشــرة. 
وعلــى كل مســتثمر أن يتفحــص بتمعــن ويــدرس بدقــة مجيــع املعلومــات الــواردة يف 

هــذه النشــرة، ويف عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة. 
الفصل الثالث 

معلومات عن األسهم املطروحة لالكتتا	 وخصائصها
قيمــة األســهم املطروحــة لالكتتــاب: ...............................................
تاريــخ االســتحقاق: .................................................................

نوع األسهم املطروحة لالكتتاب: 
أســهم مشــاركة يف صنــدوق .........................................................
عــدد األســهم املطروحــة لالكتتــاب ............................................ســهم.
القيمة االمسية للسهم: ............................................. دوالراً أمريكياً.

خصائص األسهم املطروحة لالكتتا	:
- األسهم املطروحة لالكتتاب هي أسهم مشاركة يف اإلصدار يف صندوق ..........

- األســهم املطروحــة امسيــة وغــر قابلــة للتجزئــة، ولكــن جيــوز أن يشــرتك شــخصان 
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أو أكثــر يف ملكيتهــا علــى أن ميثلهــم جتــاه الشــركة شــخص واحــد. 
ــة للتــداول بالبيــع والشــراء، ويتــم تســجيل التصرفــات  - األســهم املشــار إليهــا قابل
الــي تــرد عليهــا مــن بيــع أو رهــن أو تنــازل أو حتويــل يف ســجالت الشــركة أو لــدى 
مكاتــب التســويق، أو متعهــدي الشــراء وتكــون الشــركة مســئولة أمــام آخــر مســاهم 

مســجل لديهــا.
حقوق مالكي أسهم الصندوق: 

- نســبة األربــاح الصافيــة املتحققــة عــن هــذه العمليــات ..................... ســنوياً، 
خيصــم منهــا حصة الشــركة كمضــارب بنســبة .....................

- للمســتثمر احلــق يف بيــع أســهمه بعــد مــرور ..................... مــن تاريــخ غلــق 
االكتتــاب، وذلــك حســب الســعر املعلــن يف تاريــخ طلــب البيــع ويتــم حتويــل القيمــة 

خــالل ..................... مــن تاريــخ إشــعار الشــركة بالرغبــة يف بيــع األســهم.
- ال جيوز البيع خالل فرتة ..................... قبل تاريخ التصفية.

ضوابط إعادة الشراء:
- تقرر جلنة حتديد األسعار- املشكلة من إدارة الشركة ومندوب عن كل من البنوك 
واملؤسســات املاليــة الضامنــة إلعــادة الشــراء واملســوقن، وكذلــك املكتتبــن الذيــن ال 
تقــل مســامهتهم عــن ....٪ مــن قيمــة اإلصــدار- أســعار شــراء وبيــع أســهم املشــاركة 
علــى أســاس أســبوعي، ويتــم اإلعــالن عــن األســعار يف جريــدة ..................... 
كل يــوم ..................... أو باالتصــال املباشــر مبقــر الشــركة أو الوكيــل، ويبقــى 

الســعران نافــذي املفعــول طيلــة بقيــة أيــام األســبوع.
- حيدد هذان السعران حسب اتفاق األطراف املشار إليها أعاله. 

-تعلن أسعار الشراء صافية بعد خصم عمولة إعادة الشراء. 
البنوك واملؤسسات املالية الضامنة إلعادة الشراء: 

......................................................................................
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الفصل الرابع 
شروط االكتتا	

يتــم طرحهــا  ..................... ســهماً  لالكتتــاب  املطروحــة  األســهم  عــدد   .	
لالكتتــاب.  بالكامــل 

يــوم  وينتهــي   ..................... يــوم  صبــاح  مــن  اعتبــاراً  االكتتــاب  يبــدأ   .	
..................... بتوقيــت   ..................... الســاعة   .....................

	. تدفــع قيمــة األســهم املكتتــب هبــا بالكامــل عنــد االكتتــاب يف احلســاب اآلتــي 
باســم  ماليــة  حبوالــة  أو   ............................................... بالبنــك 

الشــركة وترســل علــى عنواهنــا.
بالنســبة  أمريكيــاً  دوالراً   ..................... هــو  لالكتتــاب  األدنــى  احلــد   .4

لأفــراد. بالنســبة  أمريكيــاً  دوالراً   ..................... للمؤسســات، 
ــق االكتتــاب  ــاح ألســهم املشــاركة بعــد يومــن مــن تاريــخ غل 5. يبــدأ احتســاب األرب
ــن يســامهون  ــام الســنة 365 يومــاً، ويكــون للمكتتبــن الذي ــى أســاس أن عــدد أي عل
قبــل غرهــم- خــالل فــرتة االكتتــاب- أولويــة االكتتــاب يف اإلصــدار علــى أســاس أن 

التحصيــل يتــم يف موعــد ال يتجــاوز تاريــخ غلــق االكتتــاب.
6. يوقــع طالــب االكتتــاب علــى طلــب االكتتــاب الــذي حيتــوي علــى إقــرار باســتالمه 
نشــرة اإلصــدار والتزامــه بعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة واطالعــه 

علــى مجيــع حمتوياهتــا. 
وما توفيقي إال باهلل
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
شركة ..................... للصناديق االستثمارية

منوذج اكتتا	
إىل: شركة ..................... للصناديق االستثمارية 

بعــد االطــالع علــى نشــرة اإلصــدار يف صنــدوق ..................... نعلمكم برغبتنا 
يف االســتثمار يف أســهم املشــاركة املخصصــة لالســتثمار يف الصنــدوق املذكــور، 
ــزم التزامــاً كامــاًل بشــروط نشــرة اإلصــدار وأحــكام عقــد التأســيس والنظــام  ونلت

األساســي للشــركة. 
عدد األسهم املكتتب هبا هو: ............................................... سهماً. 
مت إيداع مبلغ ..........................................................يف حسابكم.
رقم .................................... بالبنك ....................................
بتاريخ .......................................................ومرفق صورة اإليداع.
االسم: ..............................................................................
اجلنسية: ...........................................................................
العنوان: .............................................................................
اهلاتف: .............................................................................

التاريخ:        /       /
   التوقيع

....................
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 الملحق )م( األوزان الترجيحية 

حسب المنشور رقم 8 /  2002 البنك المركزي السوداني

ــل الســلم واملشــرتاة إلغراض  األوزان الرتجيحيــة ملخاطــر الســلع املســتلمة مــن متوي
ــرر أن  ــة رأس املــال )أوزان األصــول اخلطــرة املرجحــة( تق ــة: ألغــراض كفاي جتاري

تكــون أوزان املخاطــر لتلــك الســلع علــي النحــو التــايل:
	. السلع املستلمة من متويل السلم

و	ن املخاطرفرتة التخزين
 25٪ أقل من عام من تاريخ االستالم وحتى عام 

50٪ أكثر من عام وحتى عامن 
100٪ أكثر من عامن 

ــل الســلم واملشــرتاة إلغراض  األوزان الرتجيحيــة ملخاطــر الســلع املســتلمة مــن متوي
جتاريــة:

	. السلع املشرتاة إلغراض جتارية:
  أ. املدخالت الزراعية والصناعية:

و	ن املخاطرفرتة التخزين
30 ٪ من تاريخ االستالم وحتى عام 

100٪ أكثر من عام 

األوزان الرتجيحية ملخاطر السلع املستلمة من متويل السلم واملشرتاة إلغراض 
جتارية:

  	. السلع املعمرة كاآلليات واملعدات:



674
صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

و	ن املخاطرفرتة التخزين
30 ٪ من تاريخ االستالم وحتى عام 

40٪ أكثر من عام وحتى عامن 
50٪ أكثر من عامن وحتى 5أعوام 

100٪ أكثر من 5 أعوام 

   ج0 أي سلع أخرى مشرتاة ألغراض جتارية تعامل كأصول أخرى بأوزان خماطر  
 .٪100

التصنيف واملخصصات

نسبة 
تصنيف التمويلبالنسبة للمراحبةبالنسبة للصيغ األخرىاملخصص

2%
يعــي التمويــل القائــم الــذي مل 

حيــن اســتحقاقه بعــد 
يعــي التمويــل القائــم الــذي مل 

التمويل العادي حيــن اســتحقاقه بعــد 

20%

إذا ختلــف العميل عن الســداد 
 6 إيل   3 بــن  تــرتاوح  مــدة 
أشــهر مــن تاريــخ االســتحقاق. 

إذا ختلــف العميــل عــن ســداد 
أي قســط مــن األقســاط ملــدة 
تــرتاوح بــن شــهر إيل 3 أشــهر 

ــخ االســتحقاق.  ــن تاري م
دون املستوي 

50%

إذا ختلــف العميل عن الســداد 
 12 إيل   6 بــن  تــرتاوح  مــدة 
أشــهر مــن تاريــخ االســتحقاق. 

إذا ختلــف العميــل عــن ســداد 
أي قســط مــن األقســاط ملــدة 
تــرتاوح بــن 3شــهر إيل 6 أشــهر 

مــن تاريــخ االســتحقاق. 

التمويل املشكوك 
يف حتصيله 

100%

عــن  العميــل  ختلــف  إذا 
الســداد ملــدة  أكثــر مــن عــام 

االســتحقاق تاريــخ  مــن 

إذا ختلــف العميــل عــن ســداد 
أي قســط مــن األقســاط ملــدة 
تزيــد عــن 6 أشــهر مــن تاريــخ 

االســتحقاق. 
الديون الرديئة 
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املوجودات املرجحة بأو	ان املخاطر
اسم املصرف ........................................................

البنود داخل امليزانية

األصول 
اخلطرة 
املرجحة

الو	ن 
الرتجيحي 

لدرجة املخاطر

رصيد األصول 
كما تعكسه 

امليزانية
البند

1- نقدية باخلزينة   صفر  
2- نقد أجني   صفر  
3- نقدية يف البنك املركزي   صفر  
4- نقدية طرف بنوك حملية   صفر  
5- نقدية طرف بنوك خارجية ومراسلن   20 ٪  
6- شيكات حتت التحصيل   صفر  
7- التمويل للحكومة   صفر  
8- التمويل للمؤسسات احلكومية األخرى احمللية   50 ٪  

9- التمويل بضمان العقار   30 ٪  
10- التمويل بضمان الرهن   20 ٪  
11- التمويل بضمان التخزين املشرتك   50 ٪  
12- التمويل بضمان إقرارات العمالء   100 ٪  
13- التمويل بضمان مصريف   صفر  
14- سلع سلم أقل من عام   25 ٪  
   - سلع سلم أكثر من عام و أقل من عامن   50 ٪  

   - سلع سلم أكثر من عامن 100 ٪
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٪ 30
٪ 30
٪ 40
٪ 50
٪ 100

15- سلع مشرتاة إلغراض جتارية:   
   - مدخالت زراعية وصناعية أقل من عام 
   - مدخالت زراعية وصناعية أكثر من عام 

ب/ سلع معمرة 
   - أقل من عام 

   - أكثر من عام وأقل من عامن 
   - أكثر من عامن وحتى 5 أعوام 

   - أكثر من 5 أعوام 

  
٪ 50

املســجلة    الشــركات  التمويــل بضمــان أســهم   -16
بســوق اخلرطــوم لــأوراق املاليــة 

  
٪ 100

17- التمويل بضمان أسهم الشركات غر املسجلة   
بسوق األوراق ااملالية 

  
٪ 20

18- أوراق جتارية مشرتاة – خطاب اعتماد معزز   

  
٪ 100

19- أوراق جتاريــة مشــرتاة – خطــاب اعتمــاد غــر   
معــزز 

20- أوراق جتارية مشرتاة - أخري   100 ٪  
21- أسهم مملوكة   100 ٪  
22- األصول الثابتة )صايف القيمة الدفرتية(   100 ٪  
  

٪ 100
وأرصــدة    املدينــون  )تشــمل  أخــرى  أصــول   -23

مدينــة( 
  

صفر
صفر

24- صكوك حكومية   
 CMC أ/ شهادات مشاركة املصرف املركزي    

 GMC ب/ شهادات مشاركة احلكومة    

اإلمجايل     
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الملحق )ن( 

المحفظة االستثمارية من وجهة نظر المستثمر

))سياسة اعرف عميلك((

إن قــرار اختيــار شــراء أســهم مــن أســهم جمموعــة شــركات حيكمه متغران أساســيان 
مهــا: العائــد واملخاطــرة، واملفاضلــة بــن شــركتن معنــاه اختيــار أســهم الشــركة ذات 
العائــد األكــرب إذا مــا تســاوتا مــن حيــث املخاطــر، وإذا تســاوتا يف العائــد فاالختيــار 
ألســهم الشــركة الــي تكــون املخاطــر هبــا أقــل. أمــا عــدة أســهم متنوعــة يف العائــد 

»Portfolio وحجــم املخاطــرة فهــذا مــا يســمى »باحملفظــة االســتثمارية

كيف يبين املستثمر حمفظته االستثمارية؟ 

البــد مــن التفكــر يف أســلوب إدارة احملفظــة املاليــة أو مناقشــة ذلــك مــع شــركة 
السمســرة الــي تديــر احملفظــة، وهنــاك قواعــد حمــددة ال بــد مــن مراعاهتــا لتنميــة 
القيمــة الســوقية هلــذه احملفظــة، وجلعــل مكوناهتــا متوازنــة، ومبــا يصــل هبــا إىل بــرّ 

األمــان االقتصــادي، مازجــا بــن العائــد واملخاطــرة. 

واحملفظــة االســتثمارية هــي مصطلــح يطلــق علــى جممــوع مــا ميلكــه الفــرد مــن 
األســهم واألوراق املاليــة، اهلــدف مــن امتالكهــا هــو تنميــة قيمتهــا الســوقية وحتقيــق 
التوظيــف األمثــل ملــا متثلــه. ختضــع احملفظــة إلدارة شــخص يُســمى مديــر احملفظــة. 

ختتلــف نظــرة األفــراد الذيــن ميلكــون حمافــظ اســتثمارية حســب األهــداف املرجــوة 
 : منها

فبعــض األفــراد لديــه اســتعداد لتملــك أوراق ماليــة ذات درجــة عاليــة مــن - 
ــاح، يف حــن  ــن األرب ــن م ــدر ممك ــرب ق ــق أك ــه يســعى إىل حتقي املخاطــرة؛ ألن
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يفضــل البعــض اآلخــر اعتمــاد أســلوب متحفــظ يف االســتثمار حتــى إن حصــل 
علــى عائــد أقــل. 

وبعــض األفــراد يســعون إىل تكويــن حمافــظ متوازنــة، أي أن بعضهــا يتضمــن - 
درجــة عاليــة مــن املخاطــرة. 

والبعض اآلخر درجة قليلة من املخاطرة. - 

ــى فلســفة الفــرد  ــن احملافــظ االســتثمارية يف األســهم يعتمــد عل وهكــذا فــإن تكوي
نفســه ومــدى اســتعداده لتقبــل املخاطــرة، وكذلــك احتياجاتــه اخلاصــة فيمــا إذا 
ــت وبشــكل دوري  ــى تدفــق نقــدي ثاب كان يهــدف بالدرجــة األوىل إىل احلصــول عل

ــاح.  ــم األرب ــه يهــدف إىل تعظي ــع ســنوي أو ســنوي( أو أن )شــهري أو رب

تقسم احملافظ االستثمارية إىل عدة أنواع، أبرزها: 

حمافــظ العائــد: يتأتــى الدخــل النقــدي لــأوراق املاليــة الــي حيتفــظ هبــا 	. 
املســتثمر ألغــراض العائــد مــن التوزيعــات النقديــة لأســهم. وعلــى هــذا فــإن 
وظيفــة حمافــظ العائــد هــي حتقيــق أعلــى معــدل للدخــل النقــدي الثابــت 

واملســتقر للمســتثمر وختفيــض املخاطــر بقــدر اإلمــكان. 

حمافــظ الربــح: وهــي احملافــظ الــي تشــمل األســهم الي حتقق منــوا متواصال 	. 
يف األربــاح ومــا يتبــع ذلــك مــن ارتفــاع يف أســعار الســهم أو ارتفــاع األســعار مــن 
خــالل املضاربــات أو صناديــق النمــو الــي هتــدف إىل حتقيق حتســن يف القيمة 
الســوقية للمحفظــة، أو صناديــق الدخــل وهــي تناســب املســتثمرين الراغبــن 
يف عائــد مــن اســتثماراهتم لتغطيــة أعبــاء املعيشــة، أو صناديــق الدخــل والنمــو 
ــد دوري ويف  ــون يف عائ ــن يرغب ــي احتياجــات املســتثمرين الذي ــا وهــي تل مع
ــق منــو مضطــرد يف اســتثماراهتم. إن شــراء  ــون يف حتقي نفــس الوقــت يرغب
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األســهم الــي ينتظــر هلــا منــو عــاٍل ضمــن حمفظــة الربــح يتطلــب تطبيــق 
األســس العامــة يف إدارة احملافــظ االســتثمارية بصــورة دقيقــة وواضحــة؛ 
حيــث إن مفهــوم الربــح يفــرتض حتقيــق عوائــد أعلــى مــن تلــك الــي حتققهــا 
الســوق بشــكل عــام، ولذلــك فــإن اختيــار هــذه األســهم يتطلــب عنايــة كبــرة 

لتحقيــق هــذا اهلــدف.

حمافــظ الربــح والعائــد: هــي احملفظــة الــي جتمــع أســهما خمتلفــة يتميــز 	. 
بعضهــا بتحقيــق العائــد، وبعضهــا اآلخــر بتحقيــق الربــح. وهــذا النــوع يعتــرب 
ــا واملخاطــر  ــن يتطلعــون إىل املــزج بــن املزاي ــدى املســتثمرين والذي املفضــل ل

ــوع مــن هــذه احملافــظ.  الــي تصاحــب كل ن

تشرتك احملافظ بغض النظر عن نوعها باخلصائص التالية:

احملافظة على رأس املال األصلي؛ ألنه أساسي الستمرار املستثمر بالسوق، - 

اســتقرار تدفــق الدخــل وفقــا حلاجات األفــراد املختلفة ووفقــا لطبيعة احملفظة - 
االســتثمارية يف األســهم الي تشــكل لتلبية هذه احلاجات. 

النمــو يف رأس املــال والتنويــع يف االســتثمار، للتقليــل مــن املخاطــر الــي يتعــرض - 
هلا املســتثمر.

قابليــة الســيولة والتســويق، وهــذا يعــي أن تكــون األصــول املاليــة مــن النــوع - 
الــذي ميكــن بيعــه يف الســوق يف أي وقــت. 
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ملحق )ز( تقويم وسائل االستثمار)1(
نظــراً ألمهيــة البيانــات احملاســبية عمومــاً ويف املؤسســات املاليــة خصوصــاً، قامــت 
ــة،  ــغ االســتثمار اإلســالمية املســتخدمة يف املؤسســات املالي ــم صي حمــاوالت لتقوي
وقــد اخرتنــا منهــا هــذه الدراســة الــي أرســت معايــر لتقويــم وســائل االســتثمار ثــم 

اقرتحــت منوذجــاً لقيــاس أدائهــا.

معيار الرحبية:

ــن  ــا م ــي يســعى املصــرف إىل حتقيقه ــن أهــم األهــداف ال ــاح م ــق األرب ــد حتقي يع
خــالل وســائل االســتثمار املتعــددة والــي تعــد مــن أهــم مصــادر اإليــرادات باملصــرف 
اإلســالمي، وترجــع أمهيــة األربــاح لكوهنــا مصــدرا مــن مصــادر ثقــة املودعــن 
واملتعاملــن مــع املصــرف باإلضافــة إىل أن األربــاح متكــن املصــرف مــن زيــادة 
ــة، كمــا أهنــا مــن احــد الوســائل  االحتياطيــات وبالتــايل مواجهــة إي خســائر حمتمل
لزيــادة رأس املــال باملصــارف. لــذا يعــد معيــار الرحبيــة مــن أهــم املعايــر الــي تقيــس 
كفــاءة اســتخدام وســائل االســتثمار. وميكــن قيــاس هــذا املعيــار عــن طريــق العديــد 

مــن املؤشــرات منهــا: 

نســبة العائــد علــى االســتثمارات: ويســتخدم هــذا املؤشــر لقيــاس نســبة عائــد - 
وســيلة االســتثمار مقارنــة بإمجــايل إيــرادات االســتثمارات للمصــرف:

× 100إيرادات وسيلة االستثمارنسبة العائد = إمجايل إيرادات االستثمار باملصرف

نســبة رحبية وســيلة االســتثمار: يســتخدم هذا املؤشــر لقياس األرباح الناشــئة - 
عن اســتخدام األموال يف تلك الوســيلة االســتثمارية.

)1( دكتــور حممــد البلتاجــي، حنــو بنــاء منــوذج حماســي لتقويــم وســائل االســتثمار يف املصــارف اإلســالمية )املراحبــة، املضاربــة، املشــاركة(، 
بتصرف.
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× 100أرباح وسيلة االستثمارنسبة الرحبية = رصيد التمويل

معــدل حتقيــق أهــداف املوا	نــة: يســتخدم هــذا املعــدل لقيــاس مــدى حتقيــق - 
املصــرف ألهدافــه احملــددة باملوازنــة التقديريــة لوســيلة االســتثمار.

معيــار االســتثمار: يعــد معيــار االســتثمار مؤشــراً هامــاً للحكــم علــى كفــاءة املصــرف 
يف اســتخدام األمــوال املتاحــة ومــدى تلبيتــه الحتياجــات املتعاملــن، حيــث أن عمليــة 
منــح االئتمــان ال تنتهــي مبجــرد منــح العميــل التمويــل املطلــوب وإمنــا يتطلــب األمــر 

متابعــة العميــل يف الســداد حتــى يســرتد املصــرف أموالــه مــرة أخــرى.

وميكن قياس هذا املعيار عن طريق جمموعة من املؤشرات املالية من أمهها:

الــو	ن النســي للصيغــة: ويســتخدم هــذا املؤشــر للتعــرف علــى الــوزن النســي - 
لوســيلة االســتثمار مقارنــة بالوســائل األخــرى املســتخدمة باملصــرف.

× 100رصيد متويل الصيغةالوزن النسي للصيغة = إمجايل متويل املصرف

نســبة املتأخــرات:  ويســتخدم هــذا املؤشــر لقيــاس نســبة املتأخــرات إىل حجــم - 
التمويــل املقــدم للعمــالء.

× 100رصيد املتأخراتنسبة املتأخرات = رصيد متويل الصيغة

معــدل النمــو: يتــم قيــاس معــدل منــو اســتخدام وســيلة االســتثمار مقارنــة - 
بالوســائل االســتثمارية األخــرى.

معدل النمو =
رصيد التمويل احلايل – رصيد التمويل السابق

100 ×
رصيد التمويل السابق
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معيــار تلبيــة احتياجــات العمــالء: يعــد هــذا املعيــار مــن أهــم املعايــر للتعــرف - 
ــاس  ــن قي ــن.  وميك ــة وســائل االســتثمار الحتياجــات املتعامل ــدى تلبي ــى م عل

هــذا املعيــار عــن طريــق جمموعــة مــن املؤشــرات مــن أمههــا:

ــا -  ــاس أداء وســيلة االســتثمار ومــدى تلبيته ــم قي ــوع جمــال االســتخدام: يت تن
الحتياجــات العمــالء عــن طريــق معرفــة جمــاالت اســتخدام الصيغــة مــن حيــث 
تلبيتهــا الحتياجــات قطــاع األفــراد وقطــاع الشــركات، ومدى تلبيتهــا للقطاعات 
االقتصاديــة املختلفــة )صناعيــة، جتاريــة، عقاريــة ( وطبيعــة املــدة الزمنيــة 

الســتخدام وســيلة االســتثمار )قصــرة، متوســطة، طويلــة األجــل(.

معــدل منــو العمــالء: يعــد معــدل منــو العمــالء مؤشــراً علــى تلبيــة تلــك - 
الوســيلة االســتثمارية الحتياجــات العمــالء، ومــدى قــدرة العاملــن باملصــرف 
علــى تســويق تلــك املنتجــات مــن خــالل اســتيعاهبم ألســلوب وســيلة االســتثمار 

وتطبيقهــا بالصــورة الصحيحــة.

معدل النمو =
عدد العمالء احلايل – عدد العمالء السابق

100 ×
عدد العمالء السابق
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صناعة التمويل
في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية

قطاعــات  يف  الراهــن  عصرنــا  يف  املســلمون  العــرب  تأخــر 
ملحوظــاً  تقدمــاً  أحــرزوا  باملقابــل  ولكنهــم  عامــة  الصناعــة 
عامليــاً يف صناعــة أخــرى غــر تقليديــة وهــي صناعــة التمويــل 

اإلســالمية.  املاليــة  املصــارف  يف 

ولعــّل هــذه الصناعــة أخــذت مســاراً عامليــاً ملفتــاً للنظــر أكثــر 
بعــد األزمــة املاليــة العامليــة 2008 .. مــا جعــل مؤسســات ماليــة 
ومصرفيــة عامليــة تنظــر للتمويــل املصــريف اإلســالمي نظــرة 

مغايــرة فيهــا توقــف وتقديــر وتعلّــم.

إنّ التمويــل العاملــي ال جيانــب االســتغالل ويدعــم تكويــن طبقات 
الومهــي  التضخــم  اجتماعيــة ماليــة مســيطرة وهــو يشــجع 
والســيطرة الومهيــة مــا يقلــص النمــاء ويكــرس اســتعباد جهــات 
ويهــدد  العــامل  خريطــة  علــى  كثــرة  ملواقــع  دوليــة  وأطــراف 

التــوازن االقتصــادي العاملــي.

بينمــا يقــوم التمويــل املصــريف اإلســالمي علــى معايــر راســخة 
تســتمد نســغ جتددهــا وحماكاهتــا ملتغــرات الواقــع مــن الكتــاب 
العظيــم »القــرآن« وهــي معايــر أخالقيــة ثابتــة كالعــدل واإلمنــاء 
والتكافــل والبنــاء. وهلــذا فقــد الحــظ العــامل أمجــع أن التمويــل 
تنميــة  النظــرة يف حتقيــق  اســرتاتيجي  اإلســالمي  املصــريف 

مســتدامة وتكافــل مكــن.

وهــذا الكتــاب للمؤلــف األســتاذ الدكتــور ســامر قنطقجــي إمنــا 
هــو رافــد تعليمــي توثيقــي وفــق قواعــد أكادمييــة ومعطيــات 
تطبيقيــة يفيــد الباحــث فــرداً ومؤسســات يف مســائل التمويــل 
مرجعــاً  ويعــدُّ  اإلســالمية  املاليــة  واملؤسســات  املصــارف  يف 
رائــداً يســدُّ ثغــرة مرجعيــة حيويــة يف بنيــان املكتبــة العربيــة 

اإلســالمية.
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