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نحو موؤ�رش اإ�سالمي للتعامل يف ال�سوق املالية والنقدية

)1(
بدياًل عن موؤ�رش الفائدة الربوي

تاأليف: اأ. د. عبداحلميد البعلي

اأ�ستاذ الفقه املقارن والقت�ساد الإ�سالمي

ورئي�س ق�سم الفقه املقارن والدرا�سات الإ�سالمية

بكلية القانون الكويتية العاملية والعميد الفخري للكلية.

تقرير البحث وخالئ�سه:

توطئة:

االقت�ضاد  فقه  منتدى  يف  اأطلقتها  رئي�ضة  ومبادرة  دعــوة  يت�ضمن  البحث  هذا  اإن 

 ،2015 مار�س  يف  دبي  بحكومة  االإ�ضالمية  ال�ضوؤون  دائــرة  نظمته  الــذي  االإ�ضالمي، 

تتعلق ب�رشورة االإ�رشاع ببناء »موؤ�رش الربحية لل�ضوق املالية االإ�ضالمية«، وهو موؤ�رش 

يعد مبثابة »املبلغ االأمني ال�ضادق عن قيا�س االآداء ومدى جودته، وتقومي الكفاءة ومدى 

ااًل عن موؤ�رش الفائدة الربوية، ال�ضائد عماًل، املنتقد  مهنيتها«، ويقوم بدياًل متكاماًل وفعَّ

يف ذاته، واملدمر يف اآثاره.

�ضقني  على  حتتوي  رئي�ضة  اأق�ضام  اأربــعــة  يف  املــبــادرة  هــذه  الباحث  عر�س  وقــد 

رئي�ضيني هما: 

اأوًل- ا�ضتعرا�س للواقع العملي و�رشورة املوؤ�رش كاأداة قيا�س معيارية ت�ضتخدم يف 

حتديد االأ�ضعار يف املعامالت االآجلة، ويف قيا�س تكلفة راأ�س املال، اإىل جانب درا�ضة اجلدوى 

الباحث  اأ�ضار  اإدارة اال�ضتثمار. كما  اأداء  االقت�ضادية للم�رشوعات اال�ضتثمارية، وتقومي 

اأن موؤ�رش الفائدة، منتقد يف  اأثبتته الوقائع والبيانات من  من خالل جداول مبّينة واإىل ما 

اقت�ضاديات  يف  الو�ضعية  االقت�ضادية  النظم  اأحدثته  ما  عن  ف�ضاًل  اآثــاره،  يف  مدمر  ذاته، 

العامل وبخا�ضة النامي يف كل مكونات العملية االقت�ضادية االأربعة، مبا ال يخفى على اأحد.

و�ضهادة   )2015 –مار�س  )دبي  االإ�ضالمي  االقت�ضاد  فقه  منتدى  يف  املتميزة  البحوث  جائزة  على  حائز  حمكم،  بحث   )1(

تقدير علمية ر�ضمية ممهورة بخامت الدولة.
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ثانيًا- قدم الباحث يف الق�ضم الثاين للبحث بيانًا وتف�ضياًل: )1( مبا ا�ضتنبطه من 

للمعامل   )2( بعدها:  عر�س  ثم  االإ�ضالمي،  الربحية  ملوؤ�رش  ع�رش  ال�ضبعة  املرتكزات 

االأ�ضا�ضية لالإطار املقرتح لبناء موؤ�رش الربحية االإ�ضالمي، والتي ت�ضل اإىل اأربعة ع�رش 

حمددًا اإطاريًا لبناء موؤ�رش الربحية. )3(كذلك للمبادئ الفقهية الكربى التي يقوم عليها 

موؤ�رش الربحية.

وقد خل�س البحث اإىل اأن االأمة االإ�ضالمية، وبفعل التداعيات واالآثار ال�ضلبية للنظم 

اإىل فقه اقت�ضادي ومايل  القائمة، وجدت نف�ضها بحاجة ما�ضة  االقت�ضادية الو�ضعية 

وم�رشيف وموؤ�ض�ضي تطويري تدعمه اأنظمة مالية واقت�ضادية، وبالتوازي مع كل ذلك 

بحاجة ما�ضة اإىل موؤ�رش لقيا�س االأداء ومدى جودته، وتقومي الكفاءة، ومدى مهنيتها، 

وذلك بدياًل عن موؤ�رش الفائدة الربوية، املنتقد يف ذاته، املدمر يف اآثاره، واإن هذا  البديل 

وم�رشيف  واقت�ضادي  مــايل  نظام  اإطـــار  يف  وذلــك  الربحية،  مــوؤ�ــرش  هــو  الباحث  عند 

اإ�ضالمي، وذلك بهدف احلفاظ على الرثوات واالأ�ضول يف كل الظروف، و�ضمان اأعلى 

املخاطر  من  م�ضتوى  اأدنى  �ضمان  وكذلك  واالقت�ضادية،  املالية  الكفاءة  من  م�ضتوى 

التي باتت جزءًا من  املالية  العاملية والداخلية واالأزمات  االأ�ضواق  الناجتة عن تقلبات 

االأنظمة املالية واالقت�ضادية ال�ضائدة يف عامل اليوم، وذلك كله على النحو التايل:  

اأوًل - ملحة تاريخية عن امل�رشفية الإ�سالمية واإجنازاتها املعا�رشة:

لقد كنت اأقول وال اأزال اإن موؤ�ض�ضاتنا املالية االإ�ضالمية تعد اأعظم اإجناز حتقق يف 

القرن الع�رشين كله وحتى اليوم، واأنها اليوم اأ�ضبحت مبثابة طوق النجاة عامليًا. ولقد 

اهلل-  -رحمه  ال�ضديف  بكري  لل�ضيخ   1904 �ضنة  االأوىل  الفتوى  منذ  �رشارتها  بداأت 

مفتي الديار امل�رشية، بحرمة الفوائد امل�رشفية، وتلتها فتوى ال�ضيخ عبداملجيد �ضليم 

1965 بحرمة الربا  1930، ثم الفتوى اجلامعة ملجمع البحوث االإ�ضالمية �ضنة  �ضنة 

بجميع اأ�ضكاله، واأنه ال تبيحه حاجة اأو �رشورة، �ضواء يف ذلك القرو�س االإنتاجية اأو 

اال�ضتهالكية.

ولو ا�ضتدار الزمان على هيئته، فاإن امل�رشفية االإ�ضالمية يرجع تاريخها اإىل زمن 

وتطويرية،  اإ�ضالحية  تاأ�ضي�ضية،  م�رشفية،  كانت  فلقد   .¤ الر�ضول  وفعل  وعهد 
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كان  عندما  فيه،  هو  الــذي  للقرن  باخلريية   ¤ ل�ضهادته  قطعًا  فيه  نحن  مما  واأف�ضل 

احُل�َضني بن منري واملغرية بن �ضعبة -ر�ضي اهلل عنهما- يكتبان املداينات واملعامالت، 

اأمـــوال  يكتبان  عنهما-،  اهلل  -ر�ــضــي  ال�ضلت  بــن  وُجــَهــيــم  الــعــوام  بــن  الــزبــري  وكـــان 

املركزي عن بيت  امل�ضوؤول  اأبو عبيده بن اجلراح -ر�ضي اهلل عنه-  ال�ضدقات. وكان 

املال، وكان عمر -ر�ضي اهلل عنه- امل�ضوؤول عن ال�ضدقات. وكان عبد اهلل بن اأبي اأوفى 

مي�ضي يف �ضوق ال�ضيارفة ينادي بقول ر�ضول اهلل ¤ مبا معناه: يا اأهل ال�ضوق اأب�رشوا 

بالنار ملن يقرتف الربا. 

عرفت  كما  النقود،  غري  املالية  االأدوات  االأوىل  االإ�ضالمية  العهود  عرفت  ولقد 

الن�ضاطات االئتمانية.

وتن�ضيط  التجارية،  االأعــمــال  ازدهـــار  يف  وا�ــضــح  اأثــر  ال�ضيارفة  لن�ضاط  وكــان 

لِئال يتخذوا  النا�س  اإىل عماله قائال:»راقبوا  االأعمال االئتمانية. لذلك كان عمر ير�ضل 

النقود متَّجرًا، فاإن النقود روؤو�س اأموال يتجر بها ال فيها«. ولذلك، فقد جعلت كتاب 

االإ�ضالمية  للم�ضارف  الع�رشة  الكلية  املبادئ  االأول من  املبداأ  اهلل عنه-  عمر -ر�ضي 

الراأ�ضمايل لالقت�ضاد« وكتابي »االأزمات االقت�ضادية  النظام  يف كتابي: »ما بعد تفكك 

العاملية.. فهل اإىل خروج من �ضبيل«.

ثانيًا – اأهمية موؤ�رش الربحية الإ�سالمي: 

من  واحدة  االإ�ضالمية  والنقدية  املالية  لل�ضوق  الربحية  موؤ�رش  اإن�ضاء  مبادرة  تعد 

�ضعيه  يف  املعا�رش  االإ�ضالمي  االقت�ضادي  الفكر  اإليها  تو�ضل  التي  املحطات  اأحــدث 

ال�ضتكمال توفري اآليات العمل امل�رشيف واملايل االإ�ضالمي، الذي يواجه حتديات اقت�ضادية 

يف  التنفيذي  اأ�ضا�ضها  جتد  املبادرة  هذه  اأن  على  ف�ضال  متزايدة.  وفكرية  واجتماعية 

تو�ضيات �ضدرت منذ فرتة عن عدد من الهيئات ال�رشعية االإ�ضالمية العريقة واملجاميع 

ة لها يف الفرتة االأخرية، الأنها ُتكمل  الفقهية الدولية، ومن ثم فاإن احلاجة اأ�ضبحت ملحَّ

ركنًا ركينًا يف منظومة عمل امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية، التي تلجاأ ملوؤ�رش 

اأمر يتناق�س مع  الكفاءة، وهو  االأداء ومدى اجلودة وتقومي  الربوي يف قيا�س  الفائدة 

حقيقة منهجها وطبيعة ن�ضاطها واأ�ضا�س اأدوات التمويل واال�ضتثمار فيها. 
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االإ�ضالمية،  املالية  لل�ضوق  الربحية  مــوؤ�ــرش  ومــبــادرة  �ـــرشورة  كانت  هنا  ومــن 

اإىل تاريخ عريق و�رشورات ومربرات مقنعة، خا�ضة يف �ضوء االنت�ضار  التي ت�ضتند 

من  كثرية  اأنحاء  يف  االإ�ضالمية  واملالية  امل�رشفية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضهده  الذي  والتو�ضع 

العامل، واهتمام االقت�ضاديات الغربية الكربى باملالية والتمويل االإ�ضالمي. 

والبحث يحتوي على اأربعة اأق�ضام كالتايل:

الق�سم الأول – �رشورة موؤ�رش الربحية 

الذي  االإ�ضالمي،  االقت�ضاد  فقه  يف  والنقدية  املالية  ال�ضوق  اأ�ضا�ضيات   – الثاين  الق�سم 

يتبنى برناجمًا لالإ�ضالح ال�ضامل حمكوم ب�ضوابط ال�رشيعة. 

ع�رش  االأربــعــة  االأ�ضا�ضية  مبعامله  االإ�ضالمي  الربحية  موؤ�رش  بناء   – الثالث  الق�سم 

االإطارية للموؤ�رش واملبادئ الفقهية الكربى التي يقوم عليها املوؤ�رش على النحو الوارد 

تف�ضياًل يف البحث.

الق�سم الرابع – ما اأحدثته النظم االقت�ضادية الو�ضعية يف الواقع االقت�ضادي العاملي 

وبخا�ضة النامي ويف كل مكونات العملية االقت�ضادية من ناحية النظم والفنيات والفكر 

التف�ضيل  على  ۈرب،  ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    زب  تعاىل:  لقوله  م�ضداقًا  اأي�ضًا 

الوارد يف البحث، واخلالئ�س اجلوهرية الأق�ضام البحث والتي تعك�س متطلبات ملحة 

تتمثل فيما يلي: 
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الق�سم الأول

�رشورة موؤ�رش الربحية

اأوًل- الواقع العملي و�رشورة املوؤ�رش:

املوؤ�رش اأداة قيا�ض معيارية ت�ستخدم يف:

.
)1(

- حتديد االأ�ضعار يف العمليات االآجلة

- ويف قيا�س تكلفة راأ�س املال.

- ويف درا�ضة اجلدوى االقت�ضادية للم�رشوعات اال�ضتثمارية.

)Feasibility study(    

- ويف تقومي اأداء اإدارة اال�ضتثمار.

)Measuring Portfolio Performance(     

والطلب،  العر�س  بتفاعل  املالية  االأ�ضواق  يف  املالية  االأوراق  اأ�ضعار  تتحدد  عــادة 

وهناك طرق عديدة متبعة يف حتديد اأ�ضعار االأوراق املالية يف االأ�ضواق املالية العاملية.

قيا�ضي  رقـــم  عــن  عــبــارة   Stock price index االأ�ــضــهــم  اأ�ــضــعــار  ومـــوؤ�ـــرش 

 ،
)2(

النق�ضان اأو  بالزيادة  �ضواء  املوؤ�رش  ي�ضمها  التي  االأ�ضهم  اأ�ضعار  تطور   يعك�س 

 ومن ثم ينظر اإليه يف ال�ضوق املالية باعتباره موؤ�رشًا حلركة اأ�ضعار جميع االأ�ضهم املتداولة 

الت�ضفية،  موعد  ُي�ضمى  ثابت  موعد  لتنفيذها  يحدد  التي  العمليات  وهي  القطعية،  الباتة  العمليات   -1 على  وت�ضتمل   )1(

يلتزم فيه املتعاقدون بدفع الثمن وت�ضليم االأوراق املالية، وال ميكنهم الرجوع عن تنفيذ العملية، وتنتهي عادة بخ�ضارة 

اأحد الطرفني املتعاملني )البائع اأو امل�ضرتي( اإال اإذا كان �ضعر االأوراق املالية يف يوم الت�ضفية معاداًل ل�ضعرها حني العقد 

)اأ�ضواق االأوراق املالية – د. اأحمد حمي الدين �س 429( وهذا يجعل من هذه العقود جمااًل للم�ضاربة املحظورة �رشعًا 

التي ي�ضبح فيها عقد البيع وال�رشاء �ضوريًا وت�ضبح العلمية رهانًا على �ضحة توقعات املتعاقدين. 2- عمليات البيع 

الق�ضري وهي عمليات البيع على املك�ضوف – انظر: �س 275  اإحدى و�ضائل امل�ضاربة يف ال�ضوق املالية وهي ممنوعة 

�رشعًا الأنها تدخل يف بيع ما لي�س عندك، املنهي عنه �رشعًا. 3 – اخليارات Options انظر: كتابنا – امل�ضتقات املالية يف 

االأ�ضواق العاملية والروؤية ال�رشعية واخليارات املحظورة �رشعًا.

 1923 )S&R(�ضنة   500 بورز  اأند  ا�ضتاندر  وموؤ�رش   1884 �ضنة  منذ  داوجونز  موؤ�رش  العاملية:  املوؤ�رشات  ومن   )2(

.MSCI وموؤ�رشات فاينن�ضال تاميز ومورجان اأند �ضتانلي ونا�ضداك وكيبور و�ضيبور و
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 يف ال�ضوق، وله داللة مهمة يف اإعطاء ما �ضتكون عليه �ضوق االأ�ضهم يف امل�ضتقبل القريب 

اأو البعيد، وهناك عدد كبري من املوؤ�رشات تختلف يف طريقة ح�ضابها، وعدد ال�رشكات 

التي ت�ضمها، ولكن يجمعها قا�ضم م�ضرتك هو اأنها تقوم على اأ�ضعار اأعداد كبرية من 

التي  االأ�ضهم  اأنــواع  وتتغري  قيا�ضي،  برقم  عنه  يعرب  عام  معدل  ال�ضتخراج  االأ�ضهم 

ي�ضمها املوؤ�رش كلما حدث تغري جوهري يف حجم ن�ضاط �رشكة ما اأو قطاع معني.

وهكذا تبدو احلاجة املا�ضة يف الواقع العملي اإىل اأداة معيارية لقيا�س االأداء والقدرة 

على التوقع والتنبوؤ الكامن، والذي يدل عليه ما جاء يف االآية الكرمية مبا »ي�ضتب�رشون« 

 يف االأمور. ولالأ�ضف فاإن املوؤ�رش ال�ضائد اليوم هو 
)1(

من الب�ضرية والتمكن من التدبر

املوؤ�رش   )London Interbank Rate( »الليبور«  ويعد  الربوية.  »الفائدة«  موؤ�رش 

املوؤ�رشات  اأكــرث  هو  لندن  بنوك  بني  االأجــل  ق�ضرية  االإقــرا�ــس  اتفاقيات  يف  امل�ضتخدم 

واأو�ضعها ا�ضتخدامًا،  ويوجد ال�ضيبور )Sibor( وهو �ضعر الفائدة بني البنوك يف �ضوق 

القاهرة، والكيبور الكويتي، وتاأخذ هذه املوؤ�رشات من �ضعر الفائدة العاملي مرجعًا لها 

اإن مل يكن اأ�ضا�ضًا جوهريًا.

)1( هذا املعنى ماأخوذ من قوله تعاىل: »وكانوا م�ستب�رشين« العنكبوت/38 . قال ابن عبا�س وجماهد وال�ضحاك معناه: 

– انظر: تف�ضري ابن  اأن الر�ضاالت حق واالآيات حق ولكنهم مع ذلك يكفرون عنادًا  لهم ب�ضرية .. وقيل: لهم ب�ضرية 

عطية ح11 �س 390 ط قطر، مكتبة بن تيمية، القاهرة، ط 1992. 
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يف  والو�سعي  الإ�سالمي  النظامني  بني  اجلوهرية  الــفــروق  ثانيًا- 

القت�ساد وامل�سارف

اأ- �رشد الباحث ثمانية ع�رش فرقًا من اأهم الفروق اجلوهرية بني النظام االقت�ضادي 

االإ�ضالمي والو�ضعي)جدول رقم)1((:

القت�ساد الإ�سالميالقت�ساد الو�سعيعن�رش املقارنةم

املعنى 1

الـــــذي يهتم  ــم  ــعــل ال هـــو ذلــــك 

بــــدرا�ــــضــــة �ـــضـــلـــوك االأفــــــــراد 

املــــوارد  اإدارة  يف  واملــجــتــمــع 

وتنميتها  الــنــادرة  االإنــتــاجــيــة 

االإن�ضانية  احلــاجــات  الإ�ضباع 

الالنهائية.

الــذي ينظم  العلم  ذلــك  هــو 

عــالقــة االأ�ــضــخــا�ــس بــاملــال 

وفق  اإنــفــاقــه  ويف  ك�ضبه  يف 

اأحكام ال�رشيعة التف�ضيلية 

ومقا�ضدها الكلية.

2
الوفرة – 

الندرة يف 

املوارد 

والتعامل  النظر  اأ�ــضــا�ــس  هــي 

وكيفية  االإنتاجية  املــوارد  مع 

تــوزيــع املــــوارد الــنــادرة ذات 

ــة بني  ــبــديــل اال�ــضــتــعــمــاالت ال

االأهداف املتعددة.

اأ�ــضــا�ــس النظر  الــوفــرة هــي 

والــــتــــعــــامــــل مـــــع املـــــــوارد 

ــه تــعــاىل:  ــقــول االإنـــتـــاجـــيـــة ل

ۆ   ۇ   ۇ   زبڭ  
ۆ  ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  
 ،)10 )ف�ضلت  ۋرب 

پ   زب  تــــعــــاىل:  ولـــقـــولـــه 

ڀ   ڀ    پ   پ  
ڀرب )اإبراهيم 34(.

�ضعر الفائدة3

اأ�ــضــا�ــس الــتــعــامــل الــنــقــدي يف 

حركة الن�ضاط االقت�ضادي.

حمـــرم بـــالـــقـــراآن والــ�ــضــنــة 

اأ�ضكاله  بجميع  واالإجــمــاع 

و�ضوره وم�ضمياته.
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4
اإ�ضباع 

احلاجات 

والرغبات 

مق�ضد اأ�ضا�ضي وهي حاجات 

على  تقوم  نهائية  ال  ورغبات 

ممكن  اإ�ضباع  اأق�ضى  حتقيق 

واأكرب متعة ولذة �ضخ�ضية.

تــابــع  اأي  مــ�ــضــتــق  مــقــ�ــضــد 

عقيدة  االإ�ـــضـــالم  الأحـــكـــام 

ال  لي�ضت  فهي  و�ــرشيــعــة، 

نهائية حيث تنتهي عند حد 

ال�رشف والرتف والتبذير، 

احلالل  باأحكام  وحمكومة 

واحلرام.

5
االأ�ضا�س 

الفكري 

والفقهي 

القائم  الفكري  املذهب  اأ�ضا�ضه 

ــل والــفــكــر  ــق ــع ــى جمــــرد ال ــل ع

الــبــ�ــرشي �ــضــواء كـــان نــظــامــًا 

ومن  ا�ضرتاكيًا،  اأو  راأ�ضماليًا 

ثم املادية البحتة.

ــديــن بــاأحــكــامــه  اأ�ــضــا�ــضــه ال

الكلية والتف�ضيلية عقائدية 

ــم  تــــ�ــــرشيــــعــــيــــة، ومــــــــن ث

املادة والروح  التوفيق بني 

واالأخالق.

6
امل�ضلحة العامة 

واخلا�ضة 

اخــــتــــالط مـــفـــهـــوم املــ�ــضــلــحــة 

ــعــامــة  اخلـــا�ـــضـــة الـــفـــرديـــة وال

املجتمعية، �ضواء يف ذلك النظام 

طبقة  و�ــضــيــطــرة  الـــراأ�ـــضـــمـــايل 

الليربالية  النظم  الربجوازية يف 

و�ضيطرة طبقة الربوليتاريا يف 

النظم اال�ضرتاكية.

مقدمة  الــعــامــة  املــ�ــضــلــحــة 

عــلــى املــ�ــضــلــحــة اخلــا�ــضــة 

عــنــد الــتــعــار�ــس، وحــقــوق 

اهلل يجب مراعاتها يف جميع 

االأحوال.

التكاليف املالية7

ـــب  ـــ�ـــرشائ ـــــل فـــيـــهـــا ال االأ�ـــــض

)التوظيف( 

االأ�ضل فيها الزكاة.
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ملكية االأموال 8

اأ�ـــضـــا�ـــضـــهـــا واالأ�ـــــضـــــل فــيــهــا 

يف  الفردية  اأو  اخلا�ضة  امللكية 

وامللكية  الــراأ�ــضــمــايل،  الــنــظــام 

النظام  يف  املجتمعية  اأو  العامة 

اال�ضرتاكي.

فيها  واالأ�ـــضـــل  اأ�ــضــا�ــضــهــا 

اال�ــــــضــــــتــــــخــــــالف، فـــهـــي 

ال�رشع،  بقواعد  حمكومة 

ــــا تـــتـــعـــدد وجتــتــمــع  ــــه واأن

بـــنـــ�ـــضـــب مــــتــــفــــاوتــــة بــني 

اخلا�ضة والعامة والوقف.

9
امل�رشفية 

والنظام 

امل�رشيف 

النقود  يف  االجتــار  على  تقوم 

على اأ�ضا�س القر�س الربوي.

تقوم على االجتار بالنقود، 

واأن القر�س ال يفعل اإال اهلل 

قر�ضًا ح�ضنًا ال ربويًا.

ال�ضوق 10

ومن  االأغــنــيــاء  ل�ضالح  يعمل 

ومن  الــ�ــرشائــيــة،  الــقــوة  ميلك 

ثـــم فــهــي عــر�ــضــة لــالحــتــكــار 

ومن  االحتكارية،  واملناف�ضة 

هنا ت�ضود احلرية امل�ضّوهة.

الر�ضول  حديث  د�ضتورها 

ال  �ـــضـــوقـــكـــم  »هــــــــذا   :¤

ينتق�ضن وال ي�رشبن عليه 

خراج«.

الرثوة 11

ـــة بــني االأغــنــيــاء، ومــن ثم  ُدول

ال�رشاع الطبقي البغي�س.

عــدالــة تــوزيــع الــــرثوة كي 

ال تكون ُدوَلة بني االأغنياء 

وذلك بنظام االإرث والزكاة 

وغريهما.

12
نظام احلماية 

اجلنائية 

والعقابية

تدل االإح�ضاءات امليدانية على 

على  ال�ضيطرة  يف  يفلح  مل  اأنــه 

مظاهر الف�ضاد.

راأ�ــس  وعلى  متامًا  العك�س 

نــظــام تــلــك احلــمــايــة تــاأتــي 

احلدود ال�رشعية.
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13
ال�ضمانات يف 

املعامالت 

تــتــ�ــضــم بـــالـــقـــ�ـــضـــور وعــــدم 

ذلك  عك�س  ويظهر  الفاعلية، 

ال�ضمانات  نظام  يف  النظر  من 

ــعــة  �ــرشي يف  االقــــتــــ�ــــضــــاد  يف 

االإ�ضالم و فقهها.

املعامالت حتكمها منظومة 

ال�ضمانات:  مــن  متكاملة 

الـــوقـــائـــيـــة: املــتــمــثــلــة يف   -

واالأوامـــر  النواهي  الــتــزام 

واخليارات الفقهية.

الـــ�ـــضـــمـــانـــات الــتــابــعــة 	 

ــة: كــالــعــربــون  الــعــالجــي

ودفــعــة �ــضــمــان اجّلــديــة 

وتـــعـــويـــ�ـــس االأ�ـــــــرشار 

والــرهــن  الفعلية  املــالــيــة 

والــــكــــفــــالــــة واحلــــــــق يف 

االحتبا�س واحلوالة...

ــة 	  ــي الــ�ــضــمــانــات االإجــرائ

املداينات  اآيــة  واالإثــبــات: 

االأمـــوال  حفظ  ومق�ضد 

ـــــن  ـــــدّي ال الـــــــ�ـــــــرشع.  يف 

الكتابة  اإثباته:  يجتمع يف 

و�ـــضـــدورهـــا مـــن كــاتــب 

عـــدل، واإقــــرار املــديــن اأو 

ولّيه بالعدل وال�ضهادة.
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البطالة 14

تعمل اآليته القائمة على مبداأي 

وتعظيم  املــــال  راأ�ــــس  تعظيم 

الـــربـــح عــلــى وجــــود الــبــطــالــة 

وتزايدها.

ـــتـــه مــــن خـــالل  ـــي تــعــمــل اآل

الـــــتـــــزاوج بــــني عــنــ�ــرشي 

الــــعــــمــــل وراأ�ـــــــــــــس املــــــال 

العقود  و�ضّلة  وامل�ضاركات 

اال�ــضــتــثــمــاريــة، ومــــن ثم 

املـــزيـــد مـــن فــر�ــس الــعــمــل 

على مكافحة البطالة.

الت�ضخم 15

مبداأ  على  القائمة  اآليته  تعمل 

الرثوة،  وتركيز  الفائدة  �ضعر 

ومن ثم التهيئة لالحتكار على 

وجود الت�ضخم.

مبداأ  خالل  من  اآليته  تعمل 

والغرم  واخل�ضارة  الربح 

وظيفة  وت�ضحيح  بالغنم، 

ـــى مــكــافــحــة  الــــنــــقــــود عـــل

الت�ضخم.

16
ال�رشاع 

والتكافل 

االجتماعي 

الـــفـــرديـــة على  اآلـــيـــتـــه  تــعــمــل 

االأغــنــيــاء  بــني  الــهــوة  تو�ضيع 

والــفــقــراء وتــاأجــيــج الــ�ــرشاع 

الطبقي االجتماعي.

ـــــة الــــتــــعــــاون  ـــــي تـــعـــمـــل اآل

الهوة  ردم  على  والتكافل 

بـــني االأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء 

الطبقي  ال�رشاع  ومكافحة 

االجتماعي.

17
اآلية الن�ضاط 

االقت�ضادي 

يــحــكــمــه مـــبـــداأ تــعــظــيــم الــربــح 

ــضــعــر  وتـــعـــظـــيـــم الـــــــــرثوة و�

الفائدة.

حتـــــكـــــمـــــه املـــــطـــــلـــــوبـــــات 

واملحظورات ال�رشعية.
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املح�ضلة 18

vv ضوف� اإذ  املهني  املــذل  الفقر 

 1.9 اإىل  الفقراء  عــدد  ي�ضل 

 2015 بحلول  ن�ضمة  مليار 

ــة  ــي ــائ حــ�ــضــب اآخــــــر اإحــ�ــض

للتنمية يف العام 99/2000 

اأجراها البنك الدويل.

vv تركيز الرثوة يف )35( �رشكة

ن�ضبته  مبــا  ت�ضتاأثر  كـــربى 

العاملية،  التجارة  من   %40
مبا  ت�ضتاأثر  �ــرشكــات   )10(

قــطــاع  مـــن   %86 نــ�ــضــبــتــه 

ميلكون   %1 االتــ�ــضــاالت، 

50% من الرثوة يف الواليات 
املتحدة االأمريكية.

vv )1( فـــكـــل  املــــ�ــــضــــاربــــات، 

دوالر من)50( ي�ضتخدم يف 

و)49( احلقيقي  اال�ضتثمار 

يف امل�ضاربات.

vv :االنـــــــهـــــــيـــــــارات املــــالــــيــــة

1987م،جنوب  نيويورك

اململكة   ،1997 اآ�ضيا  �رشق 

ورو�ــضــيــا   ،1992 املــتــحــدة 

.1999
vv.التلوث البيئي املخيف

vv الــــتــــ�ــــضــــخــــم الـــــــركـــــــودي

والبطالة.

vv عبدالعزيز بــن  عمر  ع�رش 

والق�ضاء املربم على الفقر.

vv االقت�ضاد يف االإ�ضالم نظام

لقوله  وعـــمـــارة،  اإ�ــضــالح 

گ   گ   زبک   ـــعـــاىل:  ت

گگرب )هود/85(.
vv ی ی   ی   زبىئ  

ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  

ىبرب )هود/61 (.
vv  ڻ ڻ   تعاىل:زبڻ   لقوله 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  
ہ   ہ    ہ  
ھ   ھ     ھ  
ےۓ   ے   ھ  
ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ  
ۆرب  ۆ   ۇ   ۇ  

)اآل عمران/14(.

vv املــال خري وفتنة و�ــرشورة

اتباع منهج اهلل لقوله تعاىل: 

زبائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  
ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ىئ   ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   

ىئرب )طه /124-123(.
vv ،تغيري اإىل  يــحــتــاج  التغيري 

فاقت�ضادنا دين وتربية.
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ب- كما �رشد الباحث اثنني وع�رشين فرقًا من الفروق اجلوهرية احلا�ضمة بني النظام 

التقليدي،  امل�رشيف  والنظام  وفقهه  و�رشيعته  االإ�ــضــالم  يف  وموؤ�ض�ضاته  امل�رشيف 

يو�ضحها اجلدول رقم )2( على النحو املب�ضوط فيه: 

اأهم الفروق اجلوهرية بني البنك التقليدي والبنك الإ�سالمي

البنك الإ�سالميالبنك التقليديعن�رش املقارنةم

الن�ضاأة1

نزعة فردية مادية لالجتار يف 

النقود وتعظيم الرثوة.

اأ�ضل �رشعي لتطهري العمل 

امل�رشيف من الفوائد الربوية 

واملخالفات ال�رشعية.

املفهوم 2

اأحد موؤ�ض�ضات ال�ضوق النقدي 

تــتــعــامــل يف االئــتــمــان  الـــتـــي 

الــنــقــدي وعــمــلــه االأ�ــضــا�ــضــي، 

ـــذي ميــار�ــضــه عـــادة قبول  وال

الودائع ال�ضتعمالها يف عمليات 

االأوراق  كخ�ضم  مــ�ــرشفــيــة 

وبيعها،  و�رشائها  التجارية 

ومــنــح الــقــرو�ــس، وغــري ذلك 

من عمليات االئتمان.

م�رشفية  مــالــيــة  مــوؤ�ــضــ�ــضــة 

اأ�ضا�س  على  االأمـــوال  تتلقى 

بال�ضمان  اخلـــراج  قــاعــدتــي 

بها  لالجّتار  بالغنم  والغرم 

وا�ضتثمارها لتحقيق االإعمار 

ال�ضاملة وامل�ضتمرة  والتنمية 

ــعــة  ــ�ــرشي ـــــق مـــقـــا�ـــضـــد ال وف

واأحكامها التف�ضيلية.

طبيعة الدور 3

مــوؤ�ــضــ�ــضــة مـــالـــيـــة و�ــضــيــطــة 

بــــني املـــدخـــريـــن/املـــودعـــني 

وامل�ضتثمرين.

بــحــيــاديــة  دوره  يــتــ�ــضــم  ال 

املهنة  ميار�س  بل  الو�ضيط، 

املـــ�ـــرشفـــيـــة والـــو�ـــضـــاطـــة 

ا�ضتثمارية  بـــاأدوات  املالية 

بائعًا  فيها  يكون  وجتارية 

اإلــخ  و�ــرشيــكــًا..  وم�ضرتيًا 

وفق �ضوابط واأحكام �ضلة 

عقود �رشعية.
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اأ�ضا�س التمويل 4

يــقــوم عــلــى اأ�ــضــا�ــس الــقــاعــدة 

االإقرا�ضية ب�ضـعر فائدة.

يقوم على اأ�ضا�س القاعدة االإنتاجية 

وفقًا ملبداأ الربح واخل�ضارة.

5
�ضفة املتعامل 

معه 

ُمودع وُمدخر فهو مقر�س 	 

ومدين  مقرت�س  اأو  ودائن، 

وكـــالهـــمـــا عـــلـــى اأ�ـــضـــا�ـــس 

الفائدة.

اخلدمات 	  لبع�س  م�ضتاأجر 

املـــ�ـــرشفـــيـــة كـــ�ـــضـــنـــاديـــق 

االأمانات.

�ــضــاحــب حــ�ــضــاب جـــاري 	 

على اأ�ضا�س القر�س احل�ضن 

واخلراج بال�ضمان.

ــــاب 	  ــــض �ــــــضــــــاحــــــب حــــ�

ا�ضتثماري فهو رب مال.

جميع 	  يف  م�ضرتي/بائع 

اأنواع البيوع احلالل.

ــات 	  ــي عــمــل يف  مــــ�ــــضــــارك 

جتارية وا�ضتثمارية.

6
املحظور 

واجلائز 

االأ�ـــــضـــــل اأنــــــه يــحــظــر عــلــيــه 	 

ممار�ضة التجارة  اأو ال�ضناعة 

اإال  الــبــ�ــضــائــع  يــتــمــلــك  اأن  اأو 

�ضدادًا لدين له على الغري على 

اأن يبيعه خالل مدة معينة.

عــقــارات 	  �ـــرشاء  عليه  يحظر 

ـــاج اإلـــيـــهـــا  غــــري الــــتــــي يـــحـــت

اأن  اأو  اأعـــمـــالـــه،  ملــمــار�ــضــة 

على  له  لدين  �ضدادًا  يتملكها 

اأن يبيعها خالل مدة معينة.

يجوز له اأن ي�ضرتي حل�ضابه 	 

اخلـــا�ـــس اأ�ــضــهــم الــ�ــرشكــات 

حدود  يف  االأخــرى  التجارية 

نــ�ــضــبــة حمــــددة مـــن اأمـــوالـــه 

اخلا�ضة اأو بناء على موافقة 

م�ضبقة من البنك املركزي.

ـــــه يـــجـــوز له 	  االأ�ــــضــــل اأن

ممـــــار�ـــــضـــــة الــــتــــجــــارة 

واال�ضتثمار  وال�ضناعة 

و�رشاء  الب�ضائع  ومتّلك 

الــعــقــارات والــتــعــامــل يف 

اأ�ضهم ال�رشكات التجارية 

بال�ضوابط ال�رشعية.
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7
املوارد املالية 

الذاتية 

اأ�ــضــهــم 	  اإ�ـــضـــدار  ي�ضتطيع 

ممتازة.

تقوم 	  ملا  ذلك  ي�ضتطيع  ال 

عليه من الفائدة الربوية.

8
املوارد املالية 

اخلارجية 

الـــودائـــع والــقــرو�ــس على 	 

اأ�ضا�س الفائدة.

يقرت�س 	  وال  يــقــر�ــس  ال 

بــــفــــائــــدة، ويـــــوجـــــد بــه 

ح�ضابان لال�ضتثمار:

ح.ث.  و  ــعــام،  ال *ح.ث. 
اخلــــــا�ــــــس، ويـــوؤ�ـــضـــ�ـــس 

عــلــى  االأول  احلـــ�ـــضـــاب 

املطلقة  امل�ضاربة  قواعد 

الـــثـــاين على  ــس  ــ� ــض ــوؤ� وي

قواعد امل�ضاربة املقّيدة.

9
االحتياطي 

العام 

ربــح 	  �ــضــايف  مــن  ي�ضتقطع 

البنك.

ي�ضتقطع من �ضايف الربح 	 

امل�ضاهمني  يخ�س  الــذي 

فقط.

10
ا�ضتخدامات 

االأموال 

اجلـــزء االأكـــرب مــن االأمـــوال 	 

االإقــــرا�ــــس  يف  ــضــتــخــدم  ــ� ي

بفائدة.

اجلزء االأكرب من االأموال 	 

ــــفــــه عـــلـــى  يـــــتـــــم تــــوظــــي

التمويل  �ــضــيــغ  اأ�ــضــا�ــس 

االإ�ضالمية  واال�ضتثمار 

وامل�ضاركات  البيوع  من 

وامل�ضاربات وغريها. 
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11
الوظيفة 

الرئي�ضية 

ــة 	  يـــقـــوم بــ�ــضــفــة اأ�ــضــا�ــضــي

ــع  ــودائ ومــعــتــادة بــقــبــول ال

للغري  الـــقـــرو�ـــس  وتـــقـــدمي 

على اأ�ضا�س الفائدة.

مــ�ــضــاربــة 	  يف  مـــ�ـــضـــارب 

املودعني  باعتبار  مطلقة 

مــال،  رب  جمموعهم  يف 

البنك  اأي  ولــلــمــ�ــضــارب 

رب  فيكون  ي�ضارب  اأن 

العمل  واأ�ـــضـــحـــاب  مـــال 

)املــــ�ــــضــــتــــثــــمــــرون( هــم 

امل�ضارب.

وكـــيـــل ا�ــضــتــثــمــار بــاأجــر 	 

معلوم.

12
االدخار 

وتنمية الوعي 

االدخاري

الو�ضعية 	  للنظرية  طــبــقــًا 

االدخـــــار هــو الــفــائــ�ــس من 

الـــدخـــل بــعــد اال�ــضــتــهــالك؛ 

التقليدي  البنك  يبحث  لذلك 

عن االأموال لدى االأغنياء.

وكذلك يهتم بكبار اأ�ضحاب 	 

تنمية  ح�ضاب  على  االأموال 

الــــوعــــي االدخـــــــــاري لـــدى 

االأفراد عمومًا.

االدخـــــار تــاأجــيــل اإنــفــاق 	 

فــهــو  اآجـــــــل،  اإىل  عـــاجـــل 

ابــتــداء؛  �ضلوكية  عملية 

لـــــذلـــــك يـــبـــحـــث الـــبـــنـــك 

االإ�ــضــالمــي عــن االأمـــوال 

لدى جميع االأفراد اأغنياء 

وفقراء.

لــــكــــل فــــئــــة مــــــن فـــئـــات 	 

املــــجــــتــــمــــع دوافـــــعـــــهـــــا 

االدخارية، ولذلك تتنوع 

هــذه الــدوافــع، ومــن هنا 

يــهــتــم الــبــنــك االإ�ــضــالمــي 

االدخاري  الوعي  بتنمية 

لــــدى اجلــمــيــع، حتــقــيــقــًا 

لدوافعهم اخلا�ضة.



اأ. د. عبداحلميد البعلي

35 مجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة الثالثة - العدد 12 - ديسمرب 2015

13
املتاجرة على 

امللكية 

تـــغـــطـــي املـــلـــكـــيـــة اإجــــمــــايل 	 

ي�ضتطيع  الـــتـــي  االأمــــــــوال 

عليها  بناء  التجاري  البنك 

القرو�س  على  يح�ضل  اأن 

ــــــــــوال  وا�ـــــضـــــتـــــخـــــدام االأم

املقرت�ضة على اأ�ضا�س �ضعر 

عائد  اأكرب  لتحقيق  الفائدة، 

الأ�ضحاب البنك.

املــتــاجــرة 	  عــلــى  يعتمد  ال 

على امللكية، ومن ثم على 

الفرق بني الفائدة الربوية 

الــدائــنــة واملــديــنــة، واإمنـــا 

يــعــتــمــد عــلــى ا�ــضــتــثــمــار 

االأمــــــوال واالجّتــــــار بها 

واالأدوات  ال�ضيغ  وفــق 

ال�رشعية.

الربح 14

ــــفــــرق بــني 	  ــحــقــق مــــن ال ــت ي

يف  واملدينة  الدائنة  الفائدة 

عمليات البنك.

يتحقق باأ�ضبابه ال�رشعية 	 

– الـــعـــمـــل  املــــــــال  مـــــــن: 

وفـــق   – الـــ�ـــضـــمـــان   –
ــة  ــ�ــرشعــي االأ�ـــضـــالـــيـــب ال

املحددة لكل �ضبب.

اخل�ضارة 15

وحــده 	  املــقــرت�ــس  يتحملها 

ال  الأ�ضباب  كانت  ولو  حتى 

دخل له فيها.

كــان 	  اإذا  الــبــنــك  يتحملها 

رب مال يف م�ضاربة، ويف 

حوالة  حدثت  اإذا  البيوع 

االأ�ـــضـــواق، وبــقــدر راأ�ــس 

املال دائمًا يف امل�ضاركات.
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16

عنا�رش الـ 

: 5C’S
CAPITAL . 

COLLATERAL 

CAPACITY . 

CHARACTER 

CONDITIONS

االأهمية الن�ضبية لل�ضمانات 	 

اأكرث.

االهــــتــــمــــام بـــــراأ�ـــــس املــــال 	 

وبالقدرة االإيرادية اأكرث.

االأهــــــمــــــيــــــة الـــنـــ�ـــضـــبـــيـــة 	 

لــ�ــضــخــ�ــضــيــة املــتــعــامــل 

واأخالقياته اأكرث.

ــــقــــدرة 	  ـــــام بــــال ـــــم ـــــت االه

االإيرادية اأكرث.

الن�ضبي 	  الــوزن  اأن  واملهم 

اخلم�ضة  العنا�رش  لــهــذه 

ـــك  ـــن ـــب يــــخــــتــــلــــف عـــــــن ال

طبيعة  بح�ضب  التجاري 

كل منهما املختلفة، وكذلك 

ون�ضاطاته  اأعماله  طبيعة 

واآلياتها يف  بها  التي يقوم 

املمار�ضة العملية.

17
اخلدمات 

امل�رشفية 

ي�ضمى 	  مـــا  مــقــابــل  ــــــوؤَدى  ُت

عــمــولــة وتــعــتــرب مــ�ــضــدرًا 

مـــن مــ�ــضــادر االإيــــــــراد، ال 

وال  اخلدمة  بـطبيعة  تتقيد 

باحلالل واحلرام.

التكاليف 	  نــظــري  ُتـــــوؤَدى 

ــهــذه اخلــدمــة،  الــفــعــلــيــة ل

وتـــــتـــــقـــــيـــــد بــــــاحلــــــالل 

واحلرام.

18
طريقة 

احت�ضاب 

الفائدة

�ضمن 	  الـــفـــائـــدة  حتــتــ�ــضــب 

املــال،  راأ�ــس  تكلفة  عنا�رش 

ومن ثم توؤثر على الربح.

بعد 	  اخلــ�ــضــارة  اأو  الــربــح 

خـــ�ـــضـــم املــــ�ــــرشوفــــات 

والنفقات فقط وال وجود 

ــربــح  لــلــفــائــدة فــيــهــا، وال

املال وجابر  لراأ�س  وقاية 

له من اخل�رشان.
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الرقابة 19

نـــوعـــان مـــن الـــرقـــابـــة: من 	 

قــبــل اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، 

وال�ضلطات النقدية.

الرقابة: 	  من  اأنــواع  ثالثة 

ومن  ال�رشعية،  الــرقــابــة 

العمومية،  اجلمعية  قبل 

وال�ضلطات النقدية.

اإع�ضار املدين 20

فال 	  ممــاطــل  غـــري  كــــان  اإذا 

يــ�ــضــمــح لـــه مبــهــلــة �ـــضـــداد، 

ويلتزم بفوائد تاأخري.

واإذا كان مماطاًل فباالإ�ضافة 	 

اإىل ما تقدم تكون املقا�ضاة.

اإذا كان غري مماطل يعطى 	 

اإىل  )فــنــظــرة  �ــضــداد  مهلة 

باأي  يلتزم  وال  مي�رشة( 

وقد  الــديــن،  على  ـــادة  زي

حالة  يف  الدين  من  يعفى 

و�ضاآلة  الكامل  االإع�ضار 

املبلغ.

مـــــو�ـــــرشًا 	  كــــــــان  واإذا 

املقا�ضاة  تكون  مماطاًل، 

والعقوبة.

�ضندوق الزكاة 21

تطبيق 	 ال مكان له فيه.	  يف  الــركــائــز  اأحـــد 

املـــنـــهـــج االقـــتـــ�ـــضـــادي 

االإ�ــــضــــالمــــي ولــتــحــقــيــق 

فهو  االجتماعي  التكافل 

التناف�ضية  املـــزايـــا  اأحــــد 

القوية.. اإلخ.

22
مقا�ضد 

ال�رشيعة 

واأولوياتها 

لــيــ�ــس لــهــا مــكــان فــيــه واإن 	 

فهو  التوافق  بع�س  ح�ضل 

جزئي.

مـــن اأهــــم حمـــــددات اآلــيــة 	 

الـــــعـــــمـــــل وممـــــار�ـــــضـــــة 

الن�ضاط.
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املقبول  البديل  هو  الربحية  موؤ�رش  فاإن  تقدم  ما  على  تاأ�سي�سًا  ثالثًا: 

اإ�سالميًا:

ال �ضك اأن اعتماد املوؤ�رشات يعد اأمرًا �رشوريًا لتحديد كفاءة االآداء، وقيا�س ن�ضب 

جناحه اأو ف�ضله، وامل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية اأ�ضبحت يف حاجة ما�ضة اإىل 

اإن مل يكن  اأ�ضبح اال�ضتئنا�س  ال�ضديد  اآدائها، ولالأ�ضف  معيار لتقومي كفاءتها وقيا�س 

امل�رشفية  املوؤ�ض�ضات  اأمرًا معتادًا يف ت�ضعري منتجات  الفائدة  اال�ضتخدام ملوؤ�رش �ضعر 

التي ال  ال�ضوق  العملي واعتبارات  الواقع  االإ�ضالمية، واإن كان ذلك ل�رشورة  واملالية 

م�ضاكل  نــدوة  يف  االإ�ضالمي  الفقه  جممع  تو�ضية  جــاءت  ولهذا  جتاهلها.  بحال  ميكن 

املقبول  املــوؤ�ــرش  باإيجاد  االإ�ـــرشاع  بــ�ــرشورة  /1993م  1413هـ  االإ�ضالمية  البنوك 

اإ�ضالميًا، الذي يكون بدياًل عن مراعاة �ضعر الفائدة الربوي يف حتديد هام�س الربح يف 

املعامالت.

تتفق  و�رشعية  مو�ضوعية  اأ�ض�س  على  يــقــوم  البديل  املــوؤ�ــرش  هــذا  اأن  �ضك  وال 

املهنة  وممار�ضة  االإ�ضالمية،  ال�ضريفة  وقــواعــد  االإ�ــضــالم،  يف  االقت�ضاد  مبادئ  مع 

اأ�ضعار  معدالت  لقيا�س  الربحية«  »موؤ�رش  وهو  اأال  ال�رشيعة،  الأحكام  وفقًا  امل�رشفية 

اأدوات التمويل االإ�ضالمي، مثل املرابحة واأدوات التمويل بالتجزئة، كتمويل العقارات 

املالية  االأ�ضول  وقيا�س  لت�ضعري  كمعيار  ا�ضتخدامه  وميكن  وال�ضكوك،  وال�ضيارات 

عمليات  من  املتوقعة  العوائد  متو�ضط  توفري  اإىل  ويهدف  واال�ضتثمارات.  لل�رشكات 

التمويل ق�ضري االأجل بني املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية، ومن ثم توفري بديل �رشوري 

ومرجعي موثوق به من اأجل ت�ضعري اأدوات التمويل االإ�ضالمي بداًل عن اأ�ضعار الفائدة 

الربوية امل�ضتخدمة يف التمويل التقليدي، وما ي�ضتلزمه هذا املوؤ�رش من بناء فني دقيق 

وا�ضتخدام االأ�ضاليب الريا�ضية واالإح�ضائية فيه، وما ي�ضتلزمه من اإيجاد اأ�ضواق مالية 

على م�ضتوى عال من الكفاءة وال�ضفافية.
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ر يف اآثاره  رابعًا: موؤ�رش الفائدة منتقد يف ذاته مدمِّ

اآثــاره، مما جعل اخلبري  الربوية منتقد يف ذاته مدمر يف  الفائدة  اأ�ضبح موؤ�رش  لقد 

)Alans . Blinder( يدعو اإىل اإ�ضالح النظام املايل 
 )1(

االقت�ضادي العاملي اآالن باليندر

ال�ضارية، واأن  الب�رش من خماطره  اأن ف�ضل ف�ضاًل ذريعًا يف حماية  العاملي احلايل بعد 

االنهيارات املالية قد باتت متكررة ومدمرة وم�ضت�رشية.

وال اأدل على اأن موؤ�رش الفائدة منتقد يف ذاته من اأنه يحمل عامل ف�ضاده يف بنائه، وما 

يحدثه من خلل نقدي ومايل واقت�ضادي، اإذ كيف يعاير الثمن نف�ضه؟! وهو ما يفهم من 

كالم ابن تيمية وغريه من اأن املق�ضود من االأثمان اأن تكون معيارًا لالأموال، يتو�ضل 

بها اإىل معرفة مقادير االأموال، ومن ثم ال يجوز اأن ت�ضتخدم فيما يناق�س مق�ضودها 

.)2(
وهو الثمنية

وال اأدل على ذلك اأي�ضًا من اأن نظريات �ضعر الفائدة لدى علماء االقت�ضاد الو�ضعي 

لي�ضت   )Saint Thamas Aquinas(  
)3(

االإكويني �ضان توما�س  ال�ضري  منذ ع�رش 

تربير  وو�ضائل  للفائدة  التف�ضري  اأ�ضا�س  بني  و�ضّتان  لتربيرها.  واإمنا  الفائدة  لتف�ضري 

املنفعة  اأو  النقود،  ا�ضتعمال  – ثمن  الفائدة  اأنها -اأي  الفائدة، وما قيل ب�ضاأنه من  اأخذ 

اأو ن�ضيب املقر�س من  اأو املخاطرة،  اأو الفر�ضة البديلة،  اأو االنتظار،  املتح�ضلة منها، 

العائد الذي يح�ضل عليه املقرت�س ـ وهكذا.

)1( اأ�ضتاذ اقت�ضاد بجامعة برين�ضتون ونائب رئي�س جمل�س حمافظي بنك االحتياط الفيدرايل )1996-1994( وقد دعا يف 

درا�ضة ن�رشتها جملة »فورين اأفريز« Foreign Affairs اإىل تاأ�ضي�س نظام مايل جديد يف العامل،وهو ما دعا اإليه اأي�ضًا 

د. وليام الرالدي – مدير جمموعة الـ24 يف وا�ضنطن – انظر: »االقت�ضاد يف اأ�ضبوع«، العدد رقم 158 بتاريخ 10/27 

االإ�ضرتاتيجية. للدرا�ضات  اخلليج  مركز  ي�ضدرها  – 1996/11/2م 
)ح( انظر يف هذا املعنى: الفتاوى البن تيمية ج 29 / 471 ، 472 و ج 19 /251 – 252، جمع وترتيب عبدالرحمن بن 

قا�ضم، ط دار الفكر، بريوت.  

)3( ولد عام 1225م وتوفى عام 1274م يف اإيطاليا، وتلقى جزءًا من تعليمه يف باري�س، وكان من اأبرز من كانوا ميثلون 

فكر »املدر�ضني« Scholastics من رجال الكني�ضة الكاثوليكية الذين كانوا يدر�ضون الفل�ضفة والقانون يف اأوروبا منذ 

بداية الن�ضف الثاين من الع�ضور الو�ضطى، ولكنهم ينتهجون منهجًا فكريًا خا�ضًا يغلب عليه الطابع الديني مبا يف ذلك 

 – – تطور الفكر االقت�ضادي ح1 �س-68 ط. دار الفكر العربي  – انظر: د. ح�ضني عمر  الن�ضاط والفكر االقت�ضادي 

القاهرة 1994. 
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الإ�سالمي  الربحية  ملوؤ�رش  ع�رش  ال�سبعة  واملرتكزات  املعامل  خام�سًا: 

كبديل ملوؤ�رش الفائدة الربوية

اأن احلكم ال�رشعي يف دائرة املعامالت  اإليه  التنبيه  من املعلوم �ضلفًا وهو ما يجب 

اأٌكله،  ُيوؤتي ذلك احلكم  بها، حتى  النهو�س  يتعني  فنية وت�ضغيلية،  له متطلبات  املالية 

وتظهر ثماره العملية وتتحقق امل�ضلحة ال�رشعية العملية من تطبيقه.

�ضرن�ضد هنا باإيجاز �ضديد عددًا من املعامل واملرتكزات ملوؤ�رش الربحية االإ�ضالمي 

كبديل ملوؤ�رش الفائدة وذلك على النحو التايل:

ېئ  . 1 ۈئ   زبۈئ   تعاىل:  قوله  يف  الكرمي  الــقــراآن  عليه  ن�س  الربح  موؤ�رش 

ېئ   ېئ   ىئ  ىئ    ىئ   ی    ی    یرب )البقرة/16(، ومن 
ثم كان الربح كموؤ�رش هو الفارق بني الهدى وال�ضالل.

الغرم . 2 هي:  االإ�ضالمية  وامل�رشفية  االإ�ضالمي  االقت�ضاد  يف  اال�ضتثمار  قاعدة  اإن 

.)Profit & Loss Sharing –Based Banking( 
)1(

)اخل�ضارة( بالغنم )الربح(

التمويل . 3 عملية  يف  الــعــدل  قمة  ميثل  فيه  واال�ــضــرتاك  الــربــح  اقت�ضام  اأن  تــرى  اأال 

واال�ضتثمار يف املنهج االإ�ضالمي، واأن الفائدة متثل قمة الظلم يف التعامل؛ الأنها تكون 

موؤكدًة حل�ضاب طرف والربح حمتمل، وقد يكون منعدمًا بالن�ضبة للطرف االآخر.

ن�ضتطيع القول باأن يف الفقه االإ�ضالمي نظريتني يف الربح هما:. 4

اأ- ما يقول به ال�ضافعية عند حديثهم عن �رشكة »العنان«، وهو اأن يكون الربح بني 

ال�رشكاء على ن�ضبة اأموالهم ب�رشوط خم�ضو�ضة.

ب- ما يذهب اإليه جمهور الفقهاء من اأن الربح يكون بح�ضب االتفاق وال�رشط بني 

ال�رشكاء وب�رشوطه اأي�ضًا اأي على ما ا�ضطلحوا عليه.

الفقهاء، . 5 من  كثري  عند  امل�ضاربة  عقد  حمل  هو  منها  ل  املتح�ضِّ الربح  امل�ضاربة  يف 

واال�ضرتاك فيه هدف طرفيها ومق�ضدهما، بحيث ال يخت�س به اأحدهما دون االآخر، 

)1( انظر: م. )87( جملة االأحكام العدلية و�رشحها للب�ضتاين- مكتبة دار الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان 1999. 
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َفربُّ املال ياأخذ ح�ضته مباله، وامل�ضارب ياأخذ ح�ضته من الربح بعمله، ومن هنا اإن 

�رُشط جميع الربح لرب املال كان العقد اإب�ضاعًا، واإن �رُشط جميع الربح للم�ضارب 

كان العقد قر�ضًا، ولذلك ي�ضرتط بيان كيفية ق�ضمة الربح بني الطرفني يف امل�ضاربة 

فهم �رشكاء فيه، وهو ما اتفق عليه الفقهاء، فمن معلومية الربح اأن يتفق املتعاقدان 

على كيفية توزيعه بينهما، واأن ُين�س على ذلك يف العقد الأن الربح هو املعقود عليه 

.
)1(

وجهالة املعقود عليه تف�ضد العقد

، جاء يف املْغني . 6
)2(

الربح وقاية لراأ�س املال وجابر له من اخل�رشان كما يقول الفقهاء

«ولي�س للم�ضارب ربح حتى ي�ضتوفى راأ�س املال،يعني اأنه ال ي�ضتحق 
)3(

البن قدامة

املــال خ�رشان  اإىل ربــه، ومتى كان يف  املــال  الربح حتى ي�ضلم راأ�ــس  اأخــذ �ضيء من 

املال  راأ�ــس  عن  الفا�ضل  هو  الربح  معنى  ..الأن  الربح  من  الو�ضعية  جربت  وربح 

وما مل يف�ضل فلي�س بربح«. وهذه القاعدة »الربح وقاية لراأ�س املال وجابر له من 

ل والربح دائمًا  اإذ اخل�ضارة دائمًا على املتموِّ الفائدة؛  اخل�رشان« ال يعرفها موؤ�رش 

ل. للمموِّ

األي�س من �رشوط امل�ضاربة اأن تكون ح�ضة كل من املتعاقدين يف الربح جزءًا معلومًا . 7

�ضائعًا، واأن ح�ضة كل من املتعاقدين يف الربح الناجت من تقليب راأ�س املال ي�ضرتط 

فيها ما يلي:

- اأن تكون معلومة.

- اأن تكون ح�ضة �ضائعة يف جملة الربح.

اأو حمدودًا كع�رشة مثاًل،  املتعاقدين جمهواًل،  لكل من  الربح  اأن يكون  فال ي�ضح 

وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء، فتحديد الربح مببلغ حمدد يقطع ال�رشكة فيه، وقد حكى 

)1( انظر: بدائع ال�ضنائع للكا�ضاين 8/3606 – ط. دار الكتب العلمية- بريوت 1986. نهاية املحتاج للرملي 5/227 – 

ط. دار الفكر- بريوت 1984. ك�ضاف القناع على منت االإقناع للبهوتي -3/498 ط. الدار التون�ضية – تون�س 1986. 

)2( انظر: املادتني رقمي )1427(، )1428( من جملة االأحكام العدلية، واملادة )462( من م�رشوع تقنني ال�رشيعة االإ�ضالمية 

على مذهب االإمام اأبي حنيفة النعمان اإعداد جممع البحوث االإ�ضالمية باالأزهر ال�رشيف.

)3( ح-5/41 ط. هجر للطباعة والن�رش – القاهرة 1987. 
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: »اجمعوا على �ضفته )القرا�س( اأن يعطى الرجل املال 
)1(

ابن ر�ضد االإجماع يف ذلك فقال

اأي جزء كان مما يتفقان  الربح،  العامل من  اأن يّتجر به على جزء معلوم ياأخذه  على 

.
)2(

عليه..«. وبهذه ال�رشوط يف الربح قال احلنفية وال�ضافعية واحلنابلة

على . 8 اأو  مقداره  على  فق  ُمتَّ هنا  ولكنه   :
)3(

الربح على  عنوانًا  املرابحة  منوذج  األي�س 

ن�ضبته عند التعاقد م�ضاف اإىل ثمن ال�ضلعة والتكاليف، بل اإنني اأقول اإن التماثل بني 

هام�س ربح املرابحة و�ضعر الفائدة غنب للمزايا التناف�ضية يف املرابحة من:

اأ- عدم جواز غرامة التاأخري.

ب- نظرة املي�رشة يف حالة الع�رش ال املماطلة عن غني.

ج- اإمكانية حّتول العقد ب�ضوابطه ال�رشعية.

واحل�ضاب عامل مهم يف املرابحة، فعندما كرهها االإمام اأحمد اإمنا الأنه ال ُيوؤَمن فيها 

هوى النف�س يف نوِع غلٍط. اأجاب ابن قدامة يف املغني اأن هذا اأمر يزول باحل�ضاب.

الربح املحدود بحدود الغنب واال�ضتغالل يف الفقه االإ�ضالمي كعيوب تلحق العقد يف . 9

بنائه على اإرادة معيبة، وللقا�ضي اأن يرده اإىل احلد املعقول الذي يحقق العدل بني 

اأطراف العقد.

ح�ضاب  يف  وبخا�ضة  املرابحة  يف  احل�ضاب  كيفية  يف  ومفيد  قوي  كالم  للمالكية   .10
:

)4(
التكاليف اإذ يق�ضمونها ثالثة اأق�ضام هي

- ق�ضم ال ي�ضاف اإىل ما قامت به ال�ضلعة.

- ق�ضم ي�ضاف وال يح�ضب له ربح.

- ق�ضم ي�ضاف ويح�ضب له ربح.

)1( بداية املجتهد البن ر�ضد احلفيد -2/226 ط. مكتبة الكليات االأزهرية- القاهرة 1982.  

1897. بدائع ال�ضنائع للك�ضاين  – القاهرة  – املطبعة الكربى االأمريية   8/149 الهمام  القدير للكمال ابن  )2( �رشح فتح 

املجموع للطيعي 14/197 – دار الكتب العلمية- بريوت 2007. مغني املحتاج  تكملة  ال�ضابق.  – املرجع   8/3606
لل�رشبيني اخلطيب2/313 – ط. م�ضطفى احللبي- القاهرة 1985.  الرو�س املربع للبهوتي -2/210 ط. دار الكتب 

العلمية- بريوت 1988.

)3( يقول الرملي »واأ�ضماء العقود امل�ضتقة من املعاين البد من حتقق تلك املعاين فيها« – حا�ضية الرملي على اأ�ضنى املطالب 

املرابحة.  باب  يف   2/122
)4( انظر كتابنا: فقه املرابحة يف التطبيق االقت�ضادي املعا�رش – ط – مكتبة وهبة.
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مما يقدم منوذجًا عمليًا دقيقًا يف كيفية ح�ضاب الربح يف املرابحات.

11. اإذا كان الربح حمدودًا بحدود الغنب واال�ضتغالل كما �ضبق، اإال اأنه يف ذاته من باب 
الت�ضعري يف الفقه االإ�ضالمي، واالأ�ضل فيه عدم اجلواز اإال ب�ضبب �رشعي �ضحيح، 

وما يفيده ذلك من حرية ال�ضوق، ومنع التدخل يف حركته اإال ل�رشورة، حلديثه ¤: 

، وحديثه ¤ »هذا �ضوقكم فال ينتق�ضن 
)1(

»دعو النا�س يرزق اهلل بع�ضهم من بع�س«

.
)2(

وال ي�رشبن عليه خراج«

وهنا نقول األي�ضت هذه هي العاملية ال�رشعية اأو العاملية االإ�ضالمية الر�ضيدة ولي�ضت 

العوملة اأو الهيمنة البغي�ضة؟!

موجبات اعتماد موؤ�رش الربح بدياًل عن موؤ�رش الفائدة يوؤكده ذلك الربط  من  اإن   .12
القراآين بني الربا وعدم الزيادة يف املال، وبني الزكاة وم�ضاعفة الزيادة يف املال يف 

زبھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ      قوله تعاىل: 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉرب )الروم /39(.
واإن الربط بني الزكاة وم�ضاعفة املال يوجب ا�ضتثمار املال حتى ال تاأكله ال�ضدقة/

الزكاة. واال�ضتثمار وما يتبعه من جتارة اإذا تعنّي واجبًا، فاإن الربح يف التجارة هو الفرق 

ال�ضليمة  املعيارية  االأداة  هو  الربح  موؤ�رش  فاإن  ثم  ومن  ال�رشاء،  و�ضعر  البيع  �ضعر  بني 

حلركة االأموال، ولي�س موؤ�رش الفائدة كما دل على ذلك الن�س القراآين الذي ذكرناه.

اإ�ضرتاتيجية  يحدد  الذي  املعيار  هو  )اأ(  فاإنه:  والزيادة  النماء  من  الربح  كان  اإذا   .13
املعامالت، )ب( ويحدد اأي�ضًا هدف امل�رشوع االقت�ضادي )ت( ويحقق كذلك مق�ضد 

ال�رشع، الأنه بدون الربح وموؤ�رش الربح ال يكون املال )امل�رشوع( قادرًا على اإ�ضباع 

حاجات النا�س وكفاية اإ�ضباعها.

كان الربح من الزيادة والنماء، فاإن موؤ�رشه يرتبط ب�ضلَّم االأولويات ال�رشعية  اإذا   .14
يرتبط  وما  والتح�ضينات،  واحلاجيات  ال�رشوريات  من  واال�ضتثمار  التمويل  يف 

)1( رواه م�ضلم يف �ضحيحه برقم 1/660.

– باب االأ�ضواق ودخولها رقم  التجارات  – كتاب  ال�ضاعدي  اأ�ضيد  الزبري بن املنذر بن  اأخرجه ابن ماجه يف �ضننه عن   )2(

.2233
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بهذا ال�ُضلَّم من تنوع وتعدد املخاطر بح�ضب ظروف كل م�رشوع وموقعه يف �ضلَّم 

اأن ذلك  التغيري يف ن�ضب الربح واردًا ال حمالة، وال �ضك  االأولويات. ومن هنا كان 

يعك�س موؤ�رشًا متقدمًا ودقيقًا اأي�ضًا.

بل اإن اآلية تنوع جمموعات و�رشائح ال�ضيغ ال�رشعية للتمويل واال�ضتثمار تفر�س 

اأو زمرة منها: كالبيوع وما فيها من بيوع  تنوع موؤ�رش الربحية بح�ضب كل �رشيحة 

اأن  اأمانة، وامل�ضاركات، واالإجارات، والوكاالت، وغري ذلك، وال �ضك  م�ضاومة وبيوع 

هذا – من وجهة نظرنا – يرثي موؤ�رش الربحية ويجعله اأكرث فاعلية ودقة، واإن َجعلت 

بناءه اأكرث �ضعوبة وفنية.

بعد اإمياين اأي�ضًا:  وفيه  حتليلي،  جانب  فيه  الربح  موؤ�رش  اإن   .15

ون�ضبة،  معلومية،  من  عليه  يكون  اأن  يجب  ما  كل  يف  التحليلي  اجلانب  ويتمثل   -

االأولوية،  ودرجــة  الطرفني،  بني  ترا�ضي  ومن  امل�رشوع،  اأو  العملية  وطبيعة 

ودرجة املخاطرة، وغري ذلك ونحوه.

- اأما البعد االإمياين فيتمثل يف الربط بني الربح وما يرزق اهلل به من مال حالل، وما 

زبڳ  ڳ  ڳ  ڱ   فيه من حقوق هلل -�ضبحانه وتعاىل- لقوله تعاىل: 

ڱرب )الذاريات/19(، وحلديث الر�ضول¤: »اأراأيتك اإن َمنع اهلل الثمرة مب 

.
)1(

ت�ضتحل مال اأخيك«

 اأي االآفات التي ت�ضيب الثمار 
)2(

ومن هنا كان اأمر الر�ضول ¤: »بو�ضع اجلوائح«

، وال �ضك اأن موؤ�رش الربحية ياأخذ احتماالت اجلوائح يف احل�ضبان.
)3(

فتهلكها

16. اإن القوانني الو�ضعية )جتاري- �رشكات( ت�ضوي بني الربح واخل�ضارة يف كيفية 
التوزيع بح�ضب االتفاق، وهي بذلك ت�ضوي بني العدل والظلم، والقاعدة ال�رشعية 

)1( عن اأن�س ر�ضي اهلل عنه قال: نهى ¤ عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا الأن�س ما زهوها قال: حتمر وت�ضفر 

اأراأيتك اإن منع اهلل الثمرة مبا ت�ضتحل مال اأخيك« �ضحيح م�ضلم – كتاب امل�ضاقاة باب و�ضع اجلوائح حديث رقم 

.2906
)2( عن جابر ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل ¤ اأمر بو�ضع اجلوائح، �ضحيح م�ضلم كتاب امل�ضاقاة باب و�ضع اجلوائح حديث 

رقم 2909.

)3( ويف تف�ضيل اأحكام اجلوائح انظر: معامل ال�ضنن للخطابي 3/86 ط املكتبة العلمية – بريوت.
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املال دائمًا، واأن ا�ضرتاط غري ذلك يكون  اإن اخل�ضارة بح�ضب راأ�س  املجمع عليها: 

من ال�رشوط الفا�ضدة التي ال يقت�ضيها العقد، وتوؤدي اإىل النزاع: كاأن يكون حتمل 

اإذ كيف ترتتب خ�ضارة  اأال تكون عليه خ�ضارة،  اأو  اخل�ضارة باأكرث من راأ�س املال، 

اأحد  خ�ضارة  تزيد  وكيف  منه!  هالك  بجزء  متعلقة  وهــي  املــال؟!  راأ�ــس  عن  زائــدة 

ال�رشيكني اإذا ت�ضاويا يف راأ�س املال؟!

: »الو�ضيعة على قدر املال باحل�ضاب، الأنها عبارة عن نق�ضان راأ�س 
)1(

يقول البهوتي

 املال وهو خمت�س بالقدر، فيكون النق�س منه دون غريه، و�ضواء كانت الو�ضيعة لتلٍف

اأو نق�ضاٍن يف الثمن اأو غري ذلك«.

: »الو�ضيعة على قدر املال، يعني اخل�رشان يف ال�رشكة على كل 
)2(

ويقول ابن قدامة

واحد منهما بقدر ماله، فاإن كان مالهما مت�ضاويًا يف القدر فاخل�رشان بينهما ن�ضفني، 

اأبو  العلم، وبه يقول  اأهل  اأثالثًا، ال نعلم يف هذا خالفًا بني  اأثالثًا فالو�ضيعة  واإن كان 

على  لي�س  خا�ضة  املــال  على  امل�ضاربة  يف  »والو�ضيعة  وغريهما«،  وال�ضافعي  حنيفة 

العامل منها �ضيء؛ الأن الو�ضيعة عبارة عن نق�ضان راأ�س املال، وهو خمت�س مبلك رّبه، 

وال �ضيء للعامل فيه فيكون نق�ضه من ماله دون غريه، واإمنا ي�ضرتكان فيما يح�ضل 

من مناء«.

اأو اإ�ضكاليات عملية يف تطبيق  مل�ضكالت  �رشعية  حلواًل  ُيقدم  الربحية  موؤ�رش  اإن   .17
بع�س االأحكام ال�رشعية مثل:

اأُموره  تعود  ثم  مالية عار�ضة،  الذي ميّر ب�ضائقة  املع�رش،  للمدين  املي�رشة«  »نظرة   æ

بعدها اإىل حالتها الطبيعية، دون عنت اأو م�ضقة اأو اإرهاق من الدائن، وهو ما يجب 

التحقق منه مبعطيات علم املحا�ضبة املعا�رش مثل: متكني الدائن من عمل مركز مايل 

للمدين املع�رش، ومن ثم اإجابته اإىل نظرة املي�رشة من عدمه لكونه مماطاًل ي�ضتحق 

العقوبة حلديث الر�ضول ¤: »يّل الواجد ُيحّل ِعر�ضه وعقوبته«، وحديثه ¤: »مطل 

 متفق عليه.
)3(

الغني ظلم واإذا اأُتبع اأحدكم على مليء فليتبع«

)1( ك�ضاف القناع 3/499، 500، -505 يف امل�ضاألة املذكور قرينها املرجع وهي ال�رشكة والربح، ومن ثم اإن الرجوع اإليها 

يف فهر�س املرجع باأي طبعة واأي �ضفحة ....

ح8/126. حزم  البن  – املحلي   176  / ح11  املب�ضوط  اأي�ضًا:  )2( املغني مع ال�رشح الكبري 5/147، 148 – انظر 

)3( ريا�س ال�ضاحلني للنووي حديث رقم 1618.
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æ وهنا ي�ضعف موؤ�رش الربحية يف تقدير مقدار ال�رشر الذي حلق الدائن وت�ضبب فيه 

َمْطُل املدين الغني الواجد، بل اإن نظرة املي�رشة يرتبط بها ُبعد اإمياين دّلت عليه االآية 

زبې  ى  الكرمية من ت�ضدق الدائن وتذكريه باالآخرة، وذلك يف قوله تعاىل: 

ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  

حب   خبرب)البقرة/281-280(.
 هذا يف الوقت الذي ال جمال فيه لكل ذلك عند من ي�ضتخدمون موؤ�رش الفائدة الربوية،

اإذ يعمل هذا املوؤ�رش دائمًا اأبدًا مل�ضلحة �ضاحب راأ�س املال، وال ياأخذ يف اعتباره م�ضلحة 

املدين اأي الطرف االآخر، ومن ثم فهذا املوؤ�رش يعمل حل�ضاب طرف على ح�ضاب الطرف 

املنهج  يف  عــادل  وغــري  �رشعًا،  ممنوع  االأغنياء«.وهو  بني  ــة  ُدَول  « املــال  في�ضبح  اآخــر، 

ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ  زب   تعاىل:  لقولة  االإ�ضالمي 

ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ےرب)احل�رش/7(. 
ذاتــه،  يف  و�ضليم  عـــادل  مــوؤ�ــرش  لتبني  االأوان  اآن  قــد  فــاإنــه  ذلـــك:  كــل  على  وبــنــاء 

االإ�ضالمي وحده هو  الربحية، واأن االقت�ضاد  اآثــاره، واأنه هو موؤ�رش  اأي�ضًا يف  وعادل 

ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦڄ   ڦ   زبڦ   تعاىل:  لقوله  املــوؤ�ــرش  هــذا  لتقدمي  املــوؤهــل 

ڃرب)املائدة/66(.
المتالكها   ¤ حممد  اأمــة  هي  العادل  االقت�ضادي  النظام  باإقامة  املخولة  االأمــة  واأن 

االقت�ضادية  النظم  عجز  الواقع  اأثبت  اأن  بعد  الت�رشيعي،  منهجها  يف  النظام  هذا  ملقومات 

ر  الو�ضعية عن كفالة واإ�ضباع حاجات النا�س، بل واأنها – اأي تلك النظم الو�ضعية - ُت�ضدِّ

االأزمات للعامل، وتزيد من احللقات اجلهنمية للفقر واجلوع يف العامل.

ولكننا يف نف�س الوقت ُندرك �ضعوبة بناء هذا املوؤ�رش االإ�ضالمي البديل، وبلورته 

واالأ�ضلوب  املــايل،  التحليل  اأدوات  ا�ضتخدام  من  واملهنية  الفنية،  احتياجاته  ونــدرك 

اأن  يجب  ال  متعينًا،  �رشعيًا  واجبًا  اأ�ضبح  ولكنه  �ضليمًا،  بنيانه  ياأتي  كي  الريا�ضي، 

يطمئن وال يهداأ العلماء حتى يخرجوه للنا�س. 
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الق�سم الثاين

اأ�سا�سيات ال�سوق املالية والنقدية

يف فقه القت�ساد الإ�سالمي

اإطار  يف  ال�سامل  لالإ�سالح  برناجمًا  يتبنى  الإ�سالمي  القت�ساد  فقه  اإن  اأوًل: 

 ونقدية حمكوم ب�سوابط ال�رشيعة، م�ضتفادة من حديث الر�ضول¤: 
�سوق مالية)1(

« على االأ�ض�س االآتية:
)2(

»هذا �ضوقكم ال ينتق�ضن وال ي�رشبن عليه خراج

توظيفها: وح�سن  املجتمع  يف  النقود  وظيفة  – تر�سيد   1

اأ – فالنقود كموؤ�ض�ضة اجتماعية ي�ضرتك جميع االأفراد يف املجتمع يف اإن�ضائها عن طريق 

القبول العام لها، ومن ثم فاإن اإعطاء امل�ضارف التجارية حق بيعها فيه جور وا�ضح.

يف  النقود  لوظيفة  ت�ضحيح  فيها«.  ال  بها  يّتجر  اأمــوال  روؤو�ــس  النقود  »اإن  – مبداأ:  ب 

ال�ضوق املالية.

ج – مبداأ: »اإن النقود اأثمان تعاير غريها فكيف تعاير نف�ضها«! ت�ضويب حلقيقة النقود 

وتطورها.

د – ربط اإ�ضدار النقود بالدرجة االأوىل بظروف النمو االقت�ضادي، اأي ارتباط �ضوق 

النقد ب�ضوق اال�ضتثمار، ومن ثم االرتباط بال�ضوق املالية من حيث جتميع املدخرات 

يقت�ضي  مما  الدقيق،  التنظيم  اإىل  ال�ضوق  هذا  حاجة  ومــدى  ال�ضتثمارها،  متهيدًا 

وامل�ضتثمرين  للمدخرين  الأهميتها  داخلها  لل�ضلوك  خا�ضة  تنظيمية  قواعد  و�ضع 

على ال�ضواء.

هـ - تر�ضيد نظام ال�ضوق �ضواء من حيث:

)1(  هي ال�ضوق التي يتم فيها التعامل باالأوراق املالية بيعًا و�رشاء، بحيث ت�ضكل اإحدى القنوات التي ين�ضاب فيها 

اأجل  املال من االأفراد واملوؤ�ض�ضات والقطاعات املتنوعة مبا ي�ضاعد على تنمية االدخار وت�ضجيع اال�ضتثمار من 

املايل-  عّمان  و�ضوق  اال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  املوؤ�ض�ضة  بني  امل�ضرتكة  الدرا�ضة  انظر:  االقت�ضاد–  م�ضلحة 

.327 �س   1985 فيها– الكويت  التعامل  واأو�ضاع  اأ�ضواق االأوراق املالية العربية –تنظيمها– اأدواتها 

)2( �ضبق تخريجه.
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- املعلومات ال�ضحيحة.

- الرقابة الفّعالة.

و –العمل على تدعيم التعاون اخلليجي جتاه االأ�ضواق املالية، والعمل على دجمها ما 

اأمكن.

– تبني القاعدة ال�ستثمارية الإنتاجية، ل القاعدة الإقرا�سية والتي تقوم على:  2

بقطاعاتها  التنمية  عملية  يف  املوؤكدة  واآثــاره  الكثرية،  ومزاياه  املبا�رش  اال�ضتثمار   – اأ 

املختلفة.

ب – امل�ضاركة يف الربح وحتمل اخل�ضارة، ب�ضوابطهما ال�رشعية، وعدالة ذلك.

æ فالنظام التقليدي قائم على اأن:

- توجيه اال�ضتثمار مبني على قاعدة اإقرا�ضية.

- خلق النقود مبني على قاعدة اإقرا�ضية اأي�ضًا.

ميثل  بــه،  موثوقًا  معداًل  يوفر  الربحية  موؤ�رش  فــاإن  االأ�ض�س،  هــذه  وعلى  وهكذا 

مرجعي  كمعدل  قبوله  ويتم  االأ�ضعار،  حتديد  يف  بال�ضفافية  ويتمتع  ال�ضوق  ظروف 

على  يقوم  وكذلك  منوها،  على  ويعمل  االإ�ضالمية  املالية  ال�ضناعة  يعزز  ال�ضوق،  يف 

النتائج الفعلية للم�رشوعات، والتي تنعك�س يف نتائج امل�ضاركات وامل�ضاربات، ويراعي 

الت�ضعري احلقيقي الأدوات التمويل.

ج – حتا�ضي اإيجاد اقت�ضاد مثقل بالديون التي هي اأ�ضواأ اآثار الو�ضاطة امل�رشفية التي 

امل�ضتهلكني،  من  كبريًا  وعــددًا  واحلكومة،  املنظمني،  اأن  ذلك  الفائدة:  على  ترتكز 

اقت�ضادية  اآثار  ولذلك  للممولني،  ذمتهم  يف  يرتتب  –الذي  بالدين  مكّبلني  يكونون 

واجتماعية ونف�ضية و�ضيا�ضية هامة، يجب اأن توؤخذ يف احل�ضبان.

واالآخــر  بالفاعلية  اأحدهما  يرتبط  باملدين،  الدائن  لعالقة  متميزين  بعدين  وثمة  د- 

بالعدالة:
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* عدم فاعلية التمويل بالدين:

- ذلك اأن اأكرث ما يهتم به الدائن هو: ت�ضليف ذوي املالءة الإمكانية اال�ضرتداد. 

- اأما احتماالت حتقيق هوام�س ربح عالية، فلي�س لذلك اأي تاأثري حا�ضم على املقرت�ضني يف 

منح قرو�ضهم، الأن عائداتهم لن تتح�ضن مبثل هذه االحتماالت، ومن ثم فمن املمكن 

اأن حتجم روؤو�س االأموال عن التدفق يف قنوات ميكن اأن حتقق عائدًا ربحيًا كبريًا.

* عدم عدالة التمويل بالدين: 

اإذا مل يكن هناك عائد  الفائدة،  املقرت�س بدفع  املنتج  يلتزم  اأن  العدالة  لي�س من  اإذ 

ربحًا  املقرت�س  جنى  اإذا  عاداًل  يكون  ال  اأنه  كما  امل�ضتثمر،  النقدي  املال  لراأ�س  اإيجابي 

يفوق بكثري ما يدفعه فائدة.

االأرباح،  الن�ضبية يف  امل�ضاركة  اإىل  بالفائدة  التمويل  العدول عن نظام  ومن ثم فاإن 

ي�ضبح اأمرًا الزمًا لتحقيق العدالة، ولتحفيز العمليات االإنتاجية، التي ت�ضاهم فعليًا يف 

تطوير الهيكل االقت�ضادي واالجتماعي. 

)3( تغيري اأمناط الك�سب والإنفاق والت�سغيل وامل�ساركة:

مبا َيرقى بامل�ضوؤولية الفردية، واجلماعية، واإعادة بناء املجتمع اإن�ضانيًا واقت�ضاديًا 

من خالل )مقا�ضد ال�رشيعة – و�ضلم االأولويات ال�رشعية(.

ويدخل يف ذلك تف�ضياًل: 

- حماربة االحتكار.

الن�ضاط  وبني  بينه  العادلة  وال�رشاكة  اخلا�س،  الن�ضاط  اأو  للقطاع  التنموي  الــدور   -

م�ضتوى  ورفــع  االإنــتــاج،  وزيــادة  االقت�ضادية،  التنمية  حتقيق  يف  ودورهــا  العام، 

املعي�ضة، وحتقيق الرخاء للمواطنني.

- الدور التنموي للقطاع امل�رشيف، من خالل اأدوات التمويل واال�ضتثمار.

- القيم االإنتاجية يف املجتمع امل�ضلم.

- العدالة االجتماعية وقواعد توزيع الدخل والناجت القومي االإجمايل.
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- ت�ضجيع االدخار وتنظيم وتوازن عالقته باال�ضتثمار وما يعرتيهما من �ضلبيات اإذا 

كانت على اأ�ضا�س الفائدة الربوية.

اآلية واأدوات  )4( الهيكل التنظيمي للجهاز امل�رشيف ومدى احلاجة املا�سة يف ظل 

التمويل وال�ستثمار يف القت�ساد الإ�سالمي، وما يقوم عليه من موؤ�رش الربحية يف 

ال�سوق املالية اإىل:

– تبني نظام دقيق للمعلومات من خالل توفر و�ضائل وقنوات ات�ضال فعالة، تتيح  اأ 

للمتعاملني يف ال�ضوق معلومات دقيقة وفعالة حول االأ�ضعار وحجم عمليات التبادل 

وموؤ�رشات العر�س والطلب يف احلال وامل�ضتقبل.

ب – حتديد اأهداف وا�ضحة لالإدارة العليا.

ج – نظام رقابة متقدم وفّعال يعزز من الثقة لدى النا�س، مما يدعم امل�ضداقية وال�ضفافية.

ثانيًا: اإن برنامج القت�ساد الإ�سالمي لالإ�سالح على نحو ما ذكر ي�ستمل على ما 

ياأتي:

– االإ�ضالح االقت�ضادي – االأخالقي.   1

– االجتماعي. االقت�ضادي  االإ�ضالح   -  2

3 - االإ�ضالح ال�رشعي والت�رشيعي اأي�ضا: مبعنى املبادئ والقواعد وال�ضوابط والقيم 
ال�رشعية التي تقوم عليها كل �ضور االإ�ضالح املن�ضود.

املحور الأول: الإ�سالح القت�سادي الأخالقي مثاله املتميز: 

اأ – حتقيق ربط العقود بالقيم االأخالقية، ربطًا ع�ضويًا موؤثرًا فيما يلي: 

- يف �ضحة العقد )كاملرابحة مثاًل(.

- يف امل�ضوؤولية الناجمة اأو املرتتبة على العقد )كامل�ضاربة مثاًل(.

- يف امل�ضوؤولية امل�ضرتكة )كامل�ضاركة(.

ب – ومن خالل االلتزام مبجموعة االأوامر والنواهي التالية:
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)1( املحظورات واملنهيات مثل: 

æ ال�رشقة.

æ الغ�س.

æ القر�س بفائدة.

æ االختال�س زبژ   ژ   ڑ  ڑرب )االأعراف/85(.

æ خيانة االأمانة.

æ االإيذاء بغري �ضبب، لقوله تعاىل: زبک ک  گ  گ   

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  رب )االأحزاب/58(.
æ الظلم، لقوله تعاىل: زبۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئرب )طه/111(، زبۆ  ۈ  ۈ   

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅرب )الفرقان/19(.
æ التواطوؤ على ال�رش، لقوله تعاىل: زبۆ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئرب )املائدة/2(.

ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   زبۆ  تعاىل:  لقوله  واخلــداع،  والغدر  اخلونة  عن  الدفاع   æ

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹرب )الن�ضاء/107(.
ڱ   زبۆ  تعاىل:  قوله  عليه  يدل  واإف�ضادهم  الق�ضاة  غ�س  من:  عنه  ينجم  قد  وما   æ

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ہ  ہ  ہ  ھ  ھرب)البقرة/188(.

æ �ضهادة الزور.

æ كتمان احلق يدل عليه قوله تعاىل: زبۆ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦرب )البقرة/283(، زبۆ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  

ڭرب )البقرة/159(.
æ قول ال�ضوء يدل عليه قوله تعاىل: زب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      

ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  رب )الن�ضاء 149/148(.
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زبھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ   æ االفــرتاء والغيبة، يدل عليه قوله تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   
ۅ        ۅرب )املجادلة/9(.

)2( الأوامر: 

æ اأداء االأمانة.

æ تنظيم العقود للق�ضاء على الريبة، يدل عليه قوله تعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀرب )البقرة/282(.
æ الوفاء بالعهد.

æ ال�ضهادة ال�ضادقة، يدل عليه قوله تعاىل: زب ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹرب )الن�ضاء/135(.

پ   پپ   پ   ٻ   زب  تــعــاىل:  قــولــه  عليه  يـــدل  الــيــتــامــى،  اأمــــوال  تثمري   æ

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ 
ٹرب)البقرة/220(.

الأخالق العامة اأو اأخالق الدولة:

ڳ   گڳ   گ    گ     گ        تعاىل:زبک   قوله  عليه  يدل  العامة،  االأمــوال  �ضون   æ

ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
ہ رب )اآل عمران/161(.

æ الرقابة ال�ضاملة.

املحور الثاين: الإ�سالح القت�سادي الجتماعي ومثاله املتميز

اأ – ربط االإنتاج مب�ضالح النا�س وحاجاتهم احلياتية، ح�ضب �ضلم االأولويات ال�رشعية، 

ومن ثم حتقيق العدالة االجتماعية.

ب – ربط اال�ضتهالك بال�ضلوك الر�ضيد، و�ضيا�ضة القوام يف االإنفاق.
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ج –ربط املبادالت بقيم اجتماعية كالعدالة والتوازن، اأو التكافوؤ بني البائعني وامل�ضرتين 

�ضواء يف �ضوق ال�ضلع اأو اخلدمات اأو املال.

املحور الثالث- الإ�سالح الت�رشيعي ال�رشعي كمق�سد من املقا�سد العليا يف ال�رشيعة:

فكل  �ضبق،  ما  خــالل  من  اإليها  التو�ضل  يتم  ونتيجة  كهدف  الدين«  »حفظ  وهــو 

واإنفاقًا  ك�ضبًا  يعمل:  فيما  باهلل  عالقته  وتنقية  �ضمريه  اأمــام  االإن�ضان  ي�ضع  تقدم  ما 

اأجل  من  وال�ضعي  الدنيوي  العمل  بني  االرتباط  من  ذلك  اإليه  يــوؤدي  وما  ومبادالت.، 

االآخرة، لقوله تعاىل:

ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ      پ  ڀ    پ   ٻ  ٻ  پ      پ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   -

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  رب)النور/37(.
ڀ   ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   زبٱ    -

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  

ڃرب )اجلمعة/9 – 10(.
ويتم حتقيق ما جاء يف برنامج االإ�ضالح الذي يقوم على فقه االقت�ضاد االإ�ضالمي 

فيما ذكر من حماور ثالثة من منطلقات اأ�ضا�ضية هي:

– �ضيانة ا�ضتقالل االأمة وتاأمني �ضيادتها.  1

التي تفجرت يف الوطن االإ�ضالمي الكبري. وال�ضمود  التحدي  روح  – ا�ضتثمار   2

حتقيق  يف  بــه،  االهتمام  من  ومزيد  االإ�ضالمي،  االقت�ضاد  فقه  بــدور  االرتــقــاء   –  3
االإ�ضالح العملي املن�ضود من خالل ما نقرتحه على هذه الندوة املباركة من: اإن�ضاء 

جامعة عاملية للعلوم املالية وامل�رشفية واالقت�ضاد يف �رشيعة االإ�ضالم.

4- موؤ�رش الربحية والعمل يف �سوق مالية ونقدية اإ�سالمية نظيفة:

يتم  نظيفة،  اإ�ضالمية  ونقدية  مالية  �ضوق  وجود  لتفعيله  يجب  ذكره  �ضبق  ما  كل 

يعمل  مايل،  �ضوق  نطاق  يف  ال�ضابقة  الفقهية  ب�ضوابطه  الربحية  مبوؤ�رش  فيها  التعامل 
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زبڳ  ڳ   وفق برامج واآلية واأدوات االقت�ضاد االإ�ضالمي وفقهه. يقول تعاىل: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻرب  )اجلاثية /18(.
ثالثًا: اأهم خ�سائ�ض التمويل والأدوات املالية يف فقه النظام الإ�سالمي لالقت�ساد

)اأ( خ�سائ�ض التمويل:

- اعتماد القاعدة االإنتاجية ال االإقرا�ضية يف التمويل مبا يعنيه ذلك من: 

االأولوية يف تخ�ضي�س املوارد املالية  باأنواعها،  االإ�ضالمي  التمويل  اأدوات  – اإعطاء   1
على اأ�ضا�س درا�ضات اجلدوى اال�ضتثمارية واالقت�ضادية، دون الرتكيز فقط على 

مالءة املدين املالية ومقدرته على ال�ضداد.

ثم املتاجرة  باأنواعها، ومن  ا�ضتثمارية  التمويالت �ضلعية، وم�ضاركات  – اأن تكون   2
يف ال�ضلع واخلدمات واملنافع احلالل، اأو يف حقوق ملكية ملوجودات فعلية موجودة 

اأو مو�ضوفة يف الذمة، فيح�ضل ب�ضبب ذلك م�ضاركة يف املخاطر، ويف نف�س الوقت 

واأدوات  �ضبل 
ٌ
كل  بذلك  فتنتفي  الــقــرارات،   اتخاذ  و  امل�ضئولية  حتمل  يف  م�ضاركة 

الغرر والتغرير واالإف�ضاد مثل: 

 اأ –  امل�ضتقبليات وامل�ضتقات التي حملها التعامل يف املخاطر، وما تقوم عليه من بيع 

ما ال متلك، وربح ما مل ي�ضمن، والتمويل الربوي، وكلها حمظورات �رشعية.

، وتاأجيل البدلني: )دفع الثمن 
)2(

، وال�رشاء الطويل
)1(

ب – ما ي�ضمى بالبيع الق�ضري

عدم  ثم  ومن  بالدين:  الدين  بيع  يف  ويدخل  م�ضتقبل(  اأجــل  اإىل  ال�ضلعة  وقب�س 

التقاب�س، وت�ضخم حجم �ضوق الديون واالأ�ضواق املالية.

جـ – بيع الديون: عن طريق بيع ال�ضندات بفائدة: وقد اأ�ضبح حجم التجارة يف الديون 

)ال�ضندات( يفوق حجم االإنتاج من ال�ضلع واخلدمات، وي�ضود االإنتاج اأو االقت�ضاد 

 املايل على االقت�ضاد ال�ضلعي، اأو �ضيادة القطاع املايل على القطاع ال�ضلعي، والعك�س 

)1( يعني اأن البائع يبيع االآن دون اأن ميلك املبيع، توقعًا منه النخفا�س ال�ضعر عند الت�ضليم، في�ضرتيها ب�ضعر اأقل مما باع به.

الطويل  ال�رشاء  هذا  يقرتن  ما  وغالبًا  فيبيع،  امل�ضتقبل،  يف  ال�ضعر  بارتفاع  منه  توقعًا  االآن  ي�ضرتي  امل�ضرتي  اأن  يعني   )2(

بتمويل من الغري جلزء اأو هام�س من ثمن البيع، وهو ما ي�ضمى بالتعامل اأو ال�رشاء على الهام�س.
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هو ال�ضحيح: حتى ال يتعر�س االقت�ضاد لهزات ب�ضبب هذا اخللل، وما يتبعه من 

انت�ضار العدوى يف خارج البلد الذي يوجد فيه اأ�ضاًل. 

اأو  خ�ضم  من  عليه  ي�ضتمل  وما  اال�ضمية:  قيمته  عن  يختلف  بثمن  الدين  – بيع  د 

ح�ضم الديون، اأو بزيادة عن القيمة اال�ضمية للدين فتح�ضل الفائدة، واملتاجرة يف 

الديون حمظورة �رشعًا.

»باالأموال  ي�ضمى  ما  وهو  الديون:  لتبادل  منظمة  اأ�ضواق  يف  الديون  تــداول   – هـ 

ال�ضاخنة«، وهي االأموال الهائمة يف هذه االأ�ضواق بحثًا عن الربح ال�رشيع حيثما 

م�ضدرًا  تكون  ثم  ومن  �ضاماًل،  يكون  قد  دمــارًا،  وراءهــا  تخلِّف  ثم  ومن  كــان، 

لالإف�ضاد االقت�ضادي والعدوى.

الذي غالبًا ما  املقيت،  املديونية«  الوقوع يف »فخ  اإىل حد كبري  املتمولني  و– جتنيب 

وبخا�ضة  بفائدة،  القر�س  قاعدة  على  القائم  الربوي  التمويل  حاله  يف  يح�ضل 

ال�ضداد واإعادة اجلدولة للدين، وما ي�ضاحبهما من زيادة  التاأخري يف  يف حالتي: 

ال�ضداد  يف  التاأخري  ي�ضاحب  ما  غالبًا  اإذ  وفوائده،  االأ�ضلي  الدين  لعبء  اإ�ضافية 

اأمد ال�ضداد للمديونية لفرتات جديدة،فيزداد الدين ويزداد عبء املديونية  اإطالة 

مما قد ي�ضطر املدينون معها – كما يح�ضل فعاًل – اإىل اإعالن اإفال�ضهم للتخل�س 

من عبء ديونهم، وينعك�س ذلك �ضلبًا بالقطع على البنوك واملوؤ�ض�ضات املقر�ضة، 

على اأ�ضا�س قاعدة القر�س بفائدة وتتابع امل�ضاكل حتى ولو: اأهبط �ضعر الفائدة 

اإىل �ضفر، فال�ضفر رقم ال عدم.

جذريًا  اإ�ضالحًا  ولي�س  اأ�ضحابه،  على  دليل  لنا،  حجة  وهو  عدم  ال  رقم  ال�ضفر 

لدى  العربية  ومنها  املقرت�ضة،  االأجنبية  االأمـــوال  على  �ــرشرًا  يكون  قد  بل  هيكليًا، 

اإىل ال�ضفر، ويتمثل ذلك ال�رشر يف العائد  الدول التي خّف�ضت �ضعر الفائدة، واأهبطته 

احلقيقي على تلك االأموال، وبخا�ضة اإذا كانت احتياطيات لدى البنوك املركزية )اأموال 

الدولة وال�ضعوب( موظفة يف هذه الدول املقرت�ضة بعائد ربوي �ضعر فائدة، وما اأهبط 

القيمة احلقيقية  تاآكل  اأي�ضا  ال�ضائد، فهذا يعني  الت�ضخم  اأقل من معدل  اإليه من �ضعر 

لالحتياطيات بقدر الفارق بني �ضعر الفائدة ومعدل الت�ضخم، وقد يكون ذلك مق�ضودًا 

ملتخذ قرار تخفي�س �ضعر الفائدة و اإهباطها!.
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ثانيًا: اعتماد قاعدتي نظرة املي�رشة للمع�رش ب�سوابطها ال�رشعية، وعقوبة املدين 

املليء املماطل ب�سوابطها ال�رشعية. ومن ثم فال مكان لفوائد التاأخري يف ال�ضداد التي 

قد تزيد عن �ضعر الفائدة االأ�ضلي، وال مكان لفوائد اإعادة جدولة الدين، التي تت�ضبب 

يف زيادة عجز املدين عن ال�ضداد ب�ضبب ت�ضخم الدين الذي عجز عن �ضداد اأ�ضله، بل 

اإننا نقول: اإن الفوائد يف هذه احلاالت ت�ضبح بذاتها �ضببًا اإ�ضافيًا لالإع�ضار، وما يرتتب 

اأهمها يف ا�ضتمرار مطالبة املدنيني بال�ضداد وعجزهم عنه  اآثار وخيمة يتمثل  عليه من 

ومن ثم بيع الرهون، والت�رشف يف ال�ضمانات االأخرى اإن وجدت لتح�ضيل ما ميكن 

حت�ضيله من الديون، وبذلك يجد املدنيون اأنف�ضهم يف و�ضع ع�رش، وتتدهور اأحوالهم 

املالية، وما ينجم عن ذلك من انخفا�س الطلب على ال�ضلع واخلدمات ودخول االقت�ضاد 

يف ال�ضل�ضلة اخلبيثة من التباطوؤ، ثم االنكما�س ثم الركود ..... الخ، وهكذا تبدو القيمة 

االقت�ضادية واملالية امل�ضافة للقاعدة ال�رشعية القراآنية: نظرة املي�رشة للمع�رش، لتاليف 

تلك االآثار ال�ضلبية، ولكي ي�ضتمر االإنتاج وي�ضتمر بالتايل الطلب على ال�ضلع واخلدمات 

رك الرئي�ضي للن�ضاط االقت�ضادي. املحِّ

االقت�ضاد من  االإفال�س، وحتمي  املدين من  الذهبية �رشعت لتحمي  القاعدة  فهذه 

الدخول يف ال�ضل�ضة اخلبيثة التي اأ�رشنا اإليها.

ميزانيات . 1 على  االطــالع  طريق  عن  فيها  ي�ضتثمر  التي  االأ�ضهم  وجــود  من  التاأكد 

ال�رشكات واجلمعيات العمومية.

الدورات . 2 وكذلك  االقت�ضادية،  الــدورة  يف  واالنكما�س  الــرواج  فرتات  على  الوقوف 

التجارية للبور�ضات، وجتنب فقاعات ال�ضوق اأي الدورات الوهمية.

ذات  اأموال  ت�ضتخدم  ال  فمثاًل  وال�ستثمارات:  الأموال  م�سادر  بني  التنا�سب  ثالثًا: 

قد  مما  االأجـــل،  طويلة  ا�ضتثمارات  يف  واجلــاريــة  التوفري  ح�ضابات  مثل  ق�ضري  اأجــل 

ينعك�س �ضلبًا على حاله ال�ضيولة يف البنك.

رابعًا: قيا�ض املخاطر املرتبطة مبجاالت واأدوات اال�ضتثمار، ب�ضورة دقيقة وفعالة: 

فعقود املرابحة اأقل خماطرة من غريها.

خام�سًا: البور�سة �سوق للمال يجرى التعامل فيها على الأوراق املالية والب�ضائع 
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لال�ضتثمار فيها ال امل�ضاربة غري امل�رشوعة به، فهي و�ضيلة لتمويل امل�رشوعات اجلديدة 

عن طريق االكتتاب و�ضحب ال�ضيولة الزائدة من ال�ضوق وتطهريها من �ضناع ال�ضوق 

امل�ضتثمرين  �ضغار  يوقع  مما  والغرر،  التغرير  واأ�ضاليب  باالأكاذيب  فيها  املرجفني 

فري�ضة �ضهلة بالبيع جملة )�ضيا�ضة القطيع(، ومن ثم انهيار ال�ضوق، ويف هذا املاء العكر 

يف  املايل  ال�ضوق  حركة  ت�ضحيح  يتطلبه  وما  فيها،  املرجفون  ال�ضوق  �ضناع  ي�ضطاد 

النظام االإ�ضالمي من االإف�ضاح املايل واملعلومات ال�ضحيحة والدقيقة واجلدية كذلك.

�ساد�سًا: تنويع املحافظ ال�ستثمارية وتعددها وتكاملها وتعدد اأ�سواق ال�ستثمار 

وهذا  بذاتها،  فيها  ال  بها  ي�ضتثمر  التي  العمالت  تنويع  وكذلك  املخاطر،  من  للحد 

التنوع والتكامل يجعل هذه االأدوات واملوؤ�ض�ضات اأي�ضًا تتمتع بالقدرة على التكيف مع 

املتغريات واملحافظة على عافيتها.

�سابعًا: البناء التنظيمي اجليد امل�ضتمل على الوحدات املتخ�ض�ضة، وامل�ضاندة التي 

يتم من خاللها تنفيذ ال�ضيا�ضات الت�ضغيلية.

ثامنًا: الهتمام بالتخطيط الإ�سرتاتيجي يف جمال اال�ضتثمار ب�ضكل خا�س للحد من 

املخاطر ودعم املوقف التناف�ضي للبنك، وتوفري منتجات ا�ضتثمارية اأكرث قبواًل للنا�س.

)ب( اأهم خ�سائ�ض الأدوات املالية الإ�سالمية:

* مفهوم الأدوات املالية الإ�سالمية:

بح�ضب  ا�ضتخدامها  وجمــاالت  اأ�ضكال  وتعدد  االإ�ضالمية  املالية  االأدوات  تتنوع 

طبيعة كل اأداة واأحكامها الفقهية، وكثريًا ما حتكمها يف االأغلب عقود مثل:

يجعلنا  مما   ،
)1(

كثري وغريها  واملــزارعــة  واملرابحة  وال�ضلم  واالإجـــارة  امل�ضاربة 

جتتذب  االإ�ضالمية  املالية  املوؤ�ض�ضات  اأن  على  ابتداء  ُتّخرج  اإنها  ونقول  بينها  نقارب 

بح�ضب  ا�ضتثمارها  ثم  ومن  امل�ضاربة،  عقد  اأ�ضا�س  على  واملدخرات  املودعني  اأمــوال 

هذه  فيه  ت�ضتعمل  الذي  احل�ضاب  لنوع  وفقًا  مطلقة  اأو  مقيدة  امل�ضاربة  عقد  اأ�ضكال 

هذا  وعلى  املنا�ضبة،  وعقودها  االأخــرى  اال�ضتثمارية  ال�ضيغ  وفق  وبالتايل  االأمــوال، 

)1( انظر: كتابنا اأدوات التمويل واال�ضتثمار يف املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية 
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النحو تكون االأدوات املالية االإ�ضالمية متمثلة يف �ضكوك وعقود ت�ضدرها موؤ�ض�ضات 

معينة  م�رشوعات  مــال  راأ�ــس  يف  ح�ضة  ومتثل  م�ضاربًا،  باعتبارها  اإ�ضالمية  مالية 

متفاوتة  الآجــال  ووفقًا  املحتملة،  واخل�ضائر  املتوقعة  االأربـــاح  يف  ت�ضارك  ومتعددة 

التداول والت�ضييل واال�ضرتداد، ومن ثم تتمتع وفقًا الأحكامها  وقدرات خمتلفة على 

 :
)1(

الفقهية باخل�ضائ�س التالية

اأنها تخول �ضاحبها حق ملكية ح�ضة �ضائعة يف موجودات امل�رشوع املمول من   –  1
ح�ضيلة اإ�ضدارها.

اأو املكتتبني، وعلى  مالية م�ضتقلة عن ذمة امل�ضدر  ذمة  ول  املمَّ للم�رشوع  يكون   –  2
امل�ضدر اأن مي�ضك ح�ضابات لذلك، واأن ُيعدَّ ميزانية كذلك وح�ضاب اأرباح وخ�ضائر، 

مع مالحظة اأنه اإذا كان االإ�ضدار للم�ضاركة يف اأن�ضطة امل�ضارب العامة فهو ماأذون 

له يف خلط اأموال االكتتاب مباله اخلا�س.

حتقق، وال يجوز حتديدها  اإذا  للم�رشوع  املتوقع  الربح  من  ن�ضبة  العائد  – يكون   3
مقدارًا حمدّدًا اأو من�ضوبة اإىل القيمة اال�ضمية ل�ضك االكتتاب.

حملة  دور  ويقت�رش  )املــ�ــضــارب(،  لالكتتاب  امل�ضدر  حق  من  امل�رشوع  اإدارة   –  4
ال�ضكوك على املتابعة واملراقبة والتاأكد من التزامه بال�رشوط التي ت�ضمنتها ن�رشة 

االإ�ضدار.

فرتة  انتهاء  بعد  للتداول  قابلة  ال�ضابق  النحو  على  امل�ضدرة  املالية  االأدوات   –  5
االكتتاب، وتخ�ضع عمليات التداول واال�ضرتداد والت�ضييل لل�ضوابط الفقهية لكل 

اأداة، وبح�ضب ما يرد يف ن�رشة االإ�ضدار من �رشوط مع �رشورة مراعاة ال�ضوابط 

الفقهية االآتية:

فاإن  نقدية،  اأمــوااًل  االأ�ضول  زالت  وال  فيه  املكتتب  امل�رشوع  ن�ضاط  يبداأ  مل  – اإذا  اأ 

التداول جتري عليه اأحكام ال�رشف باعتباره مبادلة نقد بنقد.

ب – اأما اإذا �ضار راأ�س مال امل�رشوع ديونًا، فاإن التداول يخ�ضع لل�ضوابط الفقهية 

يف التعامل بالديون.

)1( انظر اأي�ضًا: د. اأحمد حمي الدين – اأ�ضواق االأوراق املالية يف االقت�ضاد االإ�ضالمي–  ط. جمموعة دلة الربكة -1995 �س 252.
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ج – اإذا اأ�ضبح راأ�س مال امل�رشوع موجودات خمتلطة من الديون والنقود واالأعيان 

النقود وفقًا  االأعيان واملنافع على  فاإنه ي�ضرتط يف تداولها حتقق غلبة  واملنافع، 

لل�ضعر املتفق عليه.

– ال يجوز كل ما يرتتب عليه اأو يوؤدي اإىل احتمال قطع ال�رشكة يف الربح واال�ضرتاك   6
فيه واإال كان العقد باطاًل، ومن ثم: 

االإ�ضدار  اأو م�ضدرها يف ن�رشة  ال�ضكوك  ا�ضرتاط مبلغ حمدد حلملة  اأ– ال يجوز 

و�ضكوك املقار�ضة التي ت�ضتند عليها.

ب– الربح حمل الق�ضمة هو الزائد عن راأ�س املال ولي�س االإيراد اأو الغّلة، ويوزع هذا 

الربح بني حملة ال�ضكوك وعامل امل�ضاربة وفقًا ل�رشوط العقد )ن�رشة االكتتاب(.

بالق�ضمة  ويــلــزم  التقومي  اأو  بالتن�ضي�س  ومُيــلــك  بالظهور  الــربــح  ي�ضتحق  ج– 

اأن توزع ب�ضفة  اأو غّلة يجوز  اإيــرادًا  التي تدر  بالن�ضبة، وبالن�ضبة للم�رشوعات 

مبالغ مدفوعة حتت احل�ضاب.

االكتتاب على تكوين احتياطي خا�س بن�ضبة معينة من  ن�رشة  يف  الن�س  يجوز   –  7
االأرباح اأو االإيراد والغلة ملواجهة خماطر خ�ضارة راأ�س املال.

املالية وفقًا لظروف  االأوراق  اأ�ضواق  االإ�ضالمية يف  املالية  االأدوات  تداول  يجوز   –  8
العر�س والطلب، وما متليه ال�ضوابط ال�رشعية يف هذا اخل�ضو�س.

– تاأ�ضي�ضًا على اخل�ضائ�س اجلوهرية ال�ضابقة الأدوات التمويل االإ�ضالمية، يتاأكد لنا   9
اأنها اأكرث قوة وفعالية، ومالئمة لواقع اقت�ضاديات البالد االإ�ضالمية، ملا يرتتب عليها 

من متكني قطاعات من امل�ضتثمرين واملدخرين من متلك اأ�ضول مالية كح�ض�س يف 

اأ�ضول عينية، ومن ثم تو�ضيع قاعدة امللكية يف الواقع وامل�ضاركة يف متويل قطاعات 

اقت�ضادية مهمة، وزيادة املدخرات بغر�س اال�ضتثمار والربح دون اأن تتحمل الدولة 

اأعباًء مالية باعتبار اأن هذه االأدوات املالية لي�ضت اأدوات اقرتا�س كاالأدوات التقليدية، 

ودون اأن تعتمد الدولة على املوؤ�ض�ضات الدولية يف التمويل و�رشوطها املجحفة التي 

ال تتالءم مع عمليات متويل التنمية االقت�ضادية يف الدول االإ�ضالمية.
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الق�سم الثالث

بناء موؤ�رش الربحية الإ�سالمي

ت�ضكل ما ا�ضتنبطناه من املعامل االأ�ضا�ضية االأربعة ع�رش، وما اأوردناه من املبادئ 

الفقهية الكربى االإطار املقرتح لبناء موؤ�رش الربحية، وذلك على النحو التايل:

اأوًل- املعامل الأ�سا�سية الأربعة ع�رش الإطارية ملوؤ�رش الربحية:

معدل االأرباح يف امل�رشوعات اال�ضتثمارية يف القطاعات االأ�ضا�ضية وهي:  – متو�ضط   1

و�ضيغ  ومقا�ضد  حمـــددات  �ــضــوء  يف  وذلـــك  �ــضــنــاعــيــة/زراعــيــة/جتــاريــة/خــدمــيــة. 

اال�ضتثمار يف فقه االقت�ضاد االإ�ضالمي.

على االأرباح، ومن املعلوم اأن للبعد الزمني  واأثره  للم�رشوع  الزمني  البعد  – تقومي   2
قيمة مالية ميكن تقديرها وقيا�ضها نقدًا على غرار البيوع االآجلة وال�ضلم.

اال�ضتثمارية العامة تتم املفا�ضلة بينها على اأ�ضا�س ح�ضن ا�ضتخدام  – امل�رشوعات   3
املوارد وجودة تخ�ضي�ضها.

اأ�ضا�س:  على  االحتمايل  الربح  مفهوم  على  – االعتماد   4

يف  امل�ضتثمر  املــال  راأ�ــس  اإىل  االحتمالية  اأو  املتوقعة  لــالأربــاح  املئوية  الن�ضبة  متو�ضط 

امل�رشوعات املماثلة، ونف�س درجة املخاطر و�ضيغ اال�ضتثمار، ويف كل االأحوال يتم 

تعديل املتو�ضطات مبا يتالءم مع معدل الت�ضخم وحتليل املخاطر مع معامل التكلفة 

البديلة، وذلك على اأ�ضا�س اإعداد بيانات الربحية للم�رشوعات.

لالأرباح. امل�ضتقبلية  التغريات  احل�ضبان  يف  5– االأخذ 

االإ�ضالمية  امل�ضارف  بها  تقوم  التي  االقت�ضادية  االأن�ضطة  عــوائــد  متو�ضط   –6
وامل�رشوعات اال�ضتثمارية التي تتبع �ضيغ ا�ضتثمار اإ�ضالمية.

على اأف�ضل ا�ضتثمار بديل يت�ضف بنف�س موا�ضفات امل�رشوع حتت  العائد  7– معدل 
الدرا�ضة من حيث:
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اأ – امل�رشوعية.

ب – االأولوية ال�رشعية، وح�ضب �ضلمها من ال�رشوريات واحلاجات والتح�ضينات 

من املنظور االقت�ضادي.

ج – درجة املخاطر.

املتاحة  املالية  املـــوارد  لتخ�ضي�س  حا�ضمة  اأداة  الربحية  مــوؤ�ــرش  يعترب  وبــذلــك 

لال�ضتثمار.

معدل ربحية اختيارًا  اأعلى  يكون  ال  حتى  اخل�ضارة  احتمال  احل�ضبان  يف  – االأخذ   8
غري �ضليم ال يعرّب عن حقيقة العائد وال يحقق الغر�س االأ�ضا�ضي من ا�ضتخدامه.

9 – االلتزام باالأولويات ال�رشعية بالن�ضبة للم�رشوعات العامة والتخطيط وتخ�ضي�س 
اإذا  اإال  اأما بالن�ضبة لالأفراد، فقد يكون ذلك بنف�س الدرجة،  املوارد من قبل الدولة، 

روؤي غري ذلك ك�ضيا�ضة �رشعية.

ُمَقدرًا باأوزان ن�ضبية لعوائد اال�ضتثمارات املثيلة يف نف�س  – متو�ضط املعدل املتوقع   10
درجة املخاطر للم�رشوع حمل الدرا�ضة.

يف  الربح  متو�ضط  بن�ضبة  ُمرّجحًا  االإ�ضالمية  البنوك  الأربــاح  املتوقع  املعدل   –  11
البنوك االإ�ضالمية اإىل متو�ضط الربح يف اجلهاز امل�رشيف كله )اإ�ضالمي وتقليدي(.

 – – جتاري  – �ضناعي  اإنتاجي )زراعــي  جلنة متخ�ض�ضة لكل قطاع  ت�ضكل   –  12
خدمي - ....(: 

اأ – تقوم باختيار اأو تقدير متو�ضط اأرباح عدد معني من امل�رشوعات اال�ضتثمارية 

واملتغريات  الظروف  كل  فيها  يتوافر  حمــددة،  زمنية  فرتة  خالل  قطاع  كل  من 

االقت�ضادية وغريها بقدر االإمكان.

ب – اأخذ متو�ضطات االأرباح.

 – االقــتــ�ــضــاديــة  االأحـــــوال  اللجنة  فيها  تــتــوقــع  م�ضتقبلية  بــدرا�ــضــة  الــقــيــام   – ج 

وال�ضيا�ضية– واملالية خالل الفرتة القادمة.
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تقدير ن�ضبة االنحراف املعياري اأو االأخطاء يف التقديرات. قطاع  كل  يف  – يتم   13

اتخاذ القرار بقبول اأو رف�س امل�رشوع على اأ�ضا�س معدل العائد الداخلي. – يكون   14

ومن ثم ميكن اختيار امل�رشوع �ضاحب اأكرب معدل عائد داخلي اأو اأكرب قيمة حالية.

الربحية  موؤ�رش  كفاءة  وحتقيق  لبناء  امل�ستفادة  الكربى  الفقهية  املبادئ  ثانيًا: 

الإ�سالمي

:
يف ال�سوق الإ�سالمي)1( القت�سادية  احلرية  مبداأ   .1

عليه  ي�رشبن  وال  ينتق�ضن  فــال  �ضوقكم  »هــذا   :¤ الر�ضول  حديث  عليها  يــدل 

. وَنعرف من هذا احلديث ب�ضقيه: 
)2(

خراج«

)اأ( مبداأ ال ُينتق�ضن: اأي يناأى عنه كل املنهيات يف الفقه االإ�ضالمي.

املالية،  والقيود  وال�رشائب  املكو�س  كل  عنه  فُتمنع  خراج:  عليه  ي�رشبن  ال  مبداأ  )ب( 

ال�ضوق  تت�ضم  ثــم  ومــن  منه.  واخلـــروج  اإلــيــه  والــدخــول  التعامل  حرية  فت�ضوده 

لهم  تتوفر  الذين  وامل�ضرتين،  البائعني  من  كبري  عدد  بوجود  الر�ضيدة  باملناف�ضة 

حرية الدخول واخلروج من العمليات ال�ضوقية.

)ج( وهكذا تكون �ضوقًا ي�ضودها اآلية العر�س والطلب وامل�ضاومة يف حتديد االأ�ضعار.

اأي ال يكن  لباد  الركبان، واأن يبيع حا�رش  ¤ عن: تلقي  الر�ضول  )د( يوؤكد ذلك نهي 

اأبي  ¤ عن  الر�ضول  اهلل عنه(.وحديث  ابن عبا�س )ر�ضي  ، كما قال 
)3(

له �ضم�ضارًا

تلقاه  فمن  اجللب،  تلقوا  »ال  قــال:   ¤ اهلل  ر�ضول  اإن  قــال:  عنه(  اهلل  )ر�ضي  هريرة 

فا�ضرتى منه، فاإذا اأتى �ضيدة ال�ضوق فهو باخليار«.

)1( انظر: د. رفعت العو�ضي– االقت�ضاد االإ�ضالمي والفكر املعا�رش– نظرية التوزيع– ط الهيئة العامة ل�ضوؤون املطابع االأمريية-

�ضنة 1974 �س 183 وما بعدها. م�ضار اإليه يف د. اأحمد حمي الدين – مرجع �ضابق.

)2( �ضبق تخريجه �س 14 هام�س.

)3( �ضحيح م�ضلم ب�رشح النووي.
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من  وخلوه  �ضفافيته  يف  ويوؤثر  منه  ينق�س  ما  كل  من  مينع  اأي  ينتق�ضن  ال  ومبداأ 

املحظورات مثل: االحتكار – والنج�س وهو طلب ال�رشاء دون ق�ضده فعاًل ليغّر الطرف 

االآخر بال�رشاء ب�ضعر مرتفع – ومنع الغرر والغ�س.

حتديد الأ�سعار يف الظروف غري العادية عندما  يف  الأمر  ويل  تدخل  جواز  ومبداأ   .2
.

)1(
تطراأ ظروف ا�ضتثنائية توؤثر بال�رشِّ على قوى العر�س والطلب يف ال�ضوق

 ¤ ومبداأ »ثمن املثل« يف حتديد الأ�سعار، ي�ضتدل عليه بحديث الر�ضول  معيار   .3
»من اأعتق �رشكًا له يف عبد فكان له مال )اأي العبد( يبلغ ثمن العبد ُقّوم العبد عليه 

.
)3(

 فاأعطى ال�رشكاء ح�ض�ضهم وعتق عليه«
)2(

قيمة عدل

ال�سوق، وهو ما ي�سمى ب »اأوامر ال�سوق«،  ال�سائد يف  ال�سعر  التعامل بح�سب   .4
االأمــر، دون  التداول عند و�ضول  ال�ضائد يف ردهة  ال�ضعر  تنفذ بح�ضب  التي  وهي 

�رشوط  من  واأنــه  الفقهاء  قول  معنى  وهذا   .
)4(

العميل قبل  من  م�ضبق  كمي  حتديد 

َفة  �ضحة البيع اأن يكون الثمن معلومًا وقت التعاقد، وذلك مبعرفة مقداره كمًا و�ضِ

، اأو مبا يح�ضل به الر�ضا وتنقطع به املنازعة، �ضواء مت حتديده كميًا 
)5(

عند البع�س

اأو مل يحدد عند البع�س االآخر.

علمًا  معلومًا  الثمن  يكون  اأن  »يلزم  العدلية  االأحكام  جملة  من   238 املادة  وتن�س 

الآخر:  اإن�ضان  قال  واإذا  فا�ضد،  فالبيع  جمهواًل  الثمن  كان  فاإذا  بو�ضفه،  وعلمًا  بقدره 

 اأنه ال ي�ضح البيع 
)6(

»بعتك بالثمن الذي ا�ضرتى به فالن فالبيع فا�ضد« ويرى ابن حزم

بغري الثمن امل�ضمى«.

)1( د. م�ضتعني على عبد احلميد – ال�ضوق وتنظيماته يف االقت�ضاد االإ�ضالمي �س 38 وما بعدها – ط الدار ال�ضودانية للكتب – 

اخلرطوم �ضنة 1406 هـ.

)2( اأي بدون زيادة اأو نق�ضان.

)3( العيني، عمدة القاري �رشح �ضحيح البخاري ح13 �س 83 كتاب العتق – ط النا�رش حممد اأمني – بريوت.

)4( انظر: د. اأحمد حمي الدين – مرجع �ضابق �س 468. 

)5( ال�رشخ�ضي – املب�ضوط 3 �س 6 و 7 - ط دار املعرفة - بريوت. 

)6( املحلي ج9 �س 23 – املكتب التجاري للطباعة والن�رش والتوزيع. 
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 من �رشوط الثمن اأن يكون معلومًا للمتعاقدين، وعدم اجلهل 
)1(

وجاء يف اخلر�ضي

الثمن وقت  اأن معلومية  االآخر  البع�س  بالثمن واملثمون قدرًا وكيفية و�ضفة«. ويرى 

العقد تقع مبا يقع به الرتا�ضي وتنقطع به املنازعة، وال ي�ضرتط اأن يكون الثمن حمددًا 

حتديدًا كميًا، ومن ثم ي�ضح البيع بال�ضعر الذي يتحدد اآجاًل وفق �ضعر ال�ضوق يف يوم 

كذا وهو ما ي�ضمى عند الفقهاء: البيع مبا ينقطع به ال�ضعر من غري تقرير الثمن وقت 

جواز  وكذلك  املثل،  مبهر  النكاح  جــواز  من  االأمــة  عليه  اأجمعت  ما  على  قيا�ضًا  العقد، 

.
)2(

االإجارة باأجر املثل

:«جميع املذاهب ت�ضرتط 
)3(

وجاء يف املو�ضوعة العلمية والعملية للبنوك االإ�ضالمية

العلم بالثمن، ومرادهم علمًا مينع املنازعة؛ الأن الغر�س هو الر�ضا حتى ال  �رشورة 

يقع خالف، وال�ضحيح الذي نطمئن اإليه اأن البائع وامل�ضرتي ير�ضيان ب�ضعر ال�ضوق 

ويقوالن لنا اأ�ضوة بالنا�س«.وهذا هو الراأي الذي يرجحه املعا�رشون ونحن معهم، اإذ 

يكفي اأن يكون الثمن معلومًا ومعروفًا على ما يقع به الرتا�ضي، وال يقوم ب�ضببه نزاع 

.
)4(

بني املتعاقدين

ويف مقدمتها  الإ�سالمية،  امل�رشفية  التي تقوم عليها  الأ�سا�سية  املبادئ  5. مراعاة 
حظر التعامل بالفائدة الربوية ال اأخذًا وال اإعطاء.

جمموعة  ت�سم  حمايدة  هيئة  وجود  خالل  من  والإف�ساح  ال�سفافية  عن�رش  توفر   .6
 من اأهل اخلربة ويعاونهم جمموعة ا�ست�سارية متخ�س�سة، والتي تعرف عادة با�ضم

عن  ف�ضاًل  هذا  للم�ضتثمرين،  واال�ضتقرار  االأمــان  من  جو  لتوفري  املالية«  ال�ضوق  »هيئة 

�رشورة وجود هيئة رقابة �رشعية موؤهلة، للتاأكد من حتقيق ال�ضوابط ال�رشعية يف مكونات 

.
)5(

املوؤ�رش وا�ضتخداماته، وتعك�س حالة من الفعالية والثقة لدى املتعاملني يف ال�ضوق

)1( اخلر�ضي على خمت�رش خليل ح 5 �س 22 و 99. 

)2( ابن القيم – اإعالم املوقعني ح2 �س 5 – ابن تيمية نظرية العقد �س 221 �ضنة 1949 – ط ال�ضنة املحمدية. 

)3( ولقد ا�ضرتكت يف تاأ�ضي�ضها، وكنت ع�ضو اللجنة التاأ�ضي�ضية – انظر: ج 5 �س 220 و 419 – االحتاد الدويل للبنوك االإ�ضالمية 

ط 1 �ضنة 1982. 

)4( انظر: د. حممد يو�ضف مو�ضى – البيوع والعمليات املعا�رشة �س 185 ط. دار الكتاب العربي – م�رش �ضنة 1954 ط1. 

)5( انظر:  املعيار رقم 27 ال�ضادر عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة والذي اكتفى بت�ضميته باملوؤ�رش االإ�ضالمي دون مزيد من االإي�ضاح 

والتاأ�ضيل والتف�ضيل، وربطه بقواعد وجوهر املعامالت املالية االإ�ضالمية واأ�ضول امل�رشفية االإ�ضالمية ومبادئها االأ�ضا�ضية، 

ومن ثم مل يكن كافيًا. 
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الق�سم الرابع

ما اأحدثته النظم القت�سادية الو�سعية

يف  الو�ضعية  االقت�ضادية  النظم  اأحدثته  عما  با�ضتفا�ضة  احلديث  اإىل  بحاجة  ل�ضنا 

نواح  من  االقت�ضادية  العملية  مكونات  كل  ويف  النامي،  وبخا�ضة  العامل  اقت�ضادات 

كثرية من اأهمها ناحية النظم والفنيات والفكر اأي�ضًا – م�ضداقًا لقوله تعاىل: زب ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ رب )البقرة/ 279(، لكننا �ضن�ضري لبع�س اجلوانب على �ضبيل 
املثال ولي�س احل�رش الأهميتها واأولويتها من وجهة نظرنا.. 

اأوًل- من ناحية النظم نكتفي بـبع�ض الأ�سا�سيات فيها والتي تعتربها تلك النظم 

من امل�سلمات مثل:

– النظام امل�رشيف: جعل النقود حماًل للتجارة واالجتار فيها ال بها، فّخرب وظيفتها   1
اجلوهرية من اأن تكون و�ضيطًا وخمزنًا للرثوة ومقيا�ضًا �ضحيحًا وحقيقيًا للقيمة.

نهائية«،  ال  واحلــاجــات  حمــدودة  املــوارد  »اإن  قــال:  واالقت�ضادي  املــايل  النظام   –  2
وكالهما لي�س كذلك يف احلقيقة �ضواء يف جانب املوارد، وما يجب اأن يكون يف جانب 

احلاجات، فال يقول بال نهائيتها اإال ُمبذر ُمتلف ُم�رشًف على نف�ضه ومن ثم قانط 

من نف�ضه.

لنف�ضه،  ا�ضطنعها  اأو  �ضنعها  مل�ضاكل  حلول  ثمة  يقدم  اأن  عن  عجز  ثم  ومــن   –  3
فتواترت عليه االأزمات اإىل حد الريبة والدورية، مما اأورث ال�رشاع، وكّر�س الفقر، 

واأف�ضى اال�ضتغالل والت�ضلط والظلم، وهذا هو احلال االآن. 

الفكر  ولكن  ونهائية،  حمدودة  بطبيعتها  واحلاجات  النهائية،  اهلل  خلقها  فاملوارد 

االقت�ضادي الو�ضعي قد عك�س املعادلة متامًا:

واأدخــل  والتبذير،  وال�رشف  الــرتف  على  بذلك  و�ضّجع  احلاجات:  نهائية  بال  فقال   *
بذلك كثريًا من املفا�ضد ال�ضلوكية على ت�رشفات االأفراد، وهي منهيات يف اأ�ضا�ضيات 

االقت�ضاد االإ�ضالمي.
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* وقال مبحدودية املوارد: و�ضجع بذلك على ال�رشاع والظلم والعدوان، واأدخل بذلك 
ب واال�ضتيالء على اأموال  كثريًا من املفا�ضد ال�ضلوكية على ت�رشفات النا�س يف الغ�ضْ

الفنت واالإ�رشابات، والقالقل  العداوة والبغ�ضاء، ونار  االأمم وال�ضعوب، وتاأجيج 

بني النا�س على م�ضاحة االأر�س، وكل ذلك من املحظورات اأي�ضا، بل من الكبائر يف 

اأ�ضا�ضيات االقت�ضاد االإ�ضالمي.

ثانيًا- ومن ناحية الفنيات:

فنجد يف املكونات الفنية االأربعة للعملية االقت�ضادية من: )1( االإنتاج )2( والتوزيع 

)3( والتبادل )4( واال�ضتهالك كثريًا مما هو منكر وم�ضتنكر من وجهة فقه االقت�ضاد 

االإ�ضالمي: 

روؤو�ــس  اأ�ضحاب  ا�ضتغالل  واإىل  الــرتيف،  االإنــتــاج  اإىل  االقت�ضاد  اجتــه  االإنــتــاج:  يف   –
االأموال للعاملني.

العدالة، وحتقق التفاوت الوا�ضع بني الطبقات والدخول،  اختل ميزان  التوزيع:  – ويف 
ومن ثم انتفاء العدالة وعلى راأ�ضها االجتماعية مل�ضا�ضها بحياة اجلماهري.

عقود الغرر واال�ضتغالل وغريها. ظهرت  التبادل:  – ويف 

واالإ�رشاف. والبطر  الرتف  ا�ضت�رشى  اال�ضتهالك:  – ويف 

وهكذا:  ات�ضع اخلرق على الواقع يف العملية االقت�ضادية يف جانبيها من النظم، واملكونات 

الفنية على نحو ما �ضلف.

ثالثًا- من ناحية الفكر:

وجدنا اأنف�ضنا اأمام معادالت معكو�ضة يف الفكر االقت�ضادي الو�ضعي على نحو ما 

ذكرنا بع�ضه.

– فاإذا كانت املوارد حمدودة/الرغبات ال نهائية، فمعنى ذلك اأن: االإن�ضان املنتج اأقل   1
�ضاأنًا وحظًا من االإن�ضان امل�ضتهلك، ومن ثم املبذر امل�رشف.

– احتدم ال�رشاع وطغى الظلم والعدوان لال�ضتئثار باملوارد النادرة اأو املحدودة.  2
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3 – اأولوية تعظيم اإ�ضباع احلاجات وفق �ضلم اأولوياتها توارت اأمام تعظيم الربح.

�ضد // وفقٌر  4 – واأمام ذلك ت�ضبح امل�ضكلة يف االقت�ضاد االإ�ضالمي اإذن: ِغني غري ُمرَّ
غري معالج.

5 – معيار وفكرة »الرجل االقت�ضادي« الت�ضورية Homo Economic، �ضاحب 
ال�ضوق ال مكان لها يف  التي ُت�ضِلح كل �ضيء يف   ،Invisible Hand اليد اخلفية 

اأوج  يف  حتى  االإ�ــضــالح   عن  عجزها  الــواقــع  اأثبت  اأن  بعد  االإ�ــضــالمــي،  االقت�ضاد 

االأزمات االقت�ضادية. 
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اخلامتة:

اأ�رشنا  كما  �ضلبًا  انعك�ضت  والتي  ال�ضابقة،  االقت�ضادية  االأو�ضاع  نتائج  �ضوء  يف 

الن�ضف  خالل  نه�ضت  االإ�ضالمي،  العامل  دول  بينها  ومن  النامي،  العامل  دول  على 

واملوؤ�ض�ضات  االقت�ضاد  جمال  يف  دوؤوبــة  اقت�ضادية  حركة  الع�رشين  القرن  من  الثاين 

من  عدة،  اإ�ضالمية  دول  يف  اإ�ضالمية  بنوك  تاأ�ض�ضت  اإذ  االإ�ضالمية،  واملالية  امل�رشفية 

يف  االإ�ضالمي  دبــي  وبنك  العربية،  م�رش  جمهورية  يف  االإ�ضالمي  في�ضل  بنك  بينها 

تاأ�ض�ضت  الكويت، وغريها، كما  الكويتي يف  التمويل  املتحدة، وبيت  العربية  االإمــارات 

ع�رشات اإن مل تكن مئات �رشكات اال�ضتثمار االإ�ضالمية، وهو ما اعتربناه اأعظم اإجناز 

حتقق يف القرن الع�رشين كله. 

كما وجدت االأمة االإ�ضالمية نف�ضها بحاجة ما�ضة اإىل:

* فقه اقت�ضادي ومايل وم�رشيف وموؤ�ض�ضي تطويري.

اإىل  ما�ضة  بحاجة  ذلــك  كل  مع  وبالتوازي  وم�رشفية،  واقت�ضادية  مالية  واأنظمة   *
الكفاءة، ومدى مهنيتها، وذلك بدياًل  االأداء ومدى جودته، وتقومي  موؤ�رش لقيا�س 

عن موؤ�رش الفائدة الربوية، املنتَقد يف ذاته املدمر يف اآثاره، وكان هذا البديل عندنا هو 

موؤ�رش الربحية، وذلك يف اإطار نظام مايل واقت�ضادي وم�رشيف اإ�ضالمي. 

* وهذا املوؤ�رش قادر على احلفاظ على الرثوات واالأ�ضول يف كل الظروف.

* وهذا )املوؤ�رش( ي�ضمن اأعلى م�ضتوى من الكفاءة املالية واالقت�ضادية.

تقلبات  عن  الناجتة  املخاطر  من  م�ضتوى  اأدنــى  ي�ضمن  اأي�ضًا  املوؤ�رش  هــذا  اأن  كما   *
املالية  االأنظمة  من  جزءًا  باتت  املالية، التي  واالأزمــات  والداخلية  العاملية  االأ�ضواق 

واالقت�ضادية ال�ضائدة يف عامل اليوم.

اأخــرى،  يف  تدخل  حتى  اأزمــة  من  اخلــروج  تلبث  ال  العامل  دول  اقت�ضاديات  فــاإن 

املالية  االأنــظــمــة  �ضعف  اأن  �ضك  وال  م�ضرتكة.  اأو  خــارجــيــة  اأو  داخــلــيــة  مب�ضببات 

االقت�ضادي،  اال�ضتقرار  عــدم  معه:  يكون  الكفوءة  غري  واملــوؤ�ــرشات  واالقت�ضادية، 

هذه  بني  عك�ضية  العالقة  وت�ضبح  املتتالية،  املالية  واالأزمـــات  التحديات  وا�ضتمرار 
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االأنظمة املالية واالقت�ضادية واال�ضتقرار واالأمن االقت�ضادي واالجتماعي، وما يرتتب 

على ذلك من اآثار �ضلبية �ضيئة، وتال�ضي اال�ضتثمارات بني وقت واآخر.

فمن امل�سلم به اأن اأنظمة التمويل الإ�سالمي وموؤ�رشاتها تتمتع بـ : 

العقاري  العالقة بالتمويل  امل�ضاركات ذات  التعدد والتنوع والتكامل: بقيامها على   *
وكذلك املنتجات ذات العالقة بالتمويل التجاري، كالبيع االآجل والتاأجري الت�ضغيلي 

والتمويلي. وكل ذلك ي�ضاهم م�ضاهمة مبا�رشة يف الُقدرة على متويل امل�رشوعات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة، ومن ثم يكون الرتكيز هنا على الَتخ�ضي�س االأمثل للموارد 

كل  وتعول  وم�ضتمرة  م�ضتدامة  واجتماعية  اقت�ضادية  تنمية  وحتقيق  املتاحة، 

يف  ت�ضاهم   )2( الت�ضخم،   )1( توليد  على:  تعمل  التي  االأنظمة  عن  بعيدًا  النا�س، 

تقلي�س الن�ضاط االإنتاجي مل�ضلحة الن�ضاط املايل. 

ـــك يــــوؤدي اإىل اال�ــضــتــقــرار االقــتــ�ــضــادي، و�ــضــمــان احلــفــاظ عــلــى قيم  وهـــذا وذل

اال�ضتثمارات الهائلة التي مت اإنفاقها على القطاعات االإنتاجية، واخلدمية، ويف مقدمتها 

مالية  اأنظمة  عن  تبحث  القطاعات  وهذه  وال�ضناعي.  العقاري  والقطاع  الطاقة  قطاع 

ت�ضمن لها اال�ضتقرار واال�ضتمرار.

ومن ثم كان لبد من اأنظمة مالية جديدة اإ�سالحية تقوم اأ�سا�سًا على ثالث ركائز 

اأ�سا�سية : 

اال�ضتثمارات بداًل من اإدارة القرو�س. – اإدارة   1

االقت�ضادية للم�رشوعات بكل اأنواعها وا�ضتهدافاتها، وال  اجَلدوى  على  – الرتكيز   2
التمويل  اأدوات  طبيعة  من  املتولد  االإ�ضالمي،  الربحية  موؤ�رش  ببناء  اإال  ذلك  يكون 

واال�ضتثمار يف فقه االقت�ضاد االإ�ضالمي، ومت�ضق مع مقا�ضد الت�رشيعي االإ�ضالمي 

جمتمعة وباأولوياتها امل�ضتقرة. 

بينهما على  العالقة  االدخار واال�ضتثمار وت�ضحيح  بتحفيز  الكفيلة  – الت�رشيعات   3
اأ�ضا�س موؤ�رش الربحية ال الفائدة الربوية، بحيث ترتبط منظومة االدخار واال�ضتثمار 

ولة، وُتقدم لها امل�ضورة خالل مراحل التمويل املختلفة. بامل�رشوعات املمَّ
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وتعد امل�رشوعات اأو ال�رشكات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف ظروف اال�ضتقرار واالأزمات 

هذه  ُتعّد  اإذ  م�ضتمر،  ب�ضكل  االإ�ضالمي  التمويل  �ضناعة  عليه  ول  تعِّ مما  ال�ضواء،  على 

يتطلبه  وما  االإ�ضالمية.  التمويل  ملوؤ�ض�ضات  متميزة  ا�ضتثمارية  فر�ضة  امل�رشوعات 

ذلك من هذه املوؤ�ض�ضات هو تطوير وتنويع اأدواتها اال�ضتثمارية، ومن ثم ت�ضهيل اآلية 

ا�ضتغالل ال�ضيولة الكبرية املتوفرة لديها، وتزايد اأهمية تقدمي التمويل االإ�ضالمي لهذا 

حتقيق  يف  رئي�ضيًا  وم�ضاهمًا  االقت�ضادي،  للنمو  جوهريًا  حمركًا  يعترب  الذي  القطاع 

على  ترتكز  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�رشكات  هــذه  فن�ضاطات  م�ضتدام،  حملي  نــاجت 

االأن�ضطة ال�ضناعية والتجارية واخلدمية، التي تختزن الن�ضبة االأعلى من فر�س العمل، 

وذلك اإىل احلد الذي يعترب معه جناح املوؤ�ض�ضات املالية، يف تقدمي التمويل املنا�ضب لهذا 

القطاع، مبثابة جناح لالقت�ضاد الوطني، و�ضمان احلد االأدنى من اال�ضتقرار والنمو، 

ومواجهة التقلبات ال�ضوقية على املدى الطويل. 
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اأهم مراجع البحث)1(:

القاهرة-  العربي-  الفكر  دار   – ح1  االقت�ضادي-  الفكر  تطور   - عمر  ح�ضني  د.   -

م�رش 1994 

- د. عبداحلميد البعلي:

- فقه املرابحة يف التطبيق االقت�ضادي املعا�رش – طبعة مكتبة وهبة  

- اأدوات التمويل واال�ضتثمار يف املوؤ�ض�ضات املالية االإ�ضالمية – ط. جمموعة الربكة. 

- د. اأحمد حمي الدين – اأ�ضواق االأوراق املالية يف االقت�ضاد االإ�ضالمي – ط. جمموعة 

الربكة 1995. 

- د. رفعت العو�ضي – االقت�ضاد االإ�ضالمي والفكر املعا�رش: نظرية التوزيع – طبعة 

الهيئة العامة ل�ضوؤون املطابع االأمريية – �ضنة 1974 

– طبعة  االإ�ضالمي  – ال�ضوق وتنظيماته يف االقت�ضاد  - د. م�ضتعني علي عبداحلميد 

الدار ال�ضودانية للكتب – اخلرطوم – 1406 هـ 

 – العربي  الكتاب  – دار  املعا�رشة  والعمليات  – البيوع  مو�ضى  يو�ضف  حممد  د.   -

م�رش – الطبعة االأوىل 1982 

- تف�ضري ابن عطية – طبعة قطر – مكتبة ابن تيمية – القاهرة – م�رش 1992 جملة 

االأحكام العدلية و�رشحها للب�ضتاين – مكتبة دار الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان- 

 – – بريوت  العلمية  الكتب  دار  – ط.  للكا�ضاين  ال�ضنائع  بدائع   -1999 االأردن 

لبنان 1986 نهاية املحتاج للرملي – ط. الدار التون�ضية للن�رش – تون�س 1986. 

- ك�ضف القناع على منت االإقناع للبهوتي – ط. الدار التون�ضية للن�رش – تون�س 1986. 

– اإعداد  النعمان  اأبي حنيفة  - م�رشوع تقنني ال�رشيعة االإ�ضالمية على مذهب االإمام 

جممع البحوث االإ�ضالمية باالأزهر ال�رشيف – القاهرة – م�رش 1972

منهجية  على  معتمدا  واالإن�ضائي  التاأ�ضي�ضي  الباحث  فكر  هي  البحث  هذا  يف  واجلوهرية  االأ�ضا�ضية  املرجعية  مالحظة:   )1(

املنهج  به  ينفرد  الذي  الفقه،  اأ�ضول  علم  معطيات  وا�ضتخدام  امل�ضائل  وحترير  والتدليل  التعليل  يف  االإ�ضالمي  االقت�ضاد  فقه 

الت�رشيعي االإ�ضالمي و�ضوال اإىل حتقيق ما يتعلق بالبحث من مقا�ضد الت�رشيع
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– م�رش  – القاهرة  – ط. مكتبة الكليات االأزهرية  - بداية املجتهد البن ر�ضد احلفيد 

.1982

- �رشح فتح القدير البن الهمام – ط. املطبعة الكربى االأمريية – القاهرة - م�رش1897. 

- تكملة املجموع للمطيعي – دار عامل الكتب – الريا�س - ال�ضعودية 2003.

- مغنى املحتاج لل�رشبيني اخلطيب – ط. مكتبة ومطبعة م�ضطفى احللبي – القاهرة 

- م�رش 1958.

1988 حا�ضية  – بريوت - لبنان  – ط. دار الكتب العلمية  - الرو�س املربع للبهوتي 

 - القاهرة   – احللبي  م�ضطفى  ومطبعة  مكتبة  – ط.  املطالب  اأ�ضنى  على  الرملي 

م�رش 1947.

- العيني – عمدة القاري �رشح �ضحيح البخاري – ط. اإدارة الطباعة املريية – القاهرة 

.1929

- ابن القيم – اإعالم املوقعني – ط. دار الفكر – بريوت 1977.  

- ابن تيمية – نظرية العقد – طبعة ال�ضنة املحمدية – �ضنة 1949 

- كتاب العتق – طبعة النا�رش حممد اأمني – بريوت 

- كتاب املب�ضوط لل�رشخ�ضي – دار املعرفة – بريوت 1986. 

- املحلى البن حزم– املكتب التجاري للطباعة والن�رش والتوزيع+ دار الفكر للطباعة 

والن�رش – بريوت 1982. 

- اخلر�ضي على خمت�رش خليل – ط. دار الكتاب االإ�ضالمي العاملي – القاهرة 1919.

- معامل ال�ضنن للخطابي – ط. املكتبة العلمية – بريوت 

- ك�ضف القناع للبهوتي – ط. دار الفكر – بريوت 1982.

- املغني مع ال�رشح الكبري البن قدامة املقد�ضي الدم�ضقي- ط. هجر للطباعة والن�رش- 

القاهرة 1987. 
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- املب�ضوط لل�رشخ�ضي – ط. دار املعرفة – بريوت 1986.  

- املحلى البن حزم – ط. دار الفكر – بريوت 1900. 

- ريا�س ال�ضاحلني للنووي – ط. املكتبة االإ�ضالمية -1991 عمان- االأردن. 

- الفتاوى البن تيمية- ط. جممع امللك فهد لطباعة امل�ضحف ال�رشيف، املدينة النبوية، 

اململكة العربية ال�ضعودية- �ضنة 1416هـ/1995م.  

درا�سات واأبحاث:

 – فيها  التعامل  واأو�ضاع  اأدواتها  تنظيمها،  العربية:  املالية  االأوراق  املــال  اأ�ضواق   -

 – املــايل  عمان  و�ضوق  اال�ضتثمار  ل�ضمان  العربية  املوؤ�ض�ضة  بني  م�ضرتك  اإ�ضدار 

الكويت 1985 

- جملة االقت�ضاد يف اأ�ضبوع )ال�ضادرة عن مركز اخلليج للدرا�ضات االإ�ضرتاتيجية( – 

العدد رقم 158 – بتاريخ 10/27 – 1996/11/2 .
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ال�سفحةاملــو�ســوع

19تقرير البحث وخالئ�ضه

20اأواًل - ملحة تاريخية عن امل�رشفية االإ�ضالمية واإجنازاتها املعا�رشة

21ثانيًا – اأهمية موؤ�رش الربحية االإ�ضالمي

الق�سم الأول:

نحو موؤ�رش اإ�سالمي للتعامل يف ال�سوق املالية بدياًل عن موؤ�رش الفائدة الربوي
23

23اأواًل: الواقع العملي و�رشورة املوؤ�رش 
25ثانيًا: الفروق اجلوهرية 

25جدول رقم )1(: اأهم الفروق اجلوهرية بني االقت�ضاد االإ�ضالمي والو�ضعي
31جدول رقم )2(: اأهم الفروق اجلوهرية بني البنك التقليدي والبنك االإ�ضالمي

38ثالثًا: موؤ�رش الربحية هو البديل 
ر يف اآثاره  39رابعًا: موؤ�رش الفائدة منتقد يف ذاته مدمِّ

40خام�ضًا: معامل ومرتكزات موؤ�رش الربحية االإ�ضالمي كبديل ملوؤ�رش الفائدة الربوية

الق�سم الثاين: 

اأ�سا�سيات ال�سوق املالية والنقدية يف فقه القت�ساد الإ�سالمي
47

يف  ال�ضامل  لالإ�ضالح  برناجمًا  يتبنى  االإ�ضالمي  االقت�ضاد  فقه  اإن  اأواًل: 

اإطار �ضوق مالية  حمكوم ب�ضوابط ال�رشيعة 
47

50ثانيًا: برنامج االقت�ضاد االإ�ضالمي لالإ�ضالح 
50املحور االأول : االإ�ضالح االقت�ضادي االأخالقي مثاله املتميز 

52املحور الثاين : االإ�ضالح االقت�ضادي االجتماعي و مثاله املتميز 
53املحور الثالث : االإ�ضالح الت�رشيعي ال�رشعي كمق�ضود من املقا�ضد العليا يف ال�رشيعة

54ثالثًا: اأهم خ�ضائ�س التمويل يف فقه النظام االإ�ضالمي لالقت�ضاد 

املحتوى:
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ال�سفحةاملــو�ســوع

54اأوال :- اعتماد القاعدة االإنتاجية ال االإقرا�ضية يف التمويل 
ال�رشعية،  ب�ضوابطها  للمع�رش  املي�رشة  نظره  قاعدتي  اعتماد  ثانيًا:- 

وعقوبة املدين املليء املماطل  ب�ضوابطها ال�رشعية
56

56ثالثًا:- التنا�ضب بني م�ضادر االأموال واال�ضتثمارات
56رابعًا:-  قيا�س املخاطر

خام�ضًا:- البور�ضة �ضوق للمال )االأوراق املالية والب�ضائع( ي�ضتثمر فيها 

ال امل�ضاربة غري امل�رشوعة به
56

�ضاد�ضًا:- تنويع املحافظ اال�ضتثمارية وتعددها وتكاملها وتعدد اأ�ضواق 

اال�ضتثمار للحد من املخاطر.
57

57�ضابعًا:- البناء التنظيمي اجليد
57ثامنًا:-  االهتمام بالتخطيط اال�ضرتاتيجي يف جمال اال�ضتثمار ب�ضكل خا�س

الق�سم الثالث:

 بناء موؤ�رش الربحية الإ�سالمي
60

60اأواًل : املعامل االأ�ضا�ضية : االأربعة ع�رش االإطارية ملوؤ�رش الربحية 
62ثانيًا : املبادئ الفقهية الكربى لبناء موؤ�رش الربحية االإ�ضالمي 

الق�سم الرابع:

ما اأحدثته النظم القت�سادية الو�سعية
65

65اأواًل : من ناحية النظم 
66ثانيًا : من ناحية الفنيات 

66ثالثًا : من ناحية الفكر
68اخلامتة
71املراجع


