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مؤشر الربحية ودوره
في حوكمة املؤسسات املالية اإلسالمية

) املصارف اإلسالمية(

                                                                               اأ. د. عبداحلميد البعلي

اأ�ضتاذ الفقه املقارن واالقت�ضاد االإ�ضالمي

ورئي�س ق�ضم الفقه املقارن والدرا�ضات االإ�ضالمية

كلية القانون الكويتية العاملية 

مقــدمــة: 

على  حديثًا  ا�سطلح  ما  لنجاح  الربحية  موؤ�رش  اأهمية  على  اثنان  يختلف  يكاد  ل 

بد  ل  اإنه  القول  نافلة  من  ولعله  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  باحلوكمة  ت�سميته 

للحوكمة ال�سحيحة بح�سب اأ�سل امل�سطلح من �سبط وتنظيم كل �سلبية ونقي�سة مبا 

ينا�سبها، فاإذا كان يف املوؤ�س�سات اختناقات تعوق حتقيقها لر�سالتها اأو ت�سعف اآداءها 

مثل:

الختناقات الفكرية.. 1

الختناقات الهيكلية.. 2

الختناقات التنظيمية.. 3

الختناقات الت�سغيلية.. 4

الختناقات الت�رشيعية.. 5

الختناقات يف ال�سيا�سات امل�رشفية ومدى ات�ساقها وعالقتها ب�:. 6

اأ- ال�سيا�سات النقدية.

ب- ال�سيا�سات امل�رشفية الأخرى.

ج- ال�سيا�سات املالية.

د- ال�سيا�سات القت�سادية.
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اإذا كان هناك �سيء مما تقدم وجب اأن توؤدي احلوكمة مبا لها من �سلطات ممار�سة 

من  اإليه  ندعو  ما  يوؤدي  امل�سمار  هذا  يف  اأنه  �سك  ول  والت�سحيح،  والتنظيم  ال�سبط 

املالية  املوؤ�س�سات  مع  للتعامل  الإ�سالمي«  الربحية  »موؤ�رش  وبناء  اإن�ساء  �رشورة 

الإ�سالمية بدياًل عن موؤ�رش الفائدة الربوية، املنتقد يف ذاته واملدمر يف اآثاره، ومراعاته 

يف حتديد هام�س الربح يف املعامالت الإ�سالمية يف موؤ�س�ساتها.

اأوًل- ر�سالة املوؤ�س�سة املالية الإ�سالمية:

الن�س ب�رشاحة وو�سوح على  التي �سدرت حتى الآن  الت�رشيعات  مل تت�سمن 

ر�سالة تلك املوؤ�س�سات كاأحد معطيات العلوم املعا�رشة، ذلك اأن خ�سو�سية منهجية 

تلك املوؤ�س�سات الإ�سالمية حتدد ر�سالتها، اإذ تتمثل ر�سالة تلك املوؤ�س�سات الإ�سالمية 

وهي �سمام الأمان كما يعرب علماء التخطيط والإ�سرتاتيجية يف اخل�سائ�س الفريدة 

ال�سورة  عن  الر�سالة  هذه  وتعرّب  النظرية.  املنظمات  من  غريها  عن  متيزها  التي 

الذهنية التي ترغب املنظمة يف اإ�سقاطها يف اأذهان النا�س، وهي من وجهة نظرنا العمل 

على »اإحياء مق�سد ال�رشع يف حفظ املال« من ناحيتي الوجود والعدم، كما حتدث عنه 

الأ�سوليون والفقهاء وما يرتتب عليه من اآثار، ومن املفيد التنويه اإىل اختالف معنى 

املوؤ�س�سات  لهذه  الأ�سا�سي  الدور  يف  تتمثل  فالأهداف  الأهداف،  معنى  عن  الر�سالة 

و�ساحبة  املوؤ�س�سات  بهذه  العالقة  ذات  الأطراف  جميع  م�سلحة  يحقق  والذي 

امل�سلحة وهى مثلثة الأ�سالع:

- املوؤ�س�سات املالية ذاتها.

- املتعاملون معها.

- البيئة / املجتمع الذي تعمل فيه تلك املوؤ�س�سات وتخ�سع لنظامه.
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ثانيًا- �رشورات وحاجات:

تاأ�سي�سًا على ما تقدم نحن بحاجة ما�سة اإىل:

التفاق على مبادئ للم�رشفية الإ�سالمية تخدم مرتكزات ومتطلبات وقيم برنامج . 1

الإ�سالح القت�سادي يف الإ�سالم.

اللتزام بال�سل�سلة الذهبية لالجتهاد وربطه باملقا�سد ال�رشعية وترتيب اأولويتها . 2

املعا�رشة مبا يحقق م�سلحة النا�س ال�رشعية ويلبي حاجاتهم ويعالج امل�سكالت.

التفاق على منهجية مالئمة للخروج من الختالفات الفقهية وما قد يتطلبه ذلك . 3

من ماأ�س�سة هذا املبداأ.

تدقيق �رشعي فّعال يعك�س التنفيذ، متفرع من الهيئة ال�رشعية ويعك�س التكامل يف . 4

اأعمال الرقابة ال�رشعية مبراحلها الثالث من �سابقة واآنية ولحقة.

نظام موؤ�س�سي يتمتع بالقدرة والكفاءة الكافية جلذب وح�سد الأموال واملدخرات . 5

يف ا�ستثمارات حقيقية جتلب اخلري للنا�س.

�رشورة الإ�رشاع يف بناء وتفعيل موؤ�رش الربحية.. 6
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املبحث األول 
الواقع العملي وضرورة مؤشر الربحية

املطلب األول
قصور التطبيق للنظام اإلسالمي في االقتصاد

اأثر وا�سح وموؤ�رش  باأنه ل  الكلي جند  الإ�سالمي يف القت�ساد  للنظام  التطبيق  يف 

النواحي  يف  وذلك  الإ�سالمية  للموؤ�س�سات  ثم  ومن  القت�ساد،  فى  الإ�سالمي  للنظام 

الآتية:

دور النظام يف ال�سيا�سات النقدية وامل�رشفية واملالية والقت�سادية.. 1

دوره يف حتقيق طموحات املودعني يف احتياجاتهم الأ�سا�سية.. 2

دوره يف حتقيق جودة اخلدمة.. 3

اإل . 4 مُتالأ  ل  الأ�سا�سية  النظام  واأ�سول  املعاي�س  الواقع  بني  وا�سعة  م�ساحة  هناك 

واإجراءات  اآليات  مثل  موجودة  غري  وكلها  عملية  وت�رشيعات  واإجراءات  باآليات 

الطبقات  بني  الفوارق  اإذابة  طريق  عن  الجتماعية  العدالة  حتقيق  وت�رشيعات 

ح)حاجيات(/  �س)�رشوريات(/  الثالث  مبراتبها  احلاجات  اإ�سباع  وحتقيق 

ت)حت�سينات(. 

وتاأ�سي�سًا على ذلك نت�ساءل: 

)اأ(- فهل اأقامت املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية:

م�ست�سفى متخ�س�س )�سحة(.. 1

جامعة عاملية متخ�س�سة )تعليم(.. 2

مدينة �سكنية تاأوي املحتاجني )�سكن(.. 3

م�سنعًا )ت�سغيل(.. 4

مزارع لإنتاج الغذاء باأنواعه.. 5
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حتقيق التنمية الجتماعية وت�سجيع:. 6

- التعاون والدخار.

-  تنظيم الئتمان وتوجيهه.

- مراعاة قواعد العدالة يف العالقة بني العمال واأ�سحاب العمل.

- وعالقة مالك العقارات وم�ستاأجريها.

املالية  املوؤ�س�سات  يف  واملودعني  امل�ساهمني  بني  لالأرباح  عادل  توزيع  يف   -

وامل�رشفية وال�ستثمارية والتجارية.

)ب(- هل حققت منظومة القت�ساد يف الإ�سالم ونظامه القت�سادي القائم على:

- العدالة الجتماعية )اأ�سا�سه(.

- التعاون العادل بني الن�ساط العام واخلا�س )قوامه(.

- هدفه: حتقيق التنمية القت�سادية والرثوات الطبيعية ومواردها:

زيادة الإنتاج ورفع م�ستوى املعي�سة وحتقيق الرخاء والرغد للمواطنني.. 1

تفعيل منظومة امللكية ال�سباعية كاأ�سا�س للنظام القت�سادي.. 2

)ج(- عدم وجود موؤ�س�سات م�ساندة كثرية:

كالأق�سام العلمية.. 1

املراكز التدريبية املتخ�س�سة.. 2

املناهج الدرا�سية القوية.. 3

بلورة منظومة موؤ�س�سات متكاملة.. 4

اأو روؤية �رشعية  راأ�س م�ستب�رشة،  اأ�سبحت تعمل كج�سد بال  املوؤ�س�سات  اإن  د- 

حمددة وا�سحة ومتكاملة. اإنني اأراها ت�سري نحو نفق النظم الو�سعية الأخرى، ومن 

ثم يتهددها نف�س م�سريها اإن مل يتغمدها اهلل برحمته.
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املطلب الثاني
ضرورة مؤشر الربحية

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

.
)1(

- حتديد الأ�سعار يف العمليات الآجلة

- ويف قيا�س تكلفة راأ�س املال.

- ويف درا�سة اجلدوى القت�سادية للم�رشوعات ال�ستثمارية.

)Feasibility study(

- ويف تقومي اإدارة ال�ستثمار.

)Measuring portfolio performance(

والطلب،  العر�س  بتفاعل  املالية  الأ�سواق  يف  املالية  الأوراق  اأ�سعار  تتحدد  عادة 

وهناك طرق عديدة متبعة يف حتديد اأ�سعار الأوراق املالية يف الأ�سواق املالية العاملية.

يعك�س  قيا�سي  رقم  عن  عبارة   stock price index الأ�سهم  اأ�سعار  وموؤ�رش 

ثم  ومن   ،
)2(

بالنق�سان اأو  بالزيادة  �سواء  املوؤ�رش  ي�سمها  التي  الأ�سهم  اأ�سعار  تطور 

املتداولة يف  الأ�سهم  اأ�سعار جميع  املالية باعتباره موؤ�رشًا حلركة  ال�سوق  اإليه يف  ينظر 

القريب  اإعطاء ما �ستكون عليه �سوق الأ�سهم يف امل�ستقبل  ال�سوق، وله دللة مهمة يف 

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

ثابت ُي�سمى موعد الت�سفية  موعد  لتنفيذها  يحدد  التي  العمليات  وهي  القطعية،  الباتة  العمليات  )1( وت�سمل على 1- 

عادة  وتنتهي  العملية،  تنفيذ  عن  الرجوع  ميكنهم  ول  املالية  الأوراق  وت�سليم  الثمن  بدفع  املتعاقدون  فيه  يلتزم 

معادًل  الت�سفية  يوم  يف  املالية  الأوراق  �سعر  كان  اإذا  اإل  امل�سرتي(  اأو  )البائع  املتعاملني  الطرفني  اأحد  بخ�سارة 

جماًل  العقود  هذه  من  يجعل  وهذا   )429 �س  الدين  حمي  اأحمد  – د.  املالية  الأوراق  )اأ�سواق  العقد  حني  ل�سعرها 

للم�ساربة املحظورة �رشعًا التي ي�سبح فيها عقد البيع وال�رشاء �سوريًا وت�سبح العملية ره�انًا على �سح�ة توقيعات 

املتعاقدين. 2- عمليات البيع الق�سري وهي عمليات البيع على املك�سوف – انظر �س 275 اأحد و�سائل امل�ساربة يف 

 Options ال�سوق املالية وهي ممنوعة �رشعًا ؛ لأنها تدخل يف بيع ما لي�س عندك، املنهي عنه �رشعًا. 3- اخليارات

انظر كتابنا – امل�ستقات املالية يف الأ�سواق العاملية والروؤية ال�رشعية واخليارات حمظورة �رشعًا.

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

.MSCI وموؤ�رشات فاينن�سال تاميز ومورجان اأند �ستانلي وكيبور و�سيبور و
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كبرية  اأعداد  اأ�سعار  على  تقوم  اأنها  هو  م�سرتك  قا�سم  يجمعها  ولكن   ، ت�سمها  التي 

من الأ�سهم ل�ستخراج معدل عام يعرب عنه برقم قيا�سي، وتتغري اأنواع الأ�سهم التي 

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

وهكذا تبدو احلاجة املا�سة يف الواقع العملي اإىل اأداة معيارية لقيا�س الأداء والقدرة 

على التوقع والتنبوؤ الكامن والذي يدل عليه ما جاء يف الآية الكرمية مبا »ي�ستب�رشون« 

 يف الأمور، ولالأ�سف فاإن املوؤ�رش ال�سائد اليوم هو 
)1(

من الب�سرية والتمكن من التدبر

موؤ�رش »الفائدة« الربوية. ويعد »الليبور«  

اتفاقيات  يف  امل�ستخدم  املوؤ�رش   )LONDON INTERBANK RATE  (   

ا�ستخدامًا،  واأو�سعها  املوؤ�رشات  اأكرث  هو  لندن  بنوك  بني  الأجل  ق�سرية  الإقرا�س 

القاهرة،  �سوق  يف  البنوك  بني  الفائدة  �سعر  وهو    )SIBOR( ال�سيبور  ويوجد 

والكيبور الكويتي، وتاأخذ هذه املوؤ�رشات من �سعر الفائدة العاملي مرجعًا لها اإن مل يكن 

اأ�سا�سًا جوهريًا.

املطلب الثالث
مؤشر الفائدة الربوية منتقد في ذاته مدّمر في آثاره

اإن موؤ�رش الفائدة الربوية منتقد يف ذاته مدمر يف اآثاره، مما جعل اخلبري القت�سادي 

 )Alans Blinder( يدعو اإىل اإ�سالح النظام املايل العاملي احلايل 
)2(

العاملي اآلن باليندر

بعد اأن ف�سل ف�ساًل ذريعًا يف حماية الب�رش من خماطره ال�سارية، واأن النهيارات املالية 

الفائدة منتقد يف ذاته  اأن موؤ�رش  اأدل على  قد باتت متكررة ومدمرة وم�ست�رشية، ول 

اإذ  اأنه يحمل عامل ف�ساده يف بنائه، وما يحدثه من خلل نقدي ومايل واقت�سادي،  من 

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

– انظر تف�سري ابن عطية  اأن الر�سالت حق والآيات حق ولكنهم يكفرون عنادًا  لهم ب�سرية .. وقيل: لهم ب�سرية 

ح11 �س 390 ط قطر مكتبة بن تيمية – القاهرة ط 1992.

)2( اأ�ستاذ اقت�ساد بجامعة برين�ستون ونائب رئي�س جمل�س حمافظي بنك الحتياط الفيدرايل يف الفرتة من 1996/94م 

يف درا�سة ن�رشتها جملة »فورين اأفريز« Foreign Affairs وتاأ�سي�س نظام مايل جديد يف العامل هو ما دعا اإليه اأي�سًا 

د. وليام لرالدي – مدير جمموعة ال�  24  يف وا�سنطن – انظر القت�ساد يف اأ�سبوع العدد رقم 158 بتاريخ 10/27-

الإ�سرتاتيجية. للدرا�سات  اخلليج  مركز  ي�سدرها  1969/11/2م 
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كيف يعاير الثمن نف�سه؟! وهو ما يفهم من كالم ابن تيمية وغريه من اأن املق�سود من 

ل  ثم  ومن  الأموال  مقادير  معرفة  اإىل  بها  يتو�سل  لالأموال  معيارًا  تكون  اأن  الئتمان 

 .
)1(

يجوز اأن ت�ستخدم فيما يناق�س مق�سودها وهو الثمنية

الو�سعي  القت�ساد  الفائدة لدى علماء  اأن نظريات �سعر  اأي�سًا  اأدل على ذلك  ول 

لي�ست   )Saint Thamas Aquinas( 
)2(

منذ ع�رش ال�سري �سان توما�س الإكويني

لتف�سري الفائدة واإمنا لتربيرها، و�سّتان بني اأ�سا�س التف�سري للفائدة وو�سائل تربير اأخذ 

الفائدة، وما قيل ب�ساأنه من اأنها اأي الفائدة ثمن ا�ستعمال النقود، اأو املنفعة املتح�سلة 

منها، اأو النتظار، اأو الفر�سة البديلة، اأو املخاطرة، اأو ن�سيب املقر�س من العائد الذي 

يح�سل عليه املقرت�س وهكذا.

املطلب الرابع
مؤشر الربحية هو البديل املقبول شرعًا

وقيا�س  الأداء،  كفاءة  لتحديد  �رشوريًا  اأمرًا  يعد  املوؤ�رشات  اعتماد  اأن  �سك  ل 

ن�سب جناحه اأو ف�سله، وامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية اأ�سبحت يف حاجة ما�سة اإىل 

معيار لتقومي كفاءتها وقيا�س اآدائها، ولالأ�سف ال�سديد اأ�سبح ال�ستئنا�س اإن مل يكن 

ال�ستخدام ملوؤ�رش �سعر الفائدة اأمرًا معتادًا يف ت�سعري منتجات املوؤ�س�سات امل�رشفية 

واملالية الإ�سالمية، واإن كان ذلك ل�رشورة الواقع العملي واعتبارات ال�سوق التي ل 

ميكن بحال جتاهلها، ولهذا جاءت تو�سية جممع الفقه الإ�سالمي يف ندوة م�ساكل 

املقبول  املوؤ�رش  باإيجاد  الإ�رشاع  »ب�رشورة  1413ه�/1993م  الإ�سالمية  البنوك 

اإ�سالميًا الذي يكون بدياًل عن مراعاة �سعر الفائدة الربوي يف حتديد هام�س الربح 

يف املعامالت«.

)1(  انظر يف هذا املعنى الفتاوى ج471،472/29و ج 252-251/19.

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

فكر »املدر�سني« Scholastics من رجال الكني�سة الكاثوليكية الذين كانوا يدر�سون الفل�سفة والقانون يف اأوروبا منذ 

بداية الن�سف الثاين من الع�سور الو�سطى ولكنهم ينتهجون منهجًا فكريًا خا�سًا يغلب عليه الطابع الديني مبا يف 

ذلك الن�ساط والفكر القت�سادي- انظر: د. ح�سني عمر- تطور الفكر القت�سادي ح1 �س68.
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مع  تتفق  و�رشعية  مو�سوعية  اأ�س�س  على  يقوم  البديل  املوؤ�رش  هذا  اأن  �سك  ول 

مبادئ القت�ساد يف الإ�سالم، وقواعد ال�سريفة الإ�سالمية، وممار�سة املهنة امل�رشفية 

اأدوات  اأ�سعار  معدلت  لقيا�س  الربحية«  »موؤ�رش  وهو  األ  ال�رشيعة،  لأحكام  وفقًا 

العقارات  متويل  مثل  بالتجزئة  التمويل  واأدوات  املرابحة  مثل  الإ�سالمي  التمويل 

املالية  الأ�سول  وقيا�س  لت�سعري  كمعيار  ا�ستخدامه  وميكن  وال�سكوك،  وال�سيارات 

عمليات  من  املتوقعة  العوائد  متو�سط  توفري  اإىل  ويهدف  وال�ستثمارات.  لل�رشكات 

التمويل ق�سري الأجل بني املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، ومن ثم توفري بديل �رشوري 

ومرجعي موثوق به من اأجل ت�سعري اأدوات التمويل الإ�سالمي بدًل عن اأ�سعار الفائدة 

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

وا�ستخدام الأ�ساليب الريا�سية والإح�سائية فيه، وما ي�ستلزمه من اإيجاد اأ�سواق مالية 

على م�ستوى عال من الكفاءة وال�سفافية .

املبحث الثاني
أساسيات مؤشر الربحية

 املؤشرات العشرة التي تؤدي إليه

املطلب األول
املرتكزات الشرعية السبعة عشر
 ملؤشر الربحية اإلسالمي كبديل

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

اأٌكله،  ُيوؤتي ذلك احلكم  املالية له متطلبات فنية و ت�سغيلية، يتعني النهو�س بها، حتى 

وتظهر ثماره العملية وتتحقق امل�سلحة ال�رشعية العملية من تطبيقه، و�سرن�سد هنا 

مبثابة  وهي  الإ�سالمي،  الربحية  ملوؤ�رش  واملرتكزات  املعامل  من  عددًا  �سديد  باإيجاز 

ال�تاأ�سيل ال�رشعي للموؤ�رش كبديل ملوؤ�رش الفائدة وذلك على النحو التايل:
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موؤ�رش الربح ن�س عليه القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: »اأولئك الذين ا�سرتوا ال�ساللة . 1

بالهدى فما ربحت جتارتهم وما كانوا مهتدين« البقرة/16، ومن ثم كان الربح 

كموؤ�رش هو الفارق بني الهدى وال�سالل.

الغرم . 2 هي:  الإ�سالمية  وامل�رشفية  الإ�سالمي  القت�ساد  يف  ال�ستثمار  قاعدة  اإن 

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

)اخل�سارة( بالغنم )الربح(

التمويل . 3 عملية  يف  العدل  قمة  ميثل  فيه  وال�سرتاك  الربح  اقت�سام  اأن  ترى  األ 

وال�ستثمار يف املنهج الإ�سالمي، واأن الفائدة متثل قمة الظلم يف التعامل؛ لأنها تكون 

موؤكدًة حل�ساب طرف والربح حمتمل، وقد يكون منعدمًا بالن�سبة للطرف الآخر.

ن�ستطيع القول باأن يف الفقه الإ�سالمي نظريتني يف الربح هما:. 4

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

ال�رشكاء على ن�سبة اأموالهم ب�رشوط خم�سو�سة.

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

ال�رشكاء وب�رشوطه اأي�سًا اأي على ما ا�سطلحوا عليه.

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

دون  اأحدهما  به  يخت�س  ل  بحيث  ومق�سدهما،  طرفيها  هدف  فيه  وال�سرتاك 

الربح بعمله،  ياأخذ ح�سته من  ياأخذ ح�سته مباله، وامل�سارب  املال  فربُّ 
َ
الآخر، 

جميع  �رُشط  واإن  اإب�ساعًا،  العقد  كان  املال  لرب  الربح  جميع  �رُشط  اإن  هنا  ومن 

الربح بني  بيان كيفية ق�سمة  العقد قر�سًا، ولذلك ي�سرتط  للم�سارب كان  الربح 

الفقهاء، فمن معلومية  اتفق عليه  ما  فيه، وهو  امل�ساربة فهم �رشكاء  الطرفني يف 

الربح اأن يتفق املتعاقدان على كيفية توزيعه بينهما، واأن ُين�س على ذلك يف العقد 

.
)2(

لأن الربح هو املعقود عليه وجهالة املعقود عليه تف�سد العقد

)1(  انظر: م )87( جملة الأحكام العدلية و�رشحها للب�ستاين – مكتبة دار الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان �سنة 1999..

�)2( انظر: بدائع ال�سنائع للك�سانائي 3606/8 ط دار الكتب العلمية بريوت ط1986  – نهاية املحتاج 227/5 للرملي 

الدار  ط.  للبهوتي498/3  الإقناع  منت  على  القناع  ك�ساف   –1967 احللبي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �رشكة  ط 

التون�سية.  تون�س �سنة 1986.
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يف . 6 جاء   ،
)1(

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

اأنه  يعني  املال،  راأ�س  ي�ستويف  للم�سارب ربح حتى  »ولي�س   
)2(

قدامة املْغني لبن 

ل ي�ستحق اأخذ �سيء من الربح حتى ي�سلم راأ�س املال اإىل ربه، ومتى كان يف املال 

خ�رشان وربح جربت الو�سعية من الربح، لأن معنى الربح هو الفا�سل عن راأ�س 

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

ول والربح  له من اخل�رشان« ل يعرفها موؤ�رش الفائدة اإذ اخل�سارة دائمًا على املتمِّ

دائمًا للممول.

جزءًا . 7 الربح  يف  املتعاقدين  من  كل  ح�سة  تكون  اأن  امل�ساربة  �رشوط  من  األي�س 

معلومًا �سائعًا، واأن ح�سة كل من املتعاقدين يف الربح الناجت من تقليب راأ�س املال 

ي�سرتط فيها ما يلي:

-  اأن تكون معلومة.

-  اأن تكون ح�سة �سائعة يف جملة الربح.

فال ي�سح اأن يكون الربح لكل من املتعاقدين جمهوًل، اأو حمدودًا كع�رشة مثاًل، 

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

اأن  : »اجمعوا على �سفته )القرا�س( 
)3(

وقد حكى ابن ر�سد الإجماع يف ذلك فقال

يعطى الرجل املال على اأن يّتجر به على جزء معلوم ياأخذه العامل من الربح، اأي 

جزء كان مما يتفقان عليه..«.  وبهذه ال�رشوط يف الربح قال احلنفية وال�سافعية 

.
)4(

واحلنابلة

ال�رشيعة  تقنني  م�رشوع  من   )462( واملادة  العدلية  الأحكام  جملة  من   )1428(  ،  )1427( رقمي  املادتني  انظر:   )1(

الإ�سالمية على مذهب الإمام اأبي حنيفة النعمان، اإعداد جممع البحوث الإ�سالمية بالأزهر ال�رشيف.

)2( ح41/5. ط هجر للطباعة والن�رش القاهرة �سنة 1987.

)3( بداية املجتهد لبن ر�سد 226/2 – ط مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة �سنة 1984..

 3606/8 – بدائع ال�سنائع   .1897 )4( �رشح فتح القدير لبن الهمام »149/8« ط. املطبعة الكربى الأمريية القاهرة 

– تكملة املجموع 197/14 – مغني املحتاج لل�رشبيني اخلطيب » 313/2« ط- م�سطفى احللبي – القاهرة �سنة 
210/2ط- دار الكتب العلمية  للبهوتي  املربع  1958.– الرو�س 
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اأو على . 8 فق على مقداره  ُمتَّ : ولكنه هنا 
)1(

األي�س منوذج املرابحة عنوانًا على الربح

ن�سبته عند التعاقد، م�ساف اإىل ثمن ال�سلعة والتكاليف، بل اإنني اأقول اإن التماثل 

بني هام�س ربح املرابحة و�سعر الفائدة غنب فاح�س للمزايا التناف�سية يف املرابحة 

من:

التاأخري. غرامة  جواز  عدم   -1

غني. عن  املماطلة  ل  الع�رش  حالة  يف  املي�رشة  نظرة   -2

اإمكانية حّتول العقد ب�سوابطه ال�رشعية.  -3

فيها  ُيوؤَمن  ل  لأنه  اأحمد  الإمام  كرهها  فعندما  املرابحة،  يف  مهم  عامل  واحل�ساب 

هوى النف�س يف نوع غلط، اأجاب ابن قدامة يف املغني اأن هذا اأمر يزول باحل�ساب.

الربح املحدود بحدود الغنب وال�ستغالل يف الفقه الإ�سالمي كعيوب تلحق العقد يف . 9

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

اأطراف العقد.

ح�ساب . 10 يف  وبخا�سة  املرابحة  يف  احل�ساب  كيفية  يف  ومفيد  قوي  كالم  للمالكية 

:
)2(

التكاليف اإذ يق�سمونها ثالثة اأق�سام هي

- ق�سم ل ي�ساف اإىل ما قامت به ال�سلعة.

- ق�سم ي�ساف ول يح�سب له ربح.

- ق�سم ي�ساف ويح�سب له ربح.

- مما يقدم منوذجًا عمليًا دقيقًا يف كيفية ح�ساب الربح يف املرابحات.

اإذا كان الربح حمدودًا بحدود الغنب وال�ستغالل كما �سبق، اإل اأنه يف ذاته من باب . 11

الت�سعري يف الفقه الإ�سالمي، والأ�سل فيه عدم اجلواز اإل ب�سبب �رشعي �سحيح، 

وما يفيده ذلك من حرية ال�سوق، ومنع التدخل يف حركته اإل ل�رشورة؛ حلديثه¤: 

اأ�سنى  على  الرملي  – حا�سية  فيها«  املعاين  تلك  حتقق  من  لبد  املعاين  من  امل�ستقة  العقود  »واأ�سماء  الرملي:  يقول   )1(

املطالب 122/2 من باب املرابحة.

وهبة. )2(  انظر: كتابنا فقه املرابحة يف التطبيق القت�سادي املعا�رش – ط – مكتبة 
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، وحديثه ¤ »هذا �سوقكم فال ينتق�س 
)1(

»دعو النا�س يرزق اهلل بع�سهم من بع�س«

. وهنا نقول األي�ست هذه هي العاملية ال�رشعية اأو العاملية 
)2(

ول ي�رشبن عليه خراج«

الإ�سالمية الر�سيدة ولي�ست العوملة اأو الهيمنة البغي�سة ؟!

الربط . 12 يوؤكده ذلك  الفائدة  الربح بدياًل عن موؤ�رش  اعتماد موؤ�رش  اإن من موجبات 

القراآين بني الربا وعدم الزيادة يف املال، وبني الزكاة وم�ساعفة الزيادة يف املال يف 

قوله تعاىل:

زكاة  من  اآتيتم  وما  اهلل  عند  يربوا  فال  النا�س  اأموال  يف  لريبوا  ربا  من  اأتيتم  »وما 

تريدون وجه اهلل فاأولئك هم امل�سعفون« الروم /39.

واإن الربط بني الزكاة وم�ساعفة املال يوجب ا�ستثمار املال حتى ل تاأكله ال�سدقة/

الزكاة. وال�ستثمار وما يتبعه من جتارة اإذا تعنّي واجبًا، فاإن الربح يف التجارة هو 

الفرق بني �سعر البيع و�سعر ال�رشاء، ومن ثم فاإن موؤ�رش الربح هو الأداة املعيارية 

ال�سليمة حلركة الأموال، ولي�س موؤ�رش الفائدة كما دل على ذلك الن�س القراآين الذي 

ذكرناه.

اإذا كان الربح من النماء والزيادة فاإنه:. 13

اأ- هو املعيار الذي يحدد اإ�سرتاتيجية املعامالت.

ب- وهو يحدد اأي�سًا هدف امل�رشوع القت�سادي.

ج- وهو يحقق كذلك مق�سد ال�رشع، لأنه بدون الربح وموؤ�رش الربح ل يكون املال 

)امل�رشوع( قادرًا على اإ�سباع حاجات النا�س وكفاية اإ�سباعها.

الزيادة والنماء فاإن موؤ�رشه يرتبط ب�سلَّم الأولويات ال�رشعية . 14 الربح من  اإذا كان 

يرتبط  وما  والتح�سينات،  واحلاجيات  ال�رشوريات  من  وال�ستثمار  التمويل  يف 

بهذا ال�ُسلَّم من تنوع وتعدد املخاطر بح�سب ظروف كل م�رشوع وموقعه يف �سلَّم 

)1( رواه م�سلم فى �سحيحه ج1/برقم 660.

رقم  ودخولها  الأ�سواق  )2( اأخرجه ابن ماجه يف �سننه عن الزبري بن املنذر بن اأ�سيد ال�ساعدي – كتاب التجارات – باب 

. 2233
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الأولويات، ومن هنا كان التغيري يف ن�سب الربح واردًا ل حمالة، ول �سك اأن ذلك 

يعك�س موؤ�رشًا متقدمًا ودقيقًا اأي�سًا، بل اإن اآلية تنوع جمموعات و�رشائح ال�سيغ 

الربحية بح�سب كل �رشيحة  ال�رشعية للتمويل وال�ستثمار تفر�س تنوع موؤ�رش 

وامل�ساركات،  اأمانة،  وبيوع  م�ساومة  بيوع  من  فيها  وما  كالبيوع  منها  زمرة  اأو 

– يرثي  – من وجهة نظرنا  اأن هذا  والإجازات، والوكالت، وغري ذلك، ول �سك 

موؤ�رش الربحية ويجعله اأكرث فاعلية ودقة واإن َجعلت بناءه اأكرث �سعوبة وفنية.

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

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

الأولوية،  ودرجة  الطرفني،  بني  ترا�سي  ومن  امل�رشوع،  اأو  العملية  وطبيعة 

ودرجة املخاطرة، وغري ذلك ونحوه.

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

لل�سائل  حق  اأموالهم  »ويف  تعاىل:  لقوله  وتعاىل  �سبحانه  هلل  حقوق  من  فيه  وما 

واملحروم« الذاريات/19، وحلديث الر�سول ¤: »اإذا َمنع اهلل الثمرة مبا ت�ستحل 

الآفات  اأي 
)2(

»بو�سع اجلوائح«  :  ¤ الر�سول  اأمر  . ومن هنا كان 
)1(

اأخيك« مال 

احتمالت  ياأخذ  الربحية  موؤ�رش  اأن  �سك  ول   ،
)3(

فتهلكها الثمار  ت�سيب  التي 

اجلوائح يف احل�سبان.

التوزيع . 16 وكيفية  اأ�سا�س  يف  واخل�سارة  الربح  بني  ي  ُت�سوِّ الو�سعية  القوانني  اإن   

بح�سب التفاق، وهي بذلك ت�سوى بني العدل والظلم، والقاعدة ال�رشعية املجمع 

من  يكون  ذلك  غري  ا�سرتاط  واأن  دائمًا،  املال  راأ�س  بح�سب  اخل�سارة  اإن  عليها: 

حتمل  يكون  كاأن  النزاع:  اإىل  وتوؤدي  العقد،  يقت�سيها  ل  التي  الفا�سدة  ال�رشوط 

اخل�سارة باأكرث من راأ�س املال، اأو األ تكون عليه خ�سارة، اإذ كيف ترتتب خ�سارة 

)1( عن اأن�س ر�سي اهلل عنه قال: نهى ¤ عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأن�س ما زهوها قال: حتمر وت�سفر اأراأيتك 

اإن منع اهلل الثمرة مبا ت�ستحل مال اأخيك« �سحيح م�سلم – كتاب امل�ساقاة باب و�سع اجلوائح حديث رقم 2906.

اأمر بو�سع اجلوائح ، �سحيح م�سلم كتاب امل�ساقاة باب و�سع اجلوائح   ¤ )2( عن جابر ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل 

حديث رقم 2909 .

)3( ويف تف�سيل اأحكام اجلوائح انظر معامل ال�سنن للخطابي 86/3 ط املكتبة العلمية – بريوت.
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اأحد  خ�سارة  تزيد  وكيف  منه!  هالك  بجزء  متعلقة  وهي  املال؟!  راأ�س  عن  زائدة 

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

نق�سان  عن  عبارة  لأنها  باحل�ساب،  املال  قدر  على  »الو�سيعة   :
)1(

البهوتي يقول 

راأ�س املال وهو خمت�س بالقدر، فيكون النق�س منه دون غريه، و�سواء اأكانت الو�سيعة 

لتلٍف اأم نق�ساٍن يف الثمن اأو غري ذلك«.

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

ويقول ابن قدامة

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

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

على  لي�س  خا�سة  املال  على  امل�ساربة  يف  »والو�سيعة  وغريهما«،  وال�سافعي  حنيفة 

العامل منها �سيء، لأن الو�سيعة عبارة عن نق�سان راأ�س املال، وهو خمت�س مبلك رّبه، 

ول �سيء للعامل فيه فيكون نق�سه من ماله دون غريه، واإمنا ي�سرتكان فيما يح�سل 

من مناء«.

تطبيق . 17 يف  عملية  اإ�سكاليات  اأو  مل�سكالت  �رشعية  حلوًل  ُيقدم  الربحية  موؤ�رش  اإن   

بع�س الأحكام ال�رشعية مثل:

æ »نظرة املي�رشة« للمدين املع�رش، الذي مير ب�سائقة مالية عار�سة، ثم تعود اأُموره 

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

عمل  من  الدائن  متكني  مثل:  املعا�رش  املحا�سبة  علم  مبعطيات  منه  التحقق  يجب 

لكونه  عدمه،  من  املي�رشة  نظرة  اإىل  اإجابته  ثم  ومن  املع�رش،  للمدين  مايل  مركز 

مماطاًل ي�ستحق العقوبة حلديث الر�سول ¤: »يّل الواجد ُيحّل ِعر�سه وعقوبته«، 

متفق عليه.
)3(

وحديثه¤: »مطل الغني ظلم واإذا اأُتبع اأحدكم على مليء فليتبع«

æ وهنا ي�سعف موؤ�رش الربحية يف تقدير مقدار ال�رشر الذي حلق الدائن وت�سبب فيه 

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

)1( ك�ساف القناع 499/3 ، 500 ، 505 فى امل�ساألة املذكور قرينها. املرجع وهي ال�رشكة والربح ومن ثم الرجوع اإليها 

يف فهر�س املراجع باأي طبعة واأي �سفحة بح�سبها.

)2( املغني مع ال�رشح الكبري 147/5 ، 148 – انظر اأي�سًا : املب�سوط ح11 / 176 – املحلي لبن حزم ح126/8.

)3( ريا�س ال�ساحلني للنووي حديث رقم 1618 .
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الدائن وتذكريه بالآخرة، وذلك يف قوله تعاىل: »واإن  الكرمية من ت�سدق  الآية 

كان ذو ُع�رْشة فنظرة اإىل مي�رشة واأن ت�سّدقوا خري لكم اإن كنتم تعلمون ..... 

واتقوا يومًا ترجعون فيه اإىل اهلل ثم توّفى كل نف�س ما ك�سبت وهم ل يظلمون« 

البقرة/281-280. 

هذا يف الوقت الذي ل جمال فيه لكل ذلك عند من ي�ستخدمون موؤ�رش الفائدة الربوية، 

اعتباره م�سلحة  ياأخذ يف  املال، ول  راأ�س  اأبدًا مل�سلحة �ساحب  دائمًا  املوؤ�رش  اإذ يعمل 

املدين اأي الطرف الآخر، ومن ثم فهذا املوؤ�رش يعمل حل�ساب طرف على ح�ساب طرف 

املنهج  يف  عادل  وغري  �رشعًا،  ممنوع  وهو  الأغنياء«،   بني  »ُدَولة  املال  في�سبح  اآخر، 

الإ�سالمي لقولة تعاىل: »كي ل يكون ُدَولة بني الأغنياء منكم وما اآتاكم الر�سول فخذوه 

وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل اإن اهلل �سديد العقاب«احل�رش/7. 

اآن الأوان لتبني موؤ�رش عادل و�سليم يف ذاته، وعادل  وبناء على كل ذلك فاإنه قد 

اآثاره هو موؤ�رش الربحية، واأن القت�ساد الإ�سالمي وحده هو املوؤهل لتقدمي  اأي�سا يف 

هذا املوؤ�رش لقوله تعاىل:  »منهم اأمة مقت�سدة وكثري منهم �ساء ما يعملون« املائدة66. 

لمتالكها   ¤ حممد  اأمة  هي  العادل  القت�سادي  النظام  باإقامة  املخولة  الأمة  واأن 

ملقومات هذا النظام يف منهجها الت�رشيعي، بعد اأن اأثبت الواقع عجز النظم القت�سادية 

ر  الو�سعية عن كفالة واإ�سباع حاجات النا�س، بل واأنها – اأي تلك النظم الو�سعية - ُت�سدِّ

الأزمات للعامل وتزيد من احللقات اجلهنمية للفقر واجلوع يف العامل.

ولكننا يف نف�س الوقت ُندرك �سعوبة بناء هذا املوؤ�رش الإ�سالمي البديل، وبلورته 

والأ�سلوب  املايل،  التحليل  اأدوات  ا�ستخدام  من  واملهنية:  الفنية،  احتياجاته  ندرك  و 

الريا�سي، كي ياأتي بنيانه �سليمًا، ولكنه اأ�سبح واجبًا �رشعيًا متعينًا ل يجب اأن يطمئن 

ول يهداأ العلماء حتى يخرجوه للنا�س. 
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املطلب الثاني
مؤشرات الربحية في املصارف اإلسالمية كنموذج

يعود الف�سل يف حتقيق البنك اأرباحًا �سافية اإىل املوؤ�رشات الآتية:

امل�رشوفات . 1 اإجمايل  ارتفاع  من  اأعلى  بقيمة  الت�سغيلية  الإيرادات  اإجمايل  ارتفاع 

الت�سغيلية.

ارتفاع بند �سايف اإيرادات التمويل.. 2

انخفا�س بند �سايف الأتعاب والعمولت.. 3

انخفا�س بند خم�س�س انخفا�س القيمة.. 4

ارتفاع اإجمايل املوجودات عند املقارنة بالفرتة نف�سها من العام ال�سابق.. 5

انخفا�س بند اإيداعات لدى البنوك من اإجمال املوجودات مقارنة بالفرتة نف�سها من . 6

العام ال�سابق.

ارتفاع . 7 امللكية(  حقوق  اإجمايل  احت�ساب  غري  )من  البنك  مطلوبات  اإجمايل  ارتفاع 

ذلك  عليه  كان  مبا  املقارنة  عند  منو  بن�سبة  اأي  ال�سابق،  بالعام  مقارنة  بن�سبة 

الإجمايل يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.

8 ..)ROA( ارتفاع موؤ�رش العائد على معدل اأ�سول البنك

9 ..)ROC( ارتفاع موؤ�رش العائد على معدل راأ�س مال البنك

10 ..)ROE( ارتفاع موؤ�رش العائد على معدل حقوق امل�ساهمني البنك

تراجع اإجمايل املخ�س�سات وهذا يف�رش ارتفاع هام�س �سايف الربح.. 11
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املطلب الثالث
املعالم األساسية األربعة عشر واملبادئ الفقهية الكبرى 

لإلطار املقترح لبناء مؤشر الربحية

الفرع األول
املعالم األساسية األربعة عشر اإلطارية ملؤشر الربحية

– متو�سط معدل الأرباح يف امل�رشوعات ال�ستثمارية يف القطاعات الأ�سا�سية وهي:   1
ومقا�سد  حمددات  �سوء  يف  وذلك  خدمية،   / جتارية   / زراعية   / �سناعية 

و�سيغ ال�ستثمار يف فقه القت�ساد الإ�سالمي.

البعد الزمني للم�رشوع واأثره على الأرباح، ومن املعلوم اأن للبعد الزمني  – تقومي   2
قيمة مالية ميكن تقديرها وقيا�سها نقدًا على غرار البيوع الآجلة وال�سلم.

املفا�سلة بينها على اأ�سا�س ح�سن ا�ستخدام  تتم  العامة  ال�ستثمارية  – امل�رشوعات   3
املوارد وجودة تخ�سي�سها.

– العتماد على مفهوم الربح الحتمايل على اأ�سا�س متو�سط الن�سبة املئوية لالأرباح   4
ونف�س  املماثلة،  امل�رشوعات  يف  امل�ستثمر  املال  راأ�س  اإىل  الحتمالية  اأو  املتوقعة 

درجة املخاطر و�سيغ ال�ستثمار، ويف كل الأحوال يتم تعديل املتو�سطات مبا 

وذلك  البديلة،  التكلفة  معامل  مع  املخاطر  وحتليل  الت�سخم  معدل  مع  يتالءم 

على اأ�سا�س اإعداد بيانات الربحية للم�رشوعات.

5 – الأخذ يف احل�سبان التغريات امل�ستقبلية لالأرباح.

الإ�سالمية  امل�سارف  بها  تقوم  التي  القت�سادية  الأن�سطة  عوائد  متو�سط   –  6
وامل�رشوعات ال�ستثمارية التي تتبع �سيغ ا�ستثمار اإ�سالمية.

بديل يت�سف بنف�س موا�سفات امل�رشوع حتت  ا�ستثمار  اأف�سل  العائد على  – معدل   7
الدرا�سة من حيث:
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اأ- امل�رشوعية.

ب- الأولوية ال�رشعية، وح�سب �سلمها من ال�رشوريات واحلاجات والتح�سينات 

من املنظور القت�سادي.

ج- درجة املخاطر.

وبذلك يعترب موؤ�رش الربحية اأداة حا�سمة لتخ�سي�س املوارد املالية املتاحة لال�ستثمار.

اأعلى معدل ربحية اختيارًا  حتى ل يكون  اخل�سارة  احتمال  احل�سبان  يف  الأخذ   –  8
غري �سليم ل يعرّب عن حقيقة العائد ول يحقق الغر�س الأ�سا�سي من ا�ستخدامه.

9 – اللتزام بالأولويات ال�رشعية بالن�سبة للم�رشوعات العامة والتخطيط وتخ�سي�س 
املوارد من قبل الدولة، اأما بالن�سبة لالأفراد فقد يكون ذلك بنف�س الدرجة اإل اإذا 

روؤي غري ذلك ك�سيا�سة �رشعية.

– متو�سط املعدل املتوقع ُمَقدرًا باأوزان ن�سبية لعوائد ال�ستثمارات املثيلة يف نف�س   10
درجة املخاطر للم�رشوع حمل الدرا�سة.

– املعدل املتوقع لأرباح البنوك الإ�سالمية ُمرّجحًا بن�سبة متو�سط الربح يف البنوك   11
الإ�سالمية اإىل متو�سط الربح يف اجلهاز امل�رشيف كله )اإ�سالمي وتقليدي(.

– �سناعي – جتاري –  )زراعي  اإنتاجي  قطاع  لكل  متخ�س�سة  جلنة  – ت�سكل   12
خدمي....(: 

اأ- تقوم باختيار اأو تقدير متو�سط اأرباح عدد معني من امل�رشوعات ال�ستثمارية 

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

القت�سادية وغريها بقدر الإمكان.

ب- اأخذ متو�سطات الأرباح.

ج- القيام بدرا�سة م�ستقبلية تتوقع فيها اللجنة الأحوال القت�سادية – وال�سيا�سية 

القادمة. الفرتة  خالل  – واملالية 

قطاع تقدير ن�سبة النحراف املعياري اأو الأخطاء يف التقديرات. كل  يف  – يتم   13
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– يكون اتخاذ القرار بقبول اأو رف�س امل�رشوع على اأ�سا�س معدل العائد الداخلي.  14

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

الفرع الثاني
املبادئ الفقهية الكبرى لبناء وتحقيق كفاءة 

مؤشر الربحية اإلسالمي 

، ويدل عليها حديث الر�سول ¤: 
)1(

يف ال�سوق الإ�سالمي القت�سادية  احلرية  مبداأ   -1
احلديث  هذا  من  ونعرف   .

)2(
خراج« عليه  ي�رشبن  ول  ينتق�سن  فال  �سوقكم  »هذا 

ب�سقيه:

اأ- مبداأ ل ُينتق�سن: اأي يناأى عنه كل املنهيات يف الفقه الإ�سالمي.

ب- مبداأ ل ي�رشبن عليه خراج: فُتمنع عنه كل املكو�س وال�رشائب والقيود املالية، 

ال�سوق  تت�سم  ثم  ومن  منه،  واخلروج  اإليه  والدخول  التعامل  حرية  فت�سوده 

باملناف�سة الر�سيدة بوجود عدد كبري من البائعني وامل�سرتين الذين تتوفر لهم 

حرية الدخول واخلروج من العمليات ال�سوقية.

ج- وهكذا تكون �سوقًا ي�سودها اآلية العر�س والطلب وامل�ساومة يف حتديد الأ�سعار.

د- يوؤكد ذلك نهي الر�سول ¤ عن تلقي الركبان واأن يبيع حا�رش لباد، اأي ل يكن 

 كما قال ابن عبا�س )ر�سي اهلل عنه(، وحديث الر�سول ¤ عن اأبي 
)3(

له �سم�سارًا

هريرة )ر�سي اهلل عنه( قال: اإن ر�سول اهلل ¤ قال : »ل تلقوا اجللب فمن تلقاه 

فا�سرتى منه فاإذا اأتى �سيدة ال�سوق فهو باخليار«. ومبداأ ل ينتق�سن اأي مينع 

من كل ما ينق�س منه ويوؤثر يف �سفافيته وخلوه من املحظورات مثل الحتكار– 

)1( انظر: د. رفعت العو�سي – القت�ساد الإ�سالمي والفكر املعا�رش – نظرية التوزيع – ط الهيئة العامة ل�سئون املطابع 

الأمريية �سنة 1974 �س 183 وما بعدها. م�سار اإليه يف د. اأحمد حمي الدين – مرجع �سابق.

)2(  �سبق تخريجه �س 14 هام�س.

)3( �سحيح م�سلم ب�رشح النووي.
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بال�رشاء  الآخر  الطرف  ليغري  فعاًل  ق�سده  دون  ال�رشاء  طلب  وهو  والنج�س، 

ب�سعر مرتفع – ومنع الغرر والغ�س.

الأمر يف حتديد الأ�سعار يف الظروف غري العادية عندما تطراأ  2- مبداأ جواز تدخل ويل 
.

)1(
ظروف ا�ستثنائية توؤثر بال�رشر على قوى العر�س والطلب يف ال�سوق

3- معيار ومبداأ »ثمن املثل« يف حتديد الأ�سعار ي�ستدل عليه بحديث الر�سول ¤ »من 
اأعتق �رشكًا له يف عبد فكان له مال )اأي العبد( يبلغ ثمن العبد ُقّوم العبد عليه قيمة 

.
)3(

 فاأعطي ال�رشكاء ح�س�سهم وعتق عليه«
)2(

عدل

ال�سوق، وهو ما ي�سمى باأوامر ال�سوق، وهي  يف  ال�سائد  ال�سعر  بح�سب  التعامل   -4
الأمر دون حتديد  التداول عند و�سول  ال�سائد يف ردهة  ال�سعر  تنفذ بح�سب  التي 

�سحة  �رشوط  من  واأنه  الفقهاء  قول  معنى  وهذا   ،
)4(

العميل قبل  من  م�سبق  كمي 

فة عند  التعاقد، وذلك مبعرفة مقداره كمًا و�سِ الثمن معلومًا وقت  اأن يكون  البيع 

، اأو مبا يح�سل به الر�سا وتنقطع به املنازعة، �سواء مت حتديده كميًا اأو مل 
)5(

البع�س

يحدد عند البع�س الآخر. 

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

بقدره وعلمًا بو�سفه، فاإذا كان الثمن جمهوًل فالبيع فا�سد، واإذا قال اإن�سان لآخر: 

 اأنه ل ي�سح 
)6(

»بعتك بالثمن الذي ا�سرتى به فالن فالبيع فا�سد«. ويرى ابن حزم

 من �رشوط الثمن اأن يكون معلومًا 
)7(

البيع بغري الثمن امل�سمى«، وجاء يف اخلر�سي

البع�س  ويرى  و�سفة«،  وكيفية  قدرًا  واملثمون  بالثمن  اجلهل  وعدم  للمتعاقدين، 

الآخر اأن معلومية الثمن وقت العقد تقع مبا يقع به الرتا�سي وتنقطع به املنازعة 

)1( د. م�ستعني علي عبد احلميد – ال�سوق وتنظيماته يف القت�ساد الإ�سالمي �س 38 وما بعدها – ط الدار ال�سودانية 

ه� .  1406 �سنة  للكتب – اخلرطوم 

)2( اأي بدون زيادة اأو نق�سان.

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

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

)5( ال�رشخ�سي – املب�سوط 3 �س 7،6 ط دار املعرفة - بريوت. 

)6(  املحلي ج9 �س 23 – املكتب التجاري للطباعة والن�رش والتوزيع. 

)7( اخلر�سي على خمت�رش خليل ح 5 �س 22 ، 99. 
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ول ي�سرتط اأن يكون الثمن حمددًا حتديدًا كميًا، ومن ثم ي�سح البيع بال�سعر الذي 

مبا  البيع  الفقهاء  عند  ي�سمى  ما  وهو  كذا،  يوم  يف  ال�سوق  �سعر  وفق  اآجاًل  يتحدد 

ينقطع به ال�سعر من غري تقرير الثمن وقت العقد، قيا�سًا على ما اأجمعت عليه الأمة 

.
)1(

من جواز النكاح مبهر املثل، وكذلك جواز الإجارة باأجر املثل

 : جميع املذاهب ت�سرتط 
)2(

وجاء يف املو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية

العلم بالثمن، ومرادهم علمًا مينع املنازعة؛ لأن الغر�س هو الر�سا حتى ل  �رشورة 

يقع خالف، وال�سحيح الذي نطمئن اإليه اأن البائع وامل�سرتي ير�سيان ب�سعر ال�سوق 

اإذ  معهم؛  ونحن  املعا�رشون  يرجحه  الذي  الراأي  هو  وهذا  بالنا�س،  اأ�سوة  ويقولن 

يكفي اأن يكون الثمن معلومًا ومعروفًا على ما يقع به الرتا�سي ول يقوم ب�سببه نزاع 

.
)3(

بني املتعاقدين

5- مراعاة املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها امل�رشفية الإ�سالمية، ويف مقدمتها حظر 
التعامل بالفائدة الربوبة ل اأخذًا ول اإعطاء.

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

»هيئة ال�سوق املالية« لتوفري جو من الأمان وال�ستقرار للم�ستثمرين، هذا ف�ساًل 

ال�سوابط  حتقيق  من  للتاأكد  موؤهلة  �رشعية  رقابة  هيئة  وجود  �رشورة  عن 

الفعالية والثقة  املوؤ�رش وا�ستخداماته، وتعك�س حالة من  ال�رشعية يف مكونات 

.
)4(

لدى املتعاملني يف ال�سوق

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

)2(  ا�سرتكت يف تاأ�سي�سها وع�سو اللجنة التاأ�سي�سية – انظر: ج 5 �س 220 ، 419 – الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية 

ط 1 �سنة 1982. 

�سنة  م�رش   – العربي  الكتاب  دار  ط.   185 �س  املعا�رشة  والعمليات  البيوع   – مو�سى  يو�سف  حممد  د.  انظر:   )3(

ط1.   1954
)4( انظر: املعيار رقم 27 ال�سادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة والذي اكتفى بت�سميته باملوؤ�رش الإ�سالمي دون مزيد من 

الإي�ساح والتاأ�سيل والتف�سيل، وربطه بقواعد وجوهر املعامالت املالية الإ�سالمية واأ�سول امل�رشفية الإ�سالمية 

ومبادئها الأ�سا�سية. 
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املبحث الثالث
ال حوكمة حقيقية وجادة ومتكاملة بغير بناء

مؤشرات الربحية في املؤسسات املالية اإلسالمية

املطلب األول
اإلصالح االقتصادي واملؤسسي املنشود

مما ل�سك فيه اأن الأزمات القت�سادية واملالية التي جتتاح العامل والتي ترجع يف 

اأن  اأي�سًا  فيه  الأخالقي واملايل والإداري، ومما ل �سك  الف�ساد  اإىل  اأ�سبابها اجلوهرية 

الإ�سالح القت�سادي واملوؤ�س�سي املن�سود ويحتاج اإىل نظم ت�رشيعية اقت�سادية ومالية 

واإدارية ورقابية واأخالقية. 

عملية  مناذج  واإىل  ومتقدمة،  تاأهيلية  مدرو�سة  علمية  برامج  اإىل  يحتاج  كما 

لالإ�سالح، وكذلك اإىل موؤ�رشات مقبولة اإ�سالميًا، من اأهمها ما اأ�سميناه موؤ�رش الربحية 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، كي يوؤدي دوره يف الإ�سالح املن�سود من النواحي الآتية:

ت�سعري املنتجات واخلدمات التي توؤديها هذه املوؤ�س�سات واملرتبطة ب�سيغ التمويل . 1

وال�ستثمار واملبيعات التي متار�سها.

نظرًا لالرتباط الوثيق بني حتقق الربح وكامل املنظومة الت�سغيلية العلمية املوؤدية . 2

اإليه، فاإن موؤ�رش الربحية اأي�سًا يكون اأداة للتعبري ولقيا�س الفعالية املالية بجانب 

املتخ�س�سة  الإدارات  قبل  من  املعهودة  املايل  التحليل  اأدوات  راأ�س  وعلى  بل 

اأي�سا بكامل املنظومة الإدارية والرقابية ومدى  ، ويرتبط 
)1(

ومتارينها العلمية

جودتها.

)1( اأ�سدر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل )مبنظمة التعاون الإ�سالمي( قراره رقم )7/8( 1976 بتاريخ 2012/3/28 

يف البند �سابقًا ين�س على “الإ�رشاع باإيجاد املوؤ�رش املقبول اإ�سالميا الذي يكون بدياًل عن مراعاة �سعر الفائدة الربوية 

يف حتديد هام�س الربح يف املعامالت وهو ما اأ�سميناه موؤ�رش الربحية.
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املطلب الثاني
حقيقة الحوكمة وحكمها الشرعي
وما تستلزمه من نظم ومؤسسات

الفرع األول
حقيقة الحوكمة ومعناها في أدبيات ومعايير 
هيئة املحاسبة اإلسالمية ونظائرها الخمسة)1(

اللغة العربية املنجد: معجم  يف  جاء   -1

َحَكِم وَحَكمًا: رجع يقال – الفر�س: و�سع عليها حكمة – ل عن كذا: منعه ورده 

مُه يف الأمر: فو�س اإليه احلكم فيه. – عن كذا: اأرجعه ومنعه. حكَّ

ه ما هو عليه. اأحكم ال�سيء: اأتقنه. اأحكم ال�سفيه: اأخذ على يده اأو ب�رشَّ

اأحكم عن الأمر: رّده ومنعه. – الفر�س: جعل عليه َحَكمة.

واحلوكمة م�سدر �سناعي: من الثالثي حكم.

نقول  الإ�سالمية،  املالية  املوؤ�س�سات  اأعمال  من  فيه  نحن  ما  �سياق  يف  معناها  ويف 

، وهي:
)2(

جتتمع يف معناها كل املعاين التي جاءت يف املعجم

اأ- الرجوع واملنع من الأمر اأو ال�سيء.

ب- والإتقان يف ال�سيء.

ج- والأخذ على اليد والتب�سري مبا يجب.

املجل�س   –  Islamic Financial Service Board )IFSB( الإ�سالمية مباليزيا  املالية  )1( مثل جمل�س اخلدمات 

العام للبنوك الإ�سالمية بالبحرين – مركز اإدارة ال�سيولة للموؤ�س�سات املالية والإ�سالمية بالبحرين – ال�سوق املالية 

الإ�سالمية بالبحرين – الوكالة الإ�سالمية الدولية للمعايري بالبحرين

)2(  وقد اأ�سدرت هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية معايري احلوكمة ومنها ) بيان مبادئ احلوكمة 

الثنى ع�رش(.
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املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  هيئة  اأن  من  الرغم  على   -2
مببادئ  الإلزام  على  ين�س  واآخرها  للحوكمة  )مبداأ(  ع�رش  اثني  اأ�سدرت 

الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سة  تكون  اأن  ينبغي  اأنه  مبعنى  ومعايريها،  احلوكمة 

على  املعيار  اأحال  فقد  احلوكمة.  مبعايري  اللتزام  ومراقبة  ل�سمان  فاعلة  اآلية 

)اآلية فاعلة( للموؤ�س�سة ولكنه )مل ي�سمها(.

 وهي:
للحوكمة)1( معايري  �سبعة  املحا�سبة  هيئة  اأ�سدرت   -3

تعيني هيئة الرقابة ال�رشعية وتكوينها وتقريرها.. 1

الرقابة ال�رشعية.. 2

الرقابة ال�رشعية الداخلية.. 3

جلنة املراجعة واحلوكمة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.. 4

ا�ستقاللية هيئة الرقابة ال�رشعية.. 5

 احلوكمة يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.. 6
)2(

بيان مبادئ

املالية . 7 املوؤ�س�سات  يف  والإف�ساح  ال�سلوك  لل�رشكة:  الجتماعية  امل�سوؤولية 

الإ�سالمية.

4 - اأ�سا�س احلوكمة:

قالت فيه هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية والإ�سالمية ما ياأتي:

æ تت�سل احلوكمة بعدة جوانب:

امل�سوؤولية الجتماعية.. 1

اأخالق العمل وثقافته.. 2

اللتزام  واختبار  للقيا�س  اأداة  املعيار  كان  واإذا  هذا  معيار،  اإىل  بحاجة  وبع�سها  كثري  تداخل  بينها  املعايري  اأن  نرى   )1(

بالأحكام وللحكم على ال�سيء فكيف يكون مبداأ بذاته يبنى عليه.

اللتزام  واختبار  للقيا�س  اأداة  املعيار  كان  واإذا  هذا  معيار،  اإىل  بحاجة  وبع�سها  كثري  تداخل  بينها  املعايري  اأن  نرى   )2(

بالأحكام وللحكم يف ال�سيء فكيف يكون مبداأ بذاته يبنى عليه.
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خمتلف الأدوار املنوطة بالأطراف الأخرى التي ت�سطلع بدور وظيفي يت�سل . 3

الذي  النهج  على  توؤثر  الأدوار  وهذه  الإ�سالمية،  املالية  املوؤ�س�سة  باأعمال 

ا�سرتاتيجيات  الإ�سالمية يف �سياغة وتنفيذ ومراقبة  املالية  املوؤ�س�سة  ت�سلكه 

عملها و�سيا�ستها وعملياتها واأنظمتها الرقابية. 

اختالفًا  والتطبيق  تعرفها(  )ومل  التعريف  حيث  من  احلوكمة  ممار�سات  ت�سهد   æ

كبريًا بح�سب:

اأ�ساليب التنظيم والرقابة الوطنية.. 1

النظم القانونية.. 2

املوؤثرات الثقافية.. 3

قوة املالكني وجمال�س الإدارة والإدارة وغري ذلك.. 4

حتديد  اإىل  املوؤ�س�سة  حتتاج  فاعال،  احلوكمة  هيكل  يكون  ولكي  الهيئة:  وقالت   æ

اخل�سائ�س املميزة لنموذج اأعمالها )ومل تذكر �سيئًا من هذه اخل�سائ�س(.

الفرع الثاني
تعريف الحوكمة اصطالحًا

اأوًل - م�سمى احلوكمة ومعناها: 

اختلف الكتاب حول الت�سمية يف البداية اإىل اأن قرر جممع اللغة العربية يف القاهرة 

:
)1(

ت�سمية النظام قيد البحث ب )حوكمة ال�رشكات(، واحلوكمة هكذا لها معنيان

يتم  مبوجبه  الذي  النظام  ذلك  ويعني  ال�رشكات،  حلوكمة  ال�سيق  املعنى   -1
اجلهاز  بني  العالقات  من  جمموعة  فهي  وبالتايل  عليها؛  والرقابة  ال�رشكات  توجيه 

التنفيذي لإدارة �رشكة ما وجمل�س اإدارتها وامل�ساهمني فيها.

)www.hawkama.ps/f  )1 موقع احلوكمة. 
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فل�سطني  يف  ال�رشكات  حوكمة  مدونة  تتبناه  الذي  الوا�سع  باملعنى  اأما   -2
والرقابة  ال�رشكة  اإدارة  مبوجبها  يتم  التي  والإجراءات  القواعد  جمموعة  به  فيق�سد 

وامل�ساهمني  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  بني  العالقات  تنظيم  طريق  عن  عليها 

وعليه  لل�رشكة،  والبيئية  الجتماعية  امل�سوؤولية  وكذلك  الآخرين  امل�سالح  واأ�سحاب 

عليها  والرقابة  ال�رشكة  اإدارة  به  يتم  الذي  بالأ�سلوب  رئي�سي  ب�سكل  احلوكمة  تهتم 

تتفق  لل�رشكة  اأهداف  ور�سم  �سيا�سات  و�سع  على  الإدارة  جمل�س  قدرات  وبفح�س 

وم�سلحة امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح الآخرين.

 )IFSB( الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمل�س  و�سع   2006 دي�سمرب  يف   - ثانيًا 

املالية  املن�ساآت  حوكمة  معيار  ا�سم  حتت  ال�رشعية  للحوكمة  معياراً  مباليزيا 

الإ�سالمية، جاء فيه:

املودعني  وبني  وامل�رشف  امل�ساهمني  بني  العالقة  ل�سبط  ال�رشعية  احلوكمة  اأن   -1
وامل�رشف.

الغرم  مبداأ  على  امل�رشف  عمل  يف  م�سارك  الإ�سالمي  امل�رشف  يف  امل�ساهم  اأن   -2
بالغنم، ولذلك فاإن امل�ساهمات قائمة على عقد امل�ساربة ال�رشعية، وقد تكون على 

عقد امل�ساركة و�رشكة العنان.

امل�رشف الإ�سالمي يطبق اأ�سلوب امل�ساركة يف الربح واخل�سارة يف املعامالت. اأن   -3

يف  تتمثل  الإ�سالمي  امل�رشف  عمليات  �سبط  يف  ال�رشعية  احلوكمة  عنا�رش  اأن   -4
الآتي: 

æ  التعامل بحر�س وجدية لتحقيق الربح.

æ  ال�سوابط ال�رشعية لعمل الإدارة وتعظيم الربح واإتاحة فر�س عمل جديدة.

æ  ارتباط الأخالق بنظام املعامالت على نحو ملزم يف الت�رشيع الإ�سالمي ومنها:

- ح�سن املطالبة وح�سن الق�ساء.

- ح�سن الوفاء يف املكيال والعدل يف امليزان.
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- التي�سري على املع�رش.

امل�رشفية. والعوائد  الأرباح  اأف�سل  لتحقيق  ال�سعي   -5

الرقابة ال�رشعية يف اإر�ساء قواعد احلوكمة ال�رشعية. هيئات  دور   -6

 )IFSB( الإ�سالمية  وامل�رشفية  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمل�س  اأ�سدر  وقد 

�سبعة معايري للحوكمة منها:

- كفاية راأ�س املال.

- املخاطر.   

- حت�سني كفاءة اأداء الأعمال امل�رشفية )اخلدمية وال�ستثمارية(.

ثالثًا - عرفت منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( احلوكمة باأنها 

الآلية  تبني  واأنها  امل�سالح(  )اأ�سحاب  املوؤ�س�سة  اإدارة  بني  ما  العالقات  جمموعة 

الأهداف ومراقبة  تلك  لتحقيق  املوؤ�س�سة والو�سائل  اأهداف  التي تو�سع من خاللها 

حتقيقها.

رابعًا - عرفت موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( احلوكمة باأنها النظام الذي يتم 

تهدف  واإجراءات  قواعد  جمموعة  واأنها  اأعمالها  يف  والتحكم  ال�رشكة  اإدارة  خالله  من 

ل�سمان ال�سري احل�سن للمن�ساأة وتوجيه املدينني ليكونوا اأكفاء وعلى دراية بكل القواعد 

القانونية والوظيفية. 

فاحلوكمة تعني النظام ووجود نظم حتكم العالقات بني الأطراف الأ�سا�سية التي 

توؤثر يف الأداء، كما ت�سمل مقومات تقوية املوؤ�س�سة على املدى البعيد وحتديد امل�سوؤولية 

وامل�سوؤول، وتهدف اإىل ال�سفافية والعدالة وحق م�ساءلة اإدارة ال�رشكة وحتقيق احلماية 

من  واحلد  والعمال  العمل  م�سالح  مراعاة  مع  جميعًا  الوثائق  وحملة  للم�ساهمني 

اإىل تنمية ال�ستثمار وت�سجيع تدفقه وتنمية املدخرات وتعظيم  ال�ستغالل مبا يوؤدي 

القت�ساد  يف  الثقة  زيادة  اإىل  النهاية  يف  وتوؤدي  جديدة،  عمل  فر�س  واإتاحة  الربحية 

الإ�سالمي وتعميق زيارة دور �سوق املال وتنمية قدرته على تعبئة املدخرات وزيادة 

القطاع  ومنو  امل�ستثمرين  �سغار  اأو  الأقلية  حقوق  على  واحلفاظ  ال�ستثمار  معدلت 
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اخلا�س ودعم قدراته التناف�سية وت�ساعد امل�رشوعات يف احل�سول على التمويل وتوليد 

الأرباح.

خام�سًا - وقد اأ�سدرت �سوريا دليل احلوكمة لدى امل�سارف الإ�سالمية العاملة 

فيها ت�سمن خم�سة اأبواب هي:

جمل�س الإدارة. 1

اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة . 2

بيئة ال�سبط والرقابة . 3

الإف�ساح وال�سفافية. 4

امل�سالح . 5 واأ�سحاب  ال�ستثمار  ح�سابات  واأ�سحاب  امل�ساهمني  بني  العالقة 

الآخرين.

الفرع الثالث

مبررات ظهور الحوكمة

تقف اأحداث كربى وكوارث عظام وق�سور �سديد يف النظم والقوانني وراء ظهور 

وتزايد   )CORPORATE GOVERNANCE( ومنظماتها  احلوكمة  و�سفور 

الهتمام بحوكمة املن�ساآت، منها:

ظاهرة الف�ساد املايل والإداري والأخالقي يف العديد من ال�رشكات العاملية  تف�سي   -1
واملتعددة اجلن�سيات يف اأوروبا واأمريكا واأ�سيا واأفريقيا، وهو ما كان �سببا يف:

- اإفال�س بنك العتماد والتجارة الدويل عام1991.

- انهيار واإفال�س موؤ�س�سة الدخار والإقرا�س الأمريكية 1994.

- انهيار �رشكة اأنرون وورلد كوم املحدودة يف اأمريكا 2001 – وما هو من�سور يف 

 ONA OIL هذه الأيام عن حتقيق م�سرتك على اأعلى م�ستوى يف اأن�سطة �رشكة

اأون اأويل.
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ال�سخ�سية  مل�ساحلهم  وا�ستغاللها  املن�ساآت  على  التنفيذيني  املدراء  �سيطرة   -2
بالدرجة الأوىل.

منذ  ظهرت  التي    Globalisation/ Mondalistion املالية  العوملة  اإفرازات   -3
العقد ال�سابع من القرن 19 وما حدث من الف�ساد الكبري/العظيم الذي ّعم العامل يف 

اإىل الفكر الليربايل اجلديد يف اقت�ساد  املفكرون القت�ساديون ذلك  وُيرجع   ،1929
 .

)1(
ال�سوق وما هدفت اإليه العوملة من التقارب بني املجتمعات والأ�سواق والربط بينهما

اأو  �سارباني�س  قانون  بتمرير  الأمريكية  الفدرالية  احلكومة  قامت  ذلك  اإثر  وعلى 

ك�سلي Sarbanes Oxely ل�ستعادة ثقة اجلمهور يف اإدارة ال�رشكات. 

والتي  العمالقة  ال�رشكات  هذه  يف  الف�ساد  اأ�سباب  على  احلوكمة  تركز  ثم  ومن 

العامل  �سممت  التي   1929 الكربى  العاملية  املالية  الأزمة  من  بدءا  العامل  يف  انت�رشت 

وحتى الأزمة الأخرية 2008، وما زالت.

لكل تلك الأزمات ترتكز احلوكمة على ثالث خ�سائ�س جوهرية هي:

.
)2(

الأخالقي ال�سلوك   -1

املخاطر. اإدارة   -2

والأطراف  العامة  الإ�رشافية  الهيئات  مثل:  امل�سلحة  اأ�سحاب  دور  تفعيل   -3
املبا�رشة لالإ�رشاف والرقابة والأطراف الأخرى املرتبطة باملن�ساأة.

اأهم ما يرتتب على هذه  واأ�سبح من  اأي�سا خ�سائ�س احلوكمة،  وعلى هذا كانت 

اخل�سائ�س:

æ  الن�سباط.

æ  ال�سفافية.

æ  ال�ستقاللية.

)1( انظر: يف تفا�سيل الأزمات القت�سادية العاملية وتعقبها حتى الآن – بحثنا املحّكم مبعرفة وزارة الأوقاف الكويتية 

بعنوان »الأزمات القت�سادية العاملية – فهل اإىل خروج من �سبيل . ويقع يف 222 �سفحة«.

اأخرى ل  اأو بعبارة  الأخالقية غري ملزمة  القانونية  القاعدة  اأن  الآن  )2(  نحن ل زلنا ندر�س وندر�س يف جامعتنا حتى 

يرتتب على خمالفتها جزاء.
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æ  امل�ساءلة وامل�سوؤولية اأمام جميع الأطراف.

ال�سخ�سية  مل�ساحلهم  وا�ستغاللها  املن�ساأة  على  التنفيذيني  املدراء  �سيطرة   æ

بالدرجة الأوىل، واحلقيقة املرة اأن هذه الأو�ساع ال�سعبة التي خلقتها الأزمات 

على  -ق�ساء-  نف�سها  تعك�س  الآن  حتى  نعي�سها  والتي  العاملية  القت�سادية 

الدول النامية عمومًا والعربية خ�سو�سا واخلليجية على وجه الأخ�س نتيجة 

الأو�ساع  وت�سابك  )العوملة(  الإنتاجية  للعملية  الأخرية  املرحلة  يف  الدخول 

التعامل  التيقن يف  املخاطر وعدم  القت�سادية وارتفاع درجة  الدولية والتبعية 

الدويل و�سعف التنبوؤ امل�ستقبلي وبخا�سة يف اأ�سعار ال�رشف العاملية لكثري من 

فكري  طابع  ذات  وهي  وم�ستقاتها،  اقت�سادية  اأزمة  يعي�س  فالعامل  املنتجات، 

)حتليلي( وذات طابع تناق�سي اأي�سا فهل اإىل خروج من �سبيل؟!. 

املطلب الثالث
خصوصية الحوكمة الشرعية

في املؤسسات املالية اإلسالمية
املودعني  وبني  وامل�رشف  امل�ساهمني  بني  العالقة  وتنظيم  ل�سبط  اأنها   - اأوًل 

وامل�رشف:

على  امل�رشف  وعمل  ن�ساط  يف  م�سارك  امل�ساهم  اأن  على  قائمة  الأوىل  والعالقة 

اأ�سا�س مبداأ وقاعدة )الغرم بالغنم(، وكذلك فاإن هذه امل�ساهمات تخّرج على اأ�سا�س عقد 

امل�ساربة يف الفقه الإ�سالمي وقد تكون على عقد امل�ساركة و�رشكة العنان، واإذا كانت 

امل�ساربة هي املناط فاإن مو�سوع العقد فيها وحله هو الربح، وكذلك فاإن قاعدة الغرم 

بالغنم قائمة اأي�سًا، فالدور اجلوهرى للربح )الغنم( فيها واأنه مقابل بالغرم الذي قد 

يتعر�س له امل�رشف.

�سبط  يف  ال�رشعية  احلوكمة  عنا�رش  اأهمية  فاإن  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا   - ثانيًا 

خمتلف عمليات املوؤ�س�سة املالية الإ�سالمية تبدو يف التعامل الذي يجب اأن يجرى 
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بحر�س �سديد وجدية تامة لتحقيق الربح وكذلك �سبط وتنظيم عمل الإدارة بغر�س 

تعظيم الربح واإتاحة فر�س عمل جديدة، واأكرث من ذلك حتقيق ارتباط الأخالق بنظام 

املعامالت على نحو ملزم يف الت�رشيع الإ�سالمي والتي منها:

 
)1(

æ  مبداأ الأمانة والعدل لقوله تعاىل: »اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإىل اأهلها«

 وقوله تعاىل »ياأيها الذين اأمنوا اتقوا 
)2(

وقوله »اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�سان«

يف  املعامالت  اأ�سا�س  وال�سدقية  ال�سدق  فمبداأ   –  )3(
اهلل وكونوا مع ال�سادقني«

الت�رشيع الإ�سالمي.

æ  مبداأ ح�س املطالبة وح�سن الق�ساء.

æ  مبداأ ح�سن الوفاء يف املكيال والعدل يف امليزان وال�سعي لتحقيق الأرباح والعوائد.

ثالثًا - وتاأ�سي�سًا فى ذلك لبد اأن يكون لهيئات الرقابة ال�رشعية دور اأ�سا�س فى 

الربحية،  موؤ�رش  مناطها  التي  الأرباح  اأهمها  ومن  ال�رشعية  احلوكمة  قواعد  اإر�ساء 

واأهم  واأدق  باأخ�س  احلوكمة  حتقيق  يف  وجوهريًا  اأ�سا�سيا  املوؤ�رش  هذا  يكون  وهكذا 

معانيها اجلوهرية. ولذلك قلنا ل حوكمة حقيقية وكفوؤة بغري بناء موؤ�رشات الربحية 

التي �سبق بيانها.

)1(  الن�ساء /58.

)2(  النحل /90.

)3(  التوبة/119.
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املبحث الرابع
مؤشر الربحية والحوكمة صنوان

املايل  الإ�سالح  هو  واحد  ل�سيء  وجهان  مبثابة  واحلوكمة  الربحية  موؤ�رش  يعد 

والنقدي واأ�سا�سًا الإداري والأخالقي ومن ثم حتقيق الربح. 

الفرع األول
مؤشر الربحية والحوكمة وجهان لشيء واحد

 يف اإطار الإ�سالح ال�سامل الأخالقي واملايل والنقدي لكل الروابط ذات العالقة 

يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية فاإن موؤ�رش الربحية تتمثل وظيفته فيما يلي: 

الربح( ومن ثم الأداء ومدى . 1 املالية )كما يعرب عنها يف �سافى  الفعالية  قيا�س 

جودته.

تقومي الكفاءة ومدى مهنيتها.. 2

ت�سعري املنتجات واخلدمات املرتبطة ب�سيغ املبيعات والأدوات املالية الأخرى . 3

امل�ستخدمة فى هذه املوؤ�س�سات.

»تتبنى  اأنها  هو  جوهري  �رشعي  مبداأ  يحركها  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  اإن 

، ومن ثم 
)1(

القاعدة الإنتاجية ل الإقرا�سية«، ومن ثم حتقيق وظيفة املال يف الإ�سالم

فاإن امل�رشفية الإ�سالمية كاأ�سا�س للمنظومة القت�سادية الإ�سالمية تقوم على املبادئ 

الع�رشة الآتية:

النقود روؤو�س اأموال يّتجر بها ل فيها.. 1

ت�سحيح وظيفة النقود كمقيا�س للقيمة وعيار للتبادل.. 2

)1( انظر يف تف�سيل ذلك كتابنا املدخل لفقه البنوك الإ�سالمية ط – الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية واأ�سا�سيات العمل 

امل�رشيف الإ�سالمي ط . مكتبة هبة م�رش – اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي ط – دار اجلامعات بالإ�سكندرية.
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من . 3 امل�ستقة  العقود  واأ�سماء  مبانيها،  يف  املتكاملة  معانيها  من  امل�ستقة  العقود 

املعاين ل بد من حتقق تلك املعاين فيها.

امل�رشفية الإ�سالمية تعك�س منهجًا متكاماًل لالقت�ساد الإ�سالمي مبرتكزات . 4

برناجمية متميزة لالإ�سالح.

اعتبار قاعدتي اخلراج بال�سمان والغرم بالغنم.. 5

التف�سيلية . 6 ال�رشيعة  لأحكام  طبقًا  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سريفة  ممار�سة 

ومقا�سدها الكلية.

اللتزام القاطع باحلالل واحلرام ووجوب العلم باحلكم ال�رشعي.. 7

ارتباط العقيدة والأخالق باملعامالت وباأدوات التمويل وال�ستثمار.. 8

املال ا�ستخالف اإلهي وعمل ب�رشي.. 9

حقوق املال وحق اهلل فيه.. 10

تعريفنا للم�رشف الإ�سالمي هو اأنه: »موؤ�س�سة مالية م�رشفية تتلقى الأموال طبقًا 

والجّتار بها وا�ستثمارها طبقا لأحكام 
 )2(

 والغرم بالغنم
)1(

لقاعدتي اخلراج بال�سمان

ال�رشيعة التف�سيلية ومقا�سدها الكلية«.

الفرع الثاني
 الحوكمة ومؤشر الربحية وجهًا لوجه

الكبري يف  واملايل والإداري  الأخالقي  العاملي  للف�ساد  فعل  كرد  احلوكمة  ظهرت   -1
ال�سري  تقرير  من  ذلك  على  اأدل  ول  واأمريكا،  الغرب  يف  املالية  املوؤ�س�سات  كربيات 

اأٌعد بناء  التقرير بوا�سطة جلنة برئا�سته( والذي  اإعداد  اأدريان جادبري )حيث مت 

لالأوراق  لندن  �سوق  �سمنها  من  واملهنية  الر�سمية  اجلهات  من  العديد  طلب  على 

)1( اأي اأن خراج املال حلائزه مقابل �سمانه وهذا ينا�سبه احل�ساب اجلاري يف امل�رشف.

)2(  اأي اأن من يتحمل اخل�سارة )الغرم( ي�ستحق الربح )الغنم( والعك�س اأي�سًا وهذا ينا�سبه ال�ستثمار يف امل�رشف.
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ور�سد   ،1992 اأواخر  يف  اعتماده  ومت  احل�سابات  تدقيق  مهنة  وجمعية  املالية 

التقرير الديون املرتاكمة التي مت احل�سول عليها بالتدلي�س واخلداع الكاذب ووجود 

جتاوزات كبرية يف تقدمي املعلومات واختفاء مئات املاليني من اجلنيه الإ�سرتليني، 

ومن اأهم مبادئ احلوكمة يف تو�سيات تقرير جادبرى ما يلي:

لتنفيذ . 1 ال�سبل  اأف�سل  باتباع  املهنيني  باإلزام جميع  ال�سلمية  املمار�سات  وثيقة 

واجباتهم الوظيفية واإل حتملوا كافة امل�سوؤوليات. 

رفع كفاءة جمل�س الإدارة والأع�ساء التنفيذيني فيما يتعلق بامل�سائل املالية.. 2

م�سوؤولياتهم . 3 حتمل  يف  احل�سابات  مدققي  ودور  واملحا�سبية  املالية  التقارير 

املهنية والقانونية.

العالقات بني امل�ساهمني وجمل�س الإدارة ودور امل�ساهمني يف متابعة ومراقبة . 4

.
)1(

امل�سائل املالية واملحا�سبية ومراعاة الأخالق املهنية

الإدارة الر�سيدة وال�سليمة من خالل الرقابة واملتابعة.. 5

على  جادبرى  اأدريان  ال�سري  تقرير  تو�سيات  تنفيذ  يف  ودوره  الربحية  موؤ�رش   -2
اأ�سا�س من اآلية بنائه وحتقيق مقا�سد واأحكام ال�رشيعة اأي�سًا.

من  حزمة  اأ�سعار  اإىل  بال�ستناد  اإح�سائية  بطريقة  يح�سب  رقم   :
املوؤ�رش)2(  -

يف  قيمتها  خالل  من  )ثقاًل(  وزنًا  منها  كل  واإعطاء  املتداولة  ال�سلع  اأو  املالية  الأوراق 

ال�سوق، ثم تق�سيم املجموع على رقم ثابت وذلك اإ�سافة اإىل ا�ستعمال الطرق التحليلية 

وتوافر اخلربة باأحوال ال�سوق ومناذج التداول، وعلى هذا الأ�سا�س فاإن حركة املوؤ�رش 

�سعودًا وهبوطًا تك�سف حالة ال�سوق ومن ثم تو�سف ال�سوق املالية باأنها �سعودية اأو 

هبوطية. وهناك اأ�س�س حل�ساب املوؤ�رشات وخ�سائ�سها منها ا�ستقرار الأ�سعار القدمية 

واحلالية والأعلى والأدنى من اأ�سعار التداول، وت�ستند جميع املوؤ�رشات يف اأ�سواق املال 

وال�سلع على خ�سائ�س م�سرتكة هي )الدقة - املو�سوعية - ال�سفافية(.

)1(  انظر: كتابنا الأخالق املهنية يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية – ط – اللجنة العليا لل�رشيعة بالديوان الأمريي بالكويت.

)2(  انظر: املعيار ال�رشعي رقم )27( من معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
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الدقة: تعني التحديد التف�سيلى ملكونات املوؤ�رش وم�سادر اإح�ساءاته.....  -1

املو�سوعية: تعني اأن يكون تفا�سيل ح�ساب كل موؤ�رش كاملة اإىل احلد الذي   -2
ل يدع جماًل لختالف وجهات النظر يف متديد قيمة املوؤ�رش يف تاريخ اأو مكان معني.

اأوقات  يف  املوؤ�رش  اأرقام  تعلن  واأن  جهالة  هناك  تكون  األ  تعني  ال�سفافية:   -3
واأماكن وو�سائل من�سبطة وحمددة �سلفًا.

ومن اأهم املبادئ التي حتكم املوؤ�رشات ما ياأتي:

- ل دللة للرقم املطبق للموؤ�رش اإل عند مقارنته بالأرقام ال�سابقة اأو الالحقة فيظهر 

اجتاه التغري ون�سبته، والنتيجة اأن دللة املوؤ�رش تنح�رش فيما ميثله من متو�سط التغري 

يف اأوزان مكوناته بني فرتة واأخرى �سعودًا وهبوطًا.

اأنواع املوؤ�رشات:

تنق�سم املوؤ�رشات باعتبارات خمتلفة فمنها:

- املوؤ�رشات العامة التي تقي�س حالة ال�سوق ب�سفة عامة.

- املوؤ�رشات القطاعية التي تقي�س حالة ال�سوق بالن�سبة لقطاع اأو �سناعة معينة.

وتاأ�سي�سًا على ما تقدم:

اأو . 1 عامة  ب�سفة  ال�سوق  يف  التغري  حجم  على  للتعرف  ي�ستخدم  املوؤ�رش  فاإن 

�سوق معينة.

منهم . 2 املتحقق  العائد  مبقارنة  املديرين  اأداء  على  للتعرف  املوؤ�رش  ي�ستخدم 

باملوؤ�رشات باعتبارها قرائن تتمتع بالدقة واملو�سوعية وال�سفافية.

التغريات . 3 منط  واكت�ساف  امل�ستقبلية  ال�سوق  بحالة  للتنبوء  املوؤ�رش  ي�ستخدم 

التي قد تطراأ عليه يف عمليات مبا�رشة على �سفقات حقيقية.

ال�سناديق وال�سكوك . 4 Bench mark يف  املوؤ�رش معيارًا للمقارنة  ي�ستخدم 

حوافز  اأو  بال�ستثمار،  الوكيل  حوافز  اأو  املدير،  مكافاأة  وربط  ال�ستثمارية 

امل�ساربة بنتيجة امل�ساربة.
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الربحية . 5 مبوؤ�رش  الوكيل  اأو  امل�سارب  ت�رشفات  تقييد  يف  املوؤ�رش  ي�ستخدم 

بحيث اإذا بلغ املوؤ�رش معدًل معينًا يبيع ال�سلعة بال�سعر ال�سائد اأو ي�سرتى كمية 

حمددة من �سلعة ما بال�سعر ال�سائد مثاًل. 

ي�ستخدم يف ربط تنفيذ الوعد امللزم للواعد بالبيع اأو بال�رشاء مبعدل زيادة اأو . 6

نق�س موؤ�رش معني )الربحية( على ثمن ال�سلعة يف تاريخ حمدد فتعترب الزيادة 

على الثمن زيادة على ثمن ال�سلعة.

وهكذا يحقق موؤ�رش الربحية ب�سوابطه ال�رشعية وعلى اأ�سا�س �سوابطه الفنية يف 

مكونات املوؤ�رش وطرق ا�ستخدامه يف حتقيق كثري من متطلبات احلوكمة يف اأ�سا�سياتها 

اجلوهرية من ال�سفافية وال�سدقية الأخالقية واملو�سوعية والدقة يف الآداء والتنفيذ بكل 

متطلباته وم�سوؤولياته، ومن ثم حتقيق اأف�سل النتائج املالية وهذا هو املق�سد الأ�سا�سي 

ال�رشيعة يف  الإ�سالمية وحتقيق مق�سد  املالية  املوؤ�س�سات  التجارة وال�ستثمار يف  من 

حفظ املال واملحافظة عليه من كل ما يوؤثر فيه �سلبًا، وهو ما يعنيه الأ�سوليون والإمام 

ال�ساطبي من حتقيق مق�سد حفظ املال من جانبي الوجود والعدم على ال�سواء.
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اأهم املراجع:

اأول - كتب الرتاث:

- ابن القيم، اإعالم املوقعني، ح ق، �س 5.

- ابن تيمية، نظرية العقد، �س 221، �سنة 1949، ط. ال�سنة املحمدية. 

باب  التجارب،  كتاب  ال�ساعدي،  اأ�سري  بن  املنذر  بن  الزبري  عن  �سننه  يف  ماجه  ابن   -

الأ�سواق ودخولها رقم 2906.

- ال�رشخي، املب�سوط 3 �س6-7، طبعة دار املعرفة، بريوت.

- الفتاوى ج 472/29-471، وج 252-251/19.

- املب�سوط ج 176/11.

- اخلر�س على خمت�رش خليل، ح 5، �س 99-22.

- العيني عمدة القاري �رشح �سحيح البخاري ح 13 �س 83 كتاب العتق، ط. النا�رش 

حممد اأمني، بريوت.

- املحلى، ج 9، �س 23، املكتب التجاري للطباعة والن�رش والتوزيع.

- املغنى لبن قدامة ح 41/5، ط هجر للطباعة والن�رش، القاهرة 1987.

- املغنى مع ال�رشح الكبري، ج 147-5، 148.

- املحلى لبن حزم 126/8.

- الرو�س املربع للهوتي 313/2، ط. م�سطفى احللبي، القاهرة.

- بدائع ال�سنائع للكا�ساين 3606/8، ط دار الكتب العلمية، بريوت ط 1986.

- بداية املجتهد لبن ر�سد، 226/2، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، �سنة 1984

- تف�سري ابن عطية، ج 11، �س 390، ط. قطر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ط. 1992.

- حا�سية الرملي على اأ�سنى املطالب 122/2 من باب املرابحة، �سحيح م�سلم، ج 1/ 

برقم660.
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- ريا�س ال�ساحلني للنووي، حديث رقم 1618.

- �رشح فتح القدير لبن الهمام 149/8، ط. املطبعة الكربى الأمريية، القاهرة 1897.

- �سحيح م�سلم ب�رشح النووي.

- ك�سف القناع على منت الإقناع للبهوتي 498/3، ط. دار التون�سيني، تون�س 1986.

- كتاب امل�سافاة باب و�سع احلوائج حديث رقم 2906.

- جملة الأحكام العدلية و�رشحها للب�ستاين، مكتبة دار الثقافة للن�رش والتوزيع، عمان 

.1999

- جملة الأحكام العدلية، املواد رقم 1427، 1428، 462 من م�رشوع تقنني ال�رشيعة 

الإ�سالمية على مذهب الإمام اأبي حنيفة النعمان، اإعداد جممع البحوث الإ�سالمية 

بالأزهر ال�رشيف.

- معامل ال�سنن للخطابي 86/3، ط. املكتبة العلمية، بريوت.

- مغني املحتاج لل�رشبيني اخلطيب 313/3، ط. م�سطفى احللبي، القاهرة.

- نهاية املحتاج 227/5 للرملي، ط �رشكة مكتبة ومطبعة م�سطفى حلبي، 1976.

ثانيًا - مراجع حديثة:

موؤلفات: 

- د. اأحمد حمي الدين، اأ�سواق الأوراق املالية. 

- د. ح�سني عمر، تطور الفكر القت�سادي، ح 1.

- فقه املرابحة يف التطبيق القت�سادي املعا�رش، ط. مكتبة وهبة.

- د. رفعت العو�سي، القت�ساد الإ�سالمي والفكر املعا�رش، نظرية التوزيع، ط. الهيئة 

العامة ل�سوؤون املطابع الأمريية، �سنة 1974. 

الأوىل،  الطبعة  للن�رش،  ال�سام  دار  املالية،  والأ�سواق  احلوكمة  احلم�سي،  ريا�س   -

بريوت 2009.
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الدار  التجارب(،  املبادئ،  )املفاهيم،  ال�رشكات  حوكمة  حماد،  عبدالعال  طارق   -

اجلامعية، الإ�سكندرية. 

- حممد ح�سن يو�سف، حمددات احلوكمة ومعايريها مع اإ�سارة خا�سة لنمط تطبيقها 

يف م�رش، يونيو 2007.

احلاكمية  بتعليمات  الأردنية  التاأمني  �رشكات  التزام  مدى  عبيدات،  خالد  حممد   -

املوؤ�س�سية واأثرها يف تعزيز الإف�ساح وال�سفافية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة جدارا، 

الأردن 2010.

�سنة  ط.1،  العربي،  الكتاب  دار  ط.  والعمليات،  البيوع  مو�سى،  يو�سف  حممد  د.   -

م�رش.  ،1954

الدار  ط.  الإ�سالمي،  القت�ساد  يف  وتنظيماته  ال�سوق  عبداحلميد،  علي  م�ستعني  د.   -

ال�سودانية للكتب، اخلرطوم 1406 ه�.

- اأ.د. عبداحلميد البعلي:

الأزمات القت�سادية العاملية فهل اإىل خروج من �سبيل.

املدخل لفقه البنوك الإ�سالمية، ط. الحتاد الدويل للبنوك الإ�سالمية.

اأ�سا�سيات العمل امل�رشيف الإ�سالمي، ط. مكتبة وهبة، م�رش.

اأ�سول القت�ساد الإ�سالمي، ط. دار اجلامعات، الإ�سكندرية، م�رش.

الأخالق املهنية يف املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، ط. اللجنة العليا لل�رشيعة بالديوان 

الأمريي، الكويت. 
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