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أوالً  :التذكٌر والتوعٌة بظاهرة المإسسات المصرفٌة من منظور مقاصدد
االقتصاد اإلسبلمً.
ثانٌا ً  :عبلقة المصارف اإلسبلمٌة بالتنمٌة ،وذلك من خبلل تحلٌل استبانة
وزعت على عدد محدود من المصارف ذات العبلقة لكً توضح مرونة التطبٌقات
حسبما تعرضه بعض الحاالت كؤمثلة للعملٌات المصرفٌة.
ثالثا ً  :إشارات إلى أهمٌدة تصدحٌح مسدٌرة التنمٌدة بوجده عدان ،ولكدن دون
تفصٌل ألسالٌبها والتً من أهمها :
(أ)

الحاجة إلدى تشدرٌعات مسدتمدة مدن الشدرٌعة اإلسدبلمٌة لبلسدتثمارات
بؤنواعها.

(ب) خطدة لتدددرٌب وإعددادة تؤهٌددل األطدر البشددرٌة لضددمان إدارة مصددرفٌة
ذات كفاءة متطورة متجددة.
(ج) إجدددراء بحدددو خاصدددة بالمنتجدددات المصدددرفٌة اإلسدددبلمٌة وأدواتهدددا
الستكمال سوق مالً إسبلمً معاصر ،وخٌر مثال على ذلدك معداٌٌر
المحاسبة اإلسبلمٌة.
وأود أن أشٌر هنا أن فترة المعارضة للمشروع اإلسبلمً عامة
وللمإسسات المالٌة بما فٌها المصارف اإلسبلمٌة خاصة تكاد تنقضً إال أن
المتشككٌن ما فتؤووا ٌطلقون أسئلتهن سعٌا ً وراء الحصول على الحل الصحٌح
للمشكبلت االقتصادٌة التً ٌعانون منها ،ذلك أن القرن الواحد والعشرٌن أو األلفٌة
الثالثة هو أكثر فترات الحٌاة البشرٌة حدة وتنافساً ،إن لن نقل تحاربا فً الشئون
االقتصادٌة.
مقدمــة :
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حول مقاصد االقتصاد اإلسالمي :
مع بداٌة القرن الواحد والعشرٌن تبدرز عددد مدن الصدراعات لعدل أهمهدا،
بعد التصادن العقائدي ،الحروب االقتصادٌة بكل أبعادها .وال حاجدة للتدذكٌر بحالدة
التبعٌة عامة لبلدان األمة العربٌة /اإلسبلمٌة ،والتبعٌة الفكرٌة فاالقتصادٌة بصورة
خاصددة .ومددن هنددا فيننددا فددً حاجددة إلددى مراجعددة دور المإسسددات المالٌددة بمددا فٌهددا
المنشآت المصرفٌة تؤصٌبلً وتطبٌقا ً بقصد التحرر من التبعٌة .ولنؤخدذ مدثبلً ،أزمدة
التبعٌددة المهٌمنددة علددى ذهنٌتنددا حٌنمددا نعددالت مسددٌرتنا التنموٌددة فنضددع األولوٌددة ال
شعورٌا ً للتنمٌة االقتصادٌة بكل مادٌاتها بما فً ذلك المعداٌٌر الكمٌدة قبدل أن نعندى
بالتنمٌة االجتماعٌة أي اإلنسانٌة ،فٌحد االختبلل وتستمر حالة فقدان التوازن فً
مجتمعاتنا .فالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،كما هو شدائع ترجمدة رٌدر دقٌقدة ،إذ
إن األصل " عند اآلخرٌن " اجتماعٌة بشرٌة أوالً ! هذه إشكالٌة فكرٌة تحتاج إلدى
مراجعددة مجتمعٌ دة ونقددد ذاتددً تقتضددً تصددحٌحا ً عمدداده  :تخلٌددة وتحلٌددة وتجلٌددة.
وباختصار شدٌد علٌنا أن ندرك أن عظن المسئولٌة الملقاة على المإسسدات المالٌدة
والمصددرفٌة اإلسددبلمٌة كافددة وهددً تواجدده هٌمنددة الرأسددمالٌة الجدٌدددة واقتصددادٌات
السوق.
( )1االقتصاد اإلسبلمً نظان ومنهت له أصول أهمها :
االقتصاد اإلسبلمً مذهب ونظان ،فؤصول هذا المدذهب ثابتدة ،أمدا تطبٌدق
الددنظن فمترٌددر بضددوابط محددددة (مرجددع رقددن  .)1والمددذهب الددذي نحددن بصدددده لدده
مبادئ ،أهمها :
( )1أن المال مال هللا والبشر مستخلفون فٌه.
( )2ضددمان حددد الكفاٌددة لكددل فددرد فددً المجتمددع اإلسددبلمً ،حتددى لرٌددر
المسلمٌن.
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( )3تحقٌدددق ال عدالدددة االجتماعٌدددة وحفدددظ التدددوازن االجتمددداعً بدددٌن أفدددراد
المجتمع.
( )4احتران الملكٌة الخاصة للنساء والرجال سواسٌة ،وألهل الذمة كذلك.
( )5الحرٌددة االقتصددادٌة المقٌدددة   :وال تددؤكلوا أمددوالكن بٌددنكن بالباطددل 
(البقرة.)188 /
( )6التنمٌة االقتصادٌة الشاملة للقطاعات واألنشطة كافة.
( )7ترشٌد االستهبلك واإلنفاق مع مراعاة االدخار أٌضاً.
واالقتصاد اإلسبلمً نظان من حٌ

التنظٌن والتطبٌق  :أي تحوٌل

األصول المذكورة أعبله إلى معامبلت تلبً حاجات ومشكبلت المجتمع المترٌرة،
وذلك عن طرٌق الحلول االقتصادٌة المناسبة التً تتوالها عادة الدولة (الحكومة)
والمإسسات االختصاصٌة ذات العبلقة .ومن أمثلة التطبٌقات التً ٌحتاج إلٌها
المجتمع اإلسبلمً :
( )1تقدددٌر المسددتوى البلئددق للمعٌشددة وذلددك ببٌددان مقدددار حددد الكفاٌددة لكددل
مواطن أو مقٌن.
( )2إجراءات تحقٌق عدالة التوزٌع وتقلٌص الفوارق بٌن أفراد المجتمع.
( )3التخطٌط االقتصادي بما ٌحقق كفاٌة اإلنتاجٌدة ومتابعدة تنفٌدذ الخطدط
المترٌرة.
( )4بٌان المعامبلت المالٌة والمإسسٌة مثل الربا وصور الفائدة المحرمة.
( )5بٌددان نطدداق الملكٌددة العامددة ومحدودٌددة تدددخل أو توجٌدده الدولددة فددً
النشاط االقتصادي.
وال شك أن جانب المترٌرات أي المباح ٌقتضً التوصل إلٌه بالطرق
الشرعٌة المقررة من قٌاس واستصحاب واستحسان واستصبلح ،وذلك فً معالجة
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المشكلة االقتصادٌة ،وإٌجاد الحلول المناسبة لها فٌما تقتضٌه المصلحة العامة.
وفً هذا السٌاق نذكر أن للحكن الشرعً التكلٌفً خمس مراتب عند
جمهور الفقهاء :
( )1الواجب  :وهو ما ٌثاب علٌه فاعله وٌعاقب تاركه بنوعٌه :
أ – فرض عٌن  :مثل الزكاة والوفاء بالعقود.
ب – فرض كفاٌة  :مثل الصنائع وتوفٌر الكفاٌة للفقراء.
( )2المندوب  :أي المستحب الذي ٌثاب فاعله وال ٌعاقب تاركه.
( )3المباح  :وهو ماال ٌثاب فاعله وال ٌعاقب فاعله.
( )4المكروه  :وهو ما ٌثاب تاركه وال ٌعاقب فاعله.
( )5الحران  :وهو ما ٌثاب تاركه وٌعاقب فاعله.
ونظراً لتوسط مرتبة المعامبلت ،فيننا نحتاج إلى سٌاسة شرعٌة تشمل
أحكان المعامبلت المالٌة والمصرفٌة بما ٌتفق ومتطلبات المجتمع المعاصر
بضوابط دون أن نحل حراما ً أو نحرن حبلالً.
واالقتصدداد اإلسددبلمً ٌجمددع بددٌن العلددون النقلٌددة (عقٌدددة ،عبددادات ،وفقدده)
والعقلٌة فً الشئون المالٌة واالجتماعٌة .لذا هنداك ارتبداط وثٌدق بدٌن علدون الددٌن
واالقتصدداد كمددذهب ونظددان ،أي أن االقتصدداد اإلسددبلمً لدده خصوصددٌته المرتبطددة
بمنظومددة مددن القددٌن مثددل العدالددة ،والحرٌددة المسددئولة مددن أجددل تحرٌددر اإلنسددان،
والتوكددل اإلٌمددانً الددذي ال ٌكددون أصددٌبلً إال بعددد العلددن والعمددل واتخدداذ األسددباب،
والتددوازن بددٌن مصددالح الفددرد والجماعددة ،واالسددتقبللٌة المإدٌددة إلددى عدددن التقلٌددد
األعمى لآلخرٌن وذلك عن طرٌق التدبر والتعلن واالجتهاد ،وكذلك المداومة علدى
الصبر  :فقد ورد فً الحدٌ  " :ما أعطى أحد عطاءاً خٌراً وأوسع من الصبر ".
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( متفق علٌه) ،وذلك ما ٌحتاجده المدإمن الٌدون مدن مصدابرة ومرابطدة ومثدابرة فدً
الصراع الحضاري بدٌن األمدن .ناهٌدك فدً هدذا السدٌاق عدن أهمٌدة العمدل (عبدادة)
واإلنتاجٌة (استخبلف) فً عمارة الكون وتنمٌته.
وأدبٌددات الوظددائف االقتصددادٌة للدولددة (الحكومددة) متددوفرة متطددورة فددً
الترا اإلسبلمً ،فنذكر منها على سبٌل المثال :
( )1إحٌاء الموارد مع التؤكٌد على عدالة توزٌع الثروات.
( )2النهوض بؤعباء المالٌة العامة (موارد ونفقات) وموازنة الدولة بمدا فدً
ذلك الزكاة وتوفٌر الضمان االجتماعً.
( )3إصدار النقود وإدارتها واإلشراف على المإسسات المالٌة.
( )4الحسبة ومراقبة األسواق بمدا فٌهدا مدن أمدوال (سدلع) وأعمدال (أجدور)
ومنافع (كذاإلٌجارات) مع التؤكٌد على منع االحتكار.
( )5مسئولٌة تؤسٌس مشارٌع البنٌة األساسدٌة ومرافقهدا العامدة بمدا فدً ذلدك
الخدمات الحٌوٌة.
( )6إدارة القطاع العان االقتصادي مثل الصناعات المعدنٌة واالستخراجٌة.
( )7النهددوض بؤعبدداء السٌاسددة الشددرعٌة المتعلقددة بالشددئون المالٌددة والنقدٌددة
وكذلك االقتصادٌة حفاظا ً علدى المصدلحة العامدة ،بمدا فدً ذلدك إمكانٌدة
تقٌٌد المباح عند اللزون لمواجهة الظروف المترٌرة.
( )8االهتمدددان بدددالتخطٌط المسدددتقبلً لفتدددرة زمنٌدددة تضدددع خبللهدددا المقاصدددد
المسددتهدفة مددع أولوٌددات ٌحتاجهددا المجتمددع لٌواكددب متطلبددات عصددره،
آخددذاً بعددٌن االعتبددار تشددجٌع االدخددار وتدددوٌر االسددتثمارات فددً نظددان
اقتصادي متكامل لتحقٌق أهداف التنمٌة الشداملة ،مدع اسدتنبات خبدرات
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عملٌة متراكمة أو كما كان ٌراها ابن خلدون ذات تقنٌة متمٌزة.
( )9رعاٌدة منظومددة القددٌن فدً جانددب الثوابددت التراثٌددة لكدل فددرد كدً نحفددظ
لمجتمع األمة خصوصٌته فً العدل والشورى وحقوق اإلنسان ،وكذلك
فتح باب االجتهاد مع التؤكٌد على احتران العمل المنتت بنوعٌة عالٌة.

الجــزء األول :
أوالً  :ظاهرة المصارف اإلسبلمٌة :

ٌعتبر المصرف وسٌطا ً فً المبادالت التً كانت تشمل أساسا ً النقود ثن
السلع وبعض الخدمات .والمصارف (البنوك) كمعامبلت كانت معروفة عند عدد
من األمن القدٌمة مثل اإلررٌق والرومان (حوالً القرن الرابع قبل المٌبلد) حٌنما
كان الناس ٌودعون أموالهن (نقودهن) لدى المعابد الدٌنٌة للمتاجرة بها … وكذا
الحال لدى العرب فً الجاهلٌة وفً الصدر األول اإلسبلمً حٌنما كانت تحفظ "
األموال " كؤمانات أوالً ثن سلف /قرض ٌتجر بها إلى أن تحولت مع ازدهار
األسواق التجارٌة إلى معامبلت استثمارٌة بمصطلحات متعارف علٌها مثل البٌع
أو الدٌون أو القروض (سلف) أو المتاجرة  ..ومرة أخرى أإكد أن الشواهد
التارٌخٌة منها ما قبل اإلسبلن فً المعابد ومع فجر اإلسبلن كان المقصود من تلك
األمانات أو الودائع على اختبلف مسمٌاتها مثل القروض التً ٌتن المتاجرة بها
بداٌة دون ربح محدد سلفاً ،ومن ثن تكون المشاركة بحصة من ربح ٌتفق علٌه.
وال تخرج تلك الودائع أو سلف القروض لدى الصحابً الجلٌل وولده ابدن
الزبٌر وعبد هللا  ..وكذا لدى ولدي ابن الخطداب عبدد هللا وعبٌدد هللا عدن المتداجرة
أوالً بتلك األموال فٌما تن تعرٌفه فقهٌا ً بالمضاربة.
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ومع فجدر اإلسدبلن كاندت هنداك شدرٌحتان مدن المعاملدة  :إحدداهما  :رأس
مال مع حصة من الربح على أساس القراض (المضاربة) ،واألخرى معاملة مالٌة
بزٌادة معلومة أي ربا الجاهلٌة.
ولما كان اإلسبلن خاتن الرساالت فقد جاء مصححا ً لكل المعامبلت بما فدً
ذلددك المالٌددة والنقدٌددة التددً تز خددر مراجعنددا األصددٌلة بوثددائق متددواترة متصددلة عبددر
العصور شاملة المإسسات المصرفٌة اإلسبلمٌة.
والمصددارف هددً إحدددى المإسسددات المالٌددة التددً تلتددزن العمددل بالشددرٌعة
اإلسبلمٌة بجانبٌها المذهبً (الثابت) والنظامً (المترٌر) فً كل مدا ٌتعلدق بدؤموال
المسدددلمٌن حفظدددا ً كؤماندددات أو ودائدددع بؤنواعهدددا مطلقدددة أن مقٌددددة وتمدددوٌبلً للتجدددارة
واستثماراً لئلنتاجٌة ،ومشاركة بالمشروعات التنموٌة مع المحافظدة علدى منظومدة
القٌن والمبادئ التً أشرنا إلٌها أعبله.
وشهدت السبعٌنات تؤسٌس عدد من المصارف اإلسبلمٌة (المرجع رقن )2
 :بنك ناصر االجتماعً ( ،)1971بنك دبً اإلسدبلمً ( ،)1975البندك اإلسدبلمً
للتنمٌة ( ،)1975مصرف فٌصل اإلسدبلمً فدً كدل مدن القداهرة والخرطدون جنبدا ً
إلى بٌت التموٌدل الكدوٌتً عدان ( ،)1977ثدن أعقبده البندك اإلسدبلمً األردندً عدان
( … )1978وفدً أقددل مددن ثبلثدة عقددود تضدداعف عددد المصددارف اإلسددبلمٌة إلددى
 176وحدة ،هذا باإلضافة إلى عدد آخدر مدن الشدركات والمإسسدات االسدتثمارٌة.
وفً هذا وتتضح أهمٌة المصارف اإلسبلمٌة من وظائفها الخمس الرئٌسٌة وهً :
( )1مذهبٌة عقدٌة ترتكز على الثوابت … .إٌمانٌة.
( )2متاجرة فً األموال دون (فوائد ربوٌة) … تجارٌة.
( )3استثمارٌة بمنتجات متجددة متطورة متعددة … استثمارٌة.
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( )4تنموٌة اجتماعٌة فاقتصادٌة شاملة … تنموٌة.
( )5عالمٌة … عبر الحدود.
وٌرى كثٌر من الباحثٌن اختزال تلك الوظائف أو رٌرها فً خاصتٌن
أساسٌتٌن هما :
( )1المعامبلت فً نطاق مبدأ الحبلل والحران.
( )2عدن التعامل بالربا (الذي حرمه هللا) أي االبتعاد عن الفوائد الربوٌة.
وهنا موقف البد لنا من اإلفصاح عنه والعمل به وهو خصوصٌة
المصارف اإلسبلمٌة مقارنة بكل أنواع المصارف (البنوك) السائدة فً العالن
حسب النظان الرأسمالً (الجدٌد خاصة) .وما ذكرناه أعبله من وظائف ٌختص
بها المصرف اإلسبلمً ال ٌمكن أن تنطبق – كااللتزان بمبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة
بصورة خاصة – على أٌة مصرفٌة أخرى .بل ال نؤخذ بالتوجه إلى طرح " البدٌل
اإلسبلمً" وإنما نإكد على أهمٌة األصٌل فً المعامبلت اإلسبلمٌة والتً من
أجلها عقدت المإتمرات العلمٌة منذ عان  ،1965واحتضنتها بعد ذلك اجتماعات
المجامع الفقهٌة مإكدة حتى تارٌخه بؤن "الفائدة" على أنواع القروض كلها ربا
محرن ،ال فرق فً ذلك بٌن ما ٌسمى بالقرض االستهبلكً وما ٌسمى بالقرض
اإلنتاجً ،ألن نصوص الكتاب والسنة فً مجموعها قاطعة فً تحرٌن النوعٌن ".
(المرجع رقن .)3
وإذا عدنا إلى الوظائف الخمس فيننا نوجز توجهاتها وعملٌاتها على النحو
التالً :
فالبناء العقٌدي ٌشمل منظومة من القٌن األخبلقٌة والسلوكٌة فً المعامبلت
والتً البد من مراعاتها فً كل معاملة مصرفٌة ومالٌة واستثمارٌة وتنموٌة .وفً

المصارف اإلسبلمٌة وما لها من دور مؤمول وعملً فً التنمٌة الشاملة

02

هذا تؤكٌد على العمل (عبادة) مع ربطه بالكسب الطٌب الحبلل بما فً ذلك اعتبدار
الملكٌة هلل تعالى وحده ،وأن اإلنسان مستخلف ومإتمن على تثمٌدره .ومدن منطلدق
أن اإلنسددان سٌحاسددب فددً اآلخددرة علددى جمٌددع أنشددطته ،فيندده ٌعتبددر بددؤن األحكددان
الشددرعٌة هددً أسدداس (معٌددار) المحاسددبة .ولددذا ٌجددب علٌدده مراعدداة هللا فددً كددل
تصرفاته فٌحارب االحتكدار مدثبلً ،وٌبتعدد عدن الردض والضدرر .ومدن جاندب آخدر
ٌسعى لتفعٌل الزكاة وما فٌها من منافع مجتمعٌة متعددة.
وحٌنمددا ٌسددتخدن المددال فددً التجددارة كمإسسددة مصددرفٌة مسددتثمراً كددان أو
مودع دا ً فيندده ٌعتمددد علددى األدوات والمنتجددات اإلسددبلمٌة مددن مرابحددة أو مشدداركة
بؤنواعها أو قراض (مضاربة) أو إجارة أو استصدناع أو سدلن … ورٌدر ذلدك مدن
العملٌات التً تحظر الفوائدد الربوٌدة المتعدارف علٌهدا فدً البندوك التقلٌدٌدة كمدا ال
ٌجددوز المتدداجرة فددً أٌددة سددلعة خددارج نطدداق مبدددأ الحددبلل والحددران .كمددا ال ٌجددوز
المردداال ة فددً األسددعار والتددً تددإدي عددادة إلددى تفشددً ظدداهرة التضددخن .هددذا وال
تتعارض مهان المصارف اإلسبلمٌة مع التوجه لتحرٌر التجارة بما فً ذلك انتقدال
رإوس األموال والسلع والخدمات عبر الحددود .والحددٌ النبدوي ٌحثندا علدى هدذا
التوجه العالمً باعتبار أن تسعة أعشار الرزق فً التجارة.
وتلتقدً المصدارف اإلسدبلمٌة مدع رٌرهددا فدً تقددٌن الخددمات االسددتثمارٌة
المتوسطة المدى بصورة خاصة .وفً هذا فدين مدن واجبدات المصدرف اإلسدبلمً
أن ٌشجع على االدخار بل العمل على زٌادة المدخرات لكً ٌتن تدوٌرها فدً أقنٌدة
استثمارٌة متنوعة ،مما ٌعزز كذلك تحسٌن مٌدزان المددفوعات ،أو اسدتخدامها فدً
حالة توفرها كاحتٌاطات (حرة) فً ترطٌة المدٌونٌة العامة .هذا وٌعتبر االسدتثمار
وأدواتددده المتجدددددة بالنسدددبة للمصدددارف اإلسدددبلمٌة مسدددؤلة حتمٌدددة ٌتوقدددف علٌهدددا
اسددتمرارٌتها بنجدداح ،فاالسددتثمار هددو بمثابددة العمددود الفقددري لهددا .وٌددتلخص دور
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المصرف اإلسدبلمً فدً االسدتثمار فدً حداالت ثدبل  :إدارة المصدرف كمسدتثمر
مباشددر ،أو مشدداركا ً فددً مشددروعات ذات جدددوى ،أو وسددٌطا ً بددٌن أصددحاب المددال
(المودعٌن) والمستثمرٌن (المضاربٌن) اآلخرٌن.
وتكتمدل وظدائف المصددارف اإلسدبلمٌة فدً التوجدده التنمدوي الشدامل الددذي
ٌؤخذ بعٌن االعتبار مقاصد الشرٌعة اإلسبلمٌة فً وضع أولوٌات من الضرورٌات
والحاجات والكمالٌات ،وذلك للمحافظة أٌضا ً على ثدروات المجتمدع وتكافلده لبلدو
المسدددتوى األمثدددل (ولدددٌس األعلدددى)  :وفدددً هدددذا ال تشدددمل االسدددتثمارات التنموٌدددة
مشددروعات البنٌددة األساسددٌة بمددا تقتضددٌه المصددلحة العامددة فحسددب ،بددل ٌسددتهدف
المصرف اإلسدبلمً تحقٌدق عددد مدن األهدداف مدن بٌنهدا  :تثبٌدت ذهنٌدة دراسدات
الجدددوى االقتصددادٌة تحاشددٌا ً لحدداالت الفشددل أو الخسددارة ،وتحفٌددز اإلنتاجٌددة مددع
ترشٌد االستهبلكٌة ،ونشر الوعً االدخداري (كمدا ذكرندا أعدبله) ،واحتدران العمدل
(الكسب الحبلل) باعتباره عبادة ،وإرساء قواعد مجتمع العدل والتكافل.
وبالنسبة لعالمٌة النشاط االقتصادي اإلسبلمً عبر الحدود فين تطبٌق مبدأ
صبلحٌته فً كل زمان ومكدان ٌإخدذ عملٌدا ً بمراعداة المروندة حسدب حاجدات كدل
مجتمع وظروفه بما ال ٌتعدارض واألحكدان الشدرعٌة .ولدذلك توضدح هدذه الدراسدة
الجدددزء الثدددانً منهدددا مددددى تكٌدددف المإسسدددات المصدددرفٌة اإلسدددبلمٌة مدددع أندددواع
المجتمعدددات التدددً تخددددمها .كمدددا نبلحدددظ أٌضدددا ً انتشدددار المصدددارف والمإسسدددات
االستثمارٌة اإلسبلمٌة فً مجتمعدات رٌدر إسدبلمٌة ممدا أكسدبها صدفة عالمٌدة ذات
معاٌٌر مقبولة فً المجتمع الدولً المعاصر.
ثانٌا ً  :إشكالٌة الفوائد (الربوٌة) :

بالررن من االنتشار الواسع للمصدارف والمإسسدات المالٌدة واالسدتثمارٌة
اإلسددبلمٌة فددً مختلددف البلدددان العربٌددة ورٌرهدداٌ ،تخددذ موضددوع الفوائددد اهتمام دا ً
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خاصا ً تختلف بشؤنه المفاهٌن والبحو والمواقف وكذلك تتباٌن التطبٌقات.
وهنددا أود أن أتوقددف فددً قددراءة متؤنٌددة ،ربمددا تعتبددر بمثابددة مراجعددة ذاتٌددة
حٌنما أعٌد قراءة ما سبق عرضه بوجهات نظر مختلفة ،والتً ٌنزع أرلبها إلدى "
قبول الفائدة " بل اعتبرها الدبعض حدبلالً ! وهدذا التبداٌن ٌرجدع أساسدا ً إلدى أمدرٌن
متداخلٌن :
( )1عدن االتفاق على تعرٌف ناجز.
( )2قراءة رٌر صحٌحة أو مبتورة لنصوص فقه المعامبلت.
وكمددا أجملددت مفهددون المصددرف اإلسددبلمً فددً أبعدداد خمسددة ،فدديننً أوجددز
تعرٌف (الفائدة الربوٌة) بما ٌلً :
كدل نسدبة ثابتددة تإخدذ مدن (األصددل) رأس المدال ،عدن مبلددة محددد ولفتددرة
زمنٌة محددة ،على أن تحتسدب تلدك النسدبة وتإخدذ مقددما ً هدً ذاتهدا فائددة ربوٌدة.
وللعلن فين النقد منذ عصر ما قبل المٌبلد ٌعتبر – كمدا ارتدؤى سدقراط – عقٌمدا ً ال
ٌلد ،أي لٌس فً ذاته زٌادة ،وإنما تؤتً الزٌادة نتٌجة تشدرٌل العمدبلت النقدٌدة ومدا
فً حكمها .ومن جانب آخر لٌست فً المعامبلت النقدٌة مدن وجهدة نظدر إسدبلمٌة
قٌددود دائددن ومدددٌن ،بددل هددً معددامبلت تعاقدٌددة تسددتند إلددى المشدداركة فددً الددربح أو
الخسارة ،وذلك هو جوهر العدالة لجمٌع المتعاملٌن.
هذا وقد وردتنً رسالة من أحد " أصحاب السماحة " منذ سنة تقرٌبا ً
ٌإكد فٌها على التعامل "بالفائدة" والتً حسب نقله ال تعتبر من الربا ! ولما كانت
تلك النصوص منقولة عن مجموعة فتاوى ابن تٌمٌة … لن أرتح لما عرض علً.
فذهبت إلى أحد المشاٌخ والذي تزخر مكتبته المنزلٌة بذخائر المراجع ،فاستررب
بل استنكر أن ما نقل عن ابن تٌمٌة ٌكون صحٌحا ً ! وعكفنا سوٌا ً على مجلدات
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الفتاوى حتى حصلنا على النص المطلوب بصٌرة سإال وجواب فً المجلد التاسع
والعشرٌن (صفحة ( )235المرجع رقن  )4على الوجه التالً :
" وسئل ٌرحمه هللا – عن رجل اضطر إلى قرضة دراهن ،فلن ٌجد من
ٌقرضه إال رجل ٌؤخذ الفائدة … " وهنا توقف (سماحة) المرسل عند نقطة الفائدة
… " وأردف أن لفظة الفائدة معمول بها ،وهً لٌست ربا !! ولكننً أرى أن هذه
سرقة واضحة ،بل إلصاق فتوى رٌر صحٌحة بشٌخ اإلسبلن ابن تٌمٌة ! ألن ما
ورد فً نص المرجع المذكور أعبله " … إال رجل ٌؤخذ الفائدة ،فٌؤتً السوق
ٌشتري له بضاعة بخمسٌن ،وٌبٌعها له بربح معٌن إلى مدة معٌنة ،فهل هً قنطرة
الربا ؟ الحظوا أٌها األخوة تشابه التعرٌف بربح معٌن ومدة معٌنة .ولن ٌكتف
(سماحته) بالسرقة العلمٌة بل أنه أرفل فً رسالته المرسلة إلًّ الجواب عن ذلك
السإال وفً نفس الصفحة كالتالً  " :فؤجاب  :إذا اشترى له بضاعة ،وباعها له
فاشتراها منه ،أو باعها للثال
واألحادٌ

صاحبها الذي اشتراها المقرض منه ،فهذا ربا" .

عن النبً صلى هللا علٌه وسلن والصحابة والتابعٌن فً تحرٌن ذلك

كثٌرة … " انتهى النص الصحٌح !.
وٌبدو أن مصدر هذه السرقة رٌر العلمٌة والخالٌة من األمانة والمصداقٌة
لٌس الجهل بحد ذاته ،بل تجاهل متعمد والعٌاذ باهلل.
وهنا أتوقدف مدرة أخدرى فدً قدراءة متؤنٌدة فدً كتداب  :معدامبلت البندوك،
وأحكامهددا الشددرعٌة لفضدددٌلة الشددٌخ د .محمددد سدددٌد طنطدداوي (الطبعددة  /14عدددان
 )1994مفتً الدٌار المصرٌة سابقا ً وشٌخ األزهر حالٌا ً (المرجع رقن  .)5لماذا ؟
ألننً بعد إعادة قراءة ما بٌن السطور أرٌد أن أصحح ما هدو شدائع حدول إشدكالٌة
الفوائد (الربوٌة) … والحظوا معً أٌها األخوة ثبلثة أمور :
(أ) وجهة نظر للشٌخ د .سٌد طنطاوي وردت فً المقدمة صفحة " … 5
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لدذا كدان مدن الحكمدة والعقدل أال تعمدن األحكدان بدؤن ٌقدال كدل المعدامبلت التدً عددن
البنوك أو المصارف حبلل أو كلها حران".
(ب) آراء متضددداربة للجنتدددٌن ( )1إحددددداهما شدددرعٌة مددددن العلمددداء وقددددد
انشطرت مواقفهن أو آراإهن بٌن مإٌد وبٌن معارض بشؤن " الفوائدد المصدرفٌة و
( )2أخرى لجنة مصرفٌة من البنوك التجارٌة التقلٌدٌة والتً بالطبع أٌدت التعامل
بالفائدة (التجارٌة) لما فٌها مدن مصدلحة … الدخ .والمهدن إنندا حٌنمدا نقدرأ وجهدات
نظر المشاركٌن فً هاتٌن اللجنتٌن ال ٌمثلون بالضرورة التطابق الكلدً مدع فتدوى
فضددٌلة الشددٌخ د .محمددد سددٌد طنطدداوي … ألنهـــددـن ٌعبددرون عددن وجهددة نظددرهن
والتً " قد أجازها " فضٌلته فً حٌنه باعتبارها وجهة نظر اختصاصٌٌن وخبراء
لكون األصل فً المعامبلت الترخٌص واإلباحة ،ولكن مشدروطة ،كمدا أكدد علٌهدا
فضٌلته أٌضا ً – جزاه هللا خٌراً – بخلوهدا مدن الكدذب والردض واالسدتربلل والظلدن
والجهالة والررر ،ومن كل ما حرمه هللا تعالى (المقدمة صفحة  5أٌضداً) " وإنندً
قد اهتممت فً هذا الكتاب الحدٌ … عن منهت شرٌعة اإلسدبلن فدً تحدرٌن الربدا
الددذي هددو مددن الكبددائر ،والددذي ٌددإدي اسددتحبلله إلددى الخددروج عددن ملددة اإلسددبلن "
(المقدمة صفحة  6أٌضاً) .ومشروطة أٌضاً ،كمدا ٌقدول فضدٌلة د .سدٌد طنطداوي،
بخضوع البنوك ومعامبلتها ألحكان الشرٌعة اإلسبلمٌة (كما ورد بصفحة " )251
… والتً تعطً كدل إنسدان حقده سدواء أكدان مسدلما ً أن رٌدر مسدلن ،وتحدرن الظلدن
والرض والربا ورٌر ذلك من المحرمات سواء أكان التعامل بها مع المسلن أن رٌدر
المسلن.
(جـ) بالررن من بعض المتناقضات – والمنقولدة كمدا أرجدح عدن وجهدات
نظر اللجنتٌن الشدرعٌة والمصدرفٌة – فدين توجده فضدٌلة الشدٌخ د .سدٌد طنطداوي
إٌجددابً تجدداه االلتددزان بتطبٌددق أحكددان الشددرٌعة اإلسددبلمٌة .وهددذا التوجدده اإلٌجددابً
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ٌمكننً أن أبرزه فً ملحوظات ثبل

 )1( :ما ورد نصا ً وإٌضاحا ً فً نفس كتاب

 :معدددامبلت البندددوك وأحكامهدددا الشدددرعٌة بالصدددفحات  99حتدددى  93علدددى وجددده
الخصوص )2( ،وكذلك مدا أصددره فضدٌلته مدن فتدوى بتدارٌخ  19فبراٌدر 1989
أي قبدددل إصددددار الكتددداب (مرفدددق أ) )3( ،وكدددذا مدددا نشدددرته الصدددحافة المصدددرٌة
والخلٌجٌددة أي أخبددار الٌددون واألهددران والخلددٌت (اإلماراتٌددة) مددن تصددرٌح حاسددن
بخصوص " فوائد " القروض الفردٌة حٌنما احتدن النقاض فً مصر حول مشروع
قددانون الددرهن العقدداري خددبلل اكتددوبر ( 1999مرفددق ب) ،أي بعددد إصدددار كتابدده
موضوع الخبلف ففً المرفق (أ) ،ورداً على استفسار مواطن مصري عن وضع
أموالدده فددً أحددد البنددوك التددً تسددتخدن شددهادات اسددتثمارٌة  :حددبلالً أن رب دا ً  ..أفدداد
فضٌلته (المفتً فً حٌنه /فبراٌر  : )1989لما كان ذلك وكدان إٌدداع األمدوال فدً
البنوك أو إقراضها أو االقتراض منها بؤي صورة من الصدور مقابدل فائددة محدددة
مقدما ً زمنا ً ومقدداراً ٌعتبدر قرضدا ً بفائددة ،وكدل قدرض بفائددة محدددة مقددما ً حدران،
كانت تلك الفوائد التً تعود على السائل داخلة فً نطاق ربا الزٌادة المحرن شرعا ً
بمقتضى النصوص الشرعٌة … ".
وأما المرفق (ب) وهو تصرٌح لفضٌلته (باعتباره شٌخ األزهر حالٌاً/
أكتوبر  )1999حول االختبلف بشؤن " القروض الفردٌة التً ٌحصل علٌها
المواطنون من البنوك لتموٌل شراء الوحدات السكنٌة أو السٌارات أو أي شًء
آخر تدخل ضمن دائرة الربا أٌضاً .وٌؤتً ذلك التصرٌح معارضا ً للجنة رجال
األعمال (بمصر) والتً كانت تعد مشروع الرهن العقاري " تمهٌداً لعرضه على
مجلس الشعب المصري.
واستكماالً لما ٌصدره اإلمان األكبر /شٌخ األزهر من حكن شدرعً مدع مدا
ٌنقل عنه من تباٌن وجهات النظر من وقت آلخر – أود أن نقرأ مرة أخرى وبتؤن
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شدددٌد مددا ورد فددً كتابدده " معددامبلت البنددوك " 1994 /بالصددفحات  99حتددى 93
(مرفق ج) موضحا ً جزاه هللا خٌراً نماذج أربعة من الربا المحرن شرعاً ،ومضدٌفا ً
إلى ذلك " تنبٌهات هامة منها قول المرحدون د .محمدد عبدد هللا دراز  " :أن قضدٌة
الربا فً زمننا هذا لٌست قضٌة بعدا ،وإنما هً قضٌة تطبٌق ".
وإشدددكالٌة الفوائدددد (الربوٌدددة) كدددذلك هدددً قضدددٌة تطبٌدددق ،وعقدددود ،ونظدددن
محاسبٌة ،مما ٌجعل مسؤلة تحرٌن الربا بؤنواعه أمراً قطعٌا ً ال ٌحتاج الرجوع إلٌده
وال حتى تبرٌره .ولعل العبرة فً ذلك كله هً النتائت الوخٌمة التً ٌعانً منها كل
مجتمع ٌتعامل بالفوائد الربوٌة (الحظ فً هذا تقارٌر صندوق النقدد الددولً ،مدثبلً.
خبلل العقود األربعة الماضٌة وما تكابده الحكومات األعضاء من عجوزات مالٌدة
ومدددٌونٌات متراكمددة – بمددا فددً ذلددك رالبٌددة الدددول المنتجددة للددنفط) بددل تمتددد تلددك
السلبٌات ب كاهلها على األفدراد ،فلنقدرأ مدا نشدرته جرٌددة الخلدٌت باإلمدارات صدباح
ٌون  2999/3/11بعنوان  " :الشباب فً فخ البنوك (الربوٌدة) " (مرفدق د) حٌنمدا
ٌبتلددى جٌلنددا الشددبابً بددؤوزار دٌددون (تموٌددل) متراكمددة بلرددت أكثددر مددن ( 33ثبلثددة
وثبلثٌن) ملٌار درهماً.
وباختصددار شدددٌد فدديننً قددد قصدددت مددن هددذه المراجعددة تعزٌددز منهجٌددة
إسبلمٌة واضحة بل متفق علٌهدا (باإلجمداع) علدى حكدن شدرعً بؤنده مدا زاد علدى
رأس المددال مقابددل األجددل وحددده وٌإخددذ ذلددك مقدددما ً فهددو ربددا .بمددا فددً ذلددك قٌاس دا ً
وتطبٌقا ً للفوائد (الربوٌة) والتً تشترط فً القروض وفً العقود أٌضاً .وبالمناسبة
إن ما ٌث ار من تبرٌر الفائدة الستثمار إنتاجً مقابل آخر استثمار استهبلكً لن ٌعدد
مقبدوالً حتدى ولدو تدن عرضددهما حسدبما نقدل عدن الشددٌخ الجلٌدل ابدن القدٌن الجوزٌددة
بتسمٌة ربا جلً وآخر ربا خفً .فلو الحظنا أن هذٌن النوعٌن ٌشتركان فً لفظدة
واحدة … أي علة واحدة هدو الربدا بكدل أنواعده … مدرة أخدرى حسدبما أوضدحها
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فضٌلة الشٌخ د .سدٌد طنطداوي (المرجدع نفسده) .وهدذا التحدرٌن للفوائدد الربوٌدة ال
ٌستند إلى أحكدان شدرعٌة فحسدب ،بدل ٌضداف إلٌده طرٌقدة احتسداب تلدك (الفوائدد)
والتددً تددزداد أو تددنقص مددن رأس المددال ،كمددا أن نتددائت هددذه المعاملددة المحرمددة
واضحة جلٌة فٌما تتعرض له الدول والشعوب حكومة وأفراداً مدن محدق ال ٌخفدى
على أحد فً ظل الرأسمالٌة الجدٌدة وحٌلها !.
الجزء الثانً :
خبلصة االستبانة :

وزعدددت االسدددتبانة (المرفقدددة) علدددى عددددد محددددود جدددداً مدددن المصدددارف
اإلسبلمٌة ،ومع ذلك جاءت الردود مستوفاة للررض المطلوب وهو إٌضاح نوعٌدة
األنشدددطة ومسدددتو ى الربحٌدددة ممدددا ٌإكدددد سدددبلمة واسدددتمرارٌة المإسسدددات المالٌدددة
اإلسبلمٌة فٌما تطبقه مدن معدامبلت مسدتخدمة منتجاتهدا األصدٌلة (ولٌسدت البدٌلدة)
كؤدوات تجارٌة واستثمارٌة فً عصر لن تزل الرلبة فٌه للبندوك التجارٌدة التقلٌدٌدة
وما تمارسه من نظان ربوي عالمً فدً ظدل الرأسدمالٌة الجدٌددة وظداهرة العولمدة
(الكونٌة).
أوالً  :البنك اإلسالمي للتنمية  :المصرف الرائد :
لقد مر أكثر من  25عاما ً على تؤسٌس البنك اإلسدبلمً للتنمٌدة مإكدداً (أن
هدددف البنددك اإلسددبلمً للتنمٌددة هددو دعددن التنمٌددة االقتصددادٌة والتقدددن االجتمدداعً
لشعوب الدول األعضاء والمجتمعات اإلسبلمٌة فً الدول رٌدر األعضداء مجتمعدة
ومنفردة ،وفقا ً لمبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة) – { هذا مدا ورد بدالتقرٌر السدنوي لعدان
 )2999 /1999( 1429صفحة  .} 6وٌبرز هذا التقرٌدر األنشدطة المتعدددة للبندك
اإلسبلمً للتنمٌة كما ٌستعرضها الفصل الخدامس منده وهدً متعلقدة باالسدتثمارات
والبحددو وال تدددرٌب ،باإلضددافة إلددى تموٌددل التجددارة البٌنٌددة بمددا فددً ذلددك تددؤمٌن
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الصادرات والواردات جنبا ً إلى جنب إلى عملٌات التموٌل والمساعدات الفنٌة التً
بدورها تعتمدد المنتجدات اإلسدبلمٌة (كمدا ورد فدً الفصدل الثالد بدالتقرٌر نفسده).
وإدارة البنددك اإلسددبلمً للتنمٌددة فددً جدددة وفروعدده تعتبددر مشدداركا ً رائددداً فددً الفكددر
والبحو والتطبٌق والمستجدات النافعة عاما ً بعد عان.
والجدول رقن  9 – 7المقتدبس مدن نفدس التقرٌدر صدفحة ٌ 393وضدح لندا
أهن المعلومات المالٌة خبلل الفترة 1429 /1416هـ.
(المبالة بمبلٌٌن الدنانٌر اإلسبلمٌة)
اإلٌرادات من :
ودائع االستثمار
مطابقة للشرٌعة
تموٌل التجارة
الخارجٌة
اإلجارة
البٌع ألجل
رسون خدمة
القروض
المساهمة فً رأس
المال
األرباح من بٌع
األصول
األرباح من
الصنادٌق التابعة
إٌرادات أخرى (بما
فٌها أتعاب
المضاربة)
إجمالً الدخل
المصروفات
والمخصصات

1416هـ 1417هـ 1418هـ 1419هـ 1429هـ
52

55

59

58

48

13

17

19

23

26

4
14

1
19

11
9

29
19

27
18

3

8

3

4

9

3

6

7

6

6

--

7

--

--

--

4

--

--

--

--

3

5

4

6

6

96

199

112

136

149

37

41

53

69

68
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اإلٌرادات من :
صافً اإلٌرادات
األصول :
ودائع حسابات
جارٌة وحسابات
تحت الطلب
ودائع واستثمارات
أخرى
ودائع واستثمارات
أخرى
استثمارات فً
صندوق الحصص
العملٌات :
تموٌل التجارة
الخارجٌة
اإلجارة
االستصناع
البٌع ألجل
القروض
ناقصا ً  :مخصصات
مخاطر العملٌات
المساهمة فً رأس
المال
أصول أخرى
إجمالً األصول
الموارد والخصون :
حقوق المساهمٌن
إٌرادات ومستحقات
مإجلة
إجمالً الموارد
النسب المالٌة ()%

1416هـ 1417هـ 1418هـ 1419هـ 1429هـ
72
76
59
68
59
75

69

52

121

358

19292

19339

19431

19478

1.949

59

59

53

45

44

119

121

196

115

119

393

474

485

496

667

116
-344
338

173
-321
386

211
11
363
398

257
16
269
418

358
19
279
487

()29

()27

()35

()39

()42

84

199

95

123

145

118
29999

121
39127

175
39345

179
39379

117
39591

29753

29956

39129

39313

39495

147

171

216

67

96

29999

39127

39345

39379

39591
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1416هـ 1417هـ 1418هـ 1419هـ 1429هـ

اإلٌرادات من :
نسبة الدخل
393
اإلجمالً إلى
مجموع األصول
نسبة الدخل
اإلجمالً إلى أصول 398
التشرٌل
صافً الدخل إلى
299
مجموع األصول
العائد من األصول
398
السائلة
نسبة إجمالً
3895
المصروفات إلى
إجمالً الدخل
نسبة إجمالً
193
المصروفات إلى
إجمالً األصول
سعر الصرف بٌن
19444
الدٌنار اإلسبلمً
والدوالر األمرٌكً

394

393

499

399

399

398

497

497

292

198

292

299

399

499

395

394

3798

4793

4491

48999

193

196

198

199

1.63.

19349

19357

19374

وٌبلحظ استخدان وحدة الدٌنار اإلسبلمً (مقابل الدوالر األمرٌكً) ،دون
أي عائق ٌذكر .ولكن األهن مبلحظة كفاءة اإلدارة للبنك اإلسبلمً للتنمٌة لٌس فً
جانب األصول المتزاٌدة تدرٌجٌا ً (وهلل الحمد) فحسب ،بل أن إجمالً المصروفات
مع المخصصات أقل من الدخل مما ٌعزز المركز المالً للبنك .كما تجدر اإلشارة
إلى توزٌع النسب المئوٌة المالٌة فً هذا الجدول بما ٌساوي المعدالت الدولٌة إن
لن تكن أفضل .فنسبة الدخل اإلجمالً إلى مجموع األصول حوالً  %4وكذا
صافً الدخل إلى مجموع األصول بمستوى  %2وبشكل مستقر ،وهذه نسبة أعلى
قلٌبلً من المعدل الدولً (وهلل الحمد كثٌراً) حٌ ال ٌتجاوز عادة .%195
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وفٌما ٌلً عرض موجز ألنشطة البنك اإلسبلمً للتنمٌة :
( )1تموٌل المشروعات حسب القطاعات :
القطــاع
المرافق العامة (البنٌة األساسٌة)
الخدمات االجتماعٌة (تعلٌن وصحة)
النقل واالتصاالت
الزراعة
الصناعة
الخدمات المالٌة (تموٌل ومشاركات)

المبلة بمبلٌٌن الدوالر /األمرٌكً
1999 /1429
39292
24897
134922
11892
9692
8399

النسبة %
31
25
14
12
19
8

المرجع ( :التقرٌر السنوي للبنك  ،2999 /1429صفحات .)147 /145
( )2توزٌع التموٌل حسب األدوات (المنتجات * )2999 /1429
البٌـــــان

النسبة %

البٌع ألجل

2593

القرض الحسن

2498

اإلجارة

2399

االستصناع

2295
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295

التموٌدددل بالمسددداهمة فدددً رأس
المال

1999

المساعدات الفنٌة
المرجع ( :التقرٌر السنوي للبنك  ،2999 /1429صفحة .)149

أما بالنسبة لبلستثمار أموال البنك فهً كالتالً :
الجدول رقن ()7 – 7
مكونات اإلٌرادات اإلجمالٌة للبنك فً الفترة من 1429 – 1416هـ
1416هـ 1417هـ 1418هـ 1419هـ 1429هـ
52

55

59

58

48

%54

%59

%53

%43

%34

المبلة

13

17

19

23

26

النسبة
المئوٌة

ودائددددددددددددددددددددددع المبلة
اسددددددددددتثمارات
متفقدددددددة مدددددددع النسبة
الشددددددددددددددددرٌعة المئوٌة
اإلسبلمٌة
تموٌدددل تجدددارة
الواردات

اإلجارة والبٌع المبلة
ألجدددددددددددددددددددددددل النسبة
واالستصناع المئوٌة
رسدددون خدمدددة المبلة

%14

%16

%17

%17

%19

18

11

29

39

45

%19

%19

%18

%29

%32

3

8

3

4

9

15
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القروض

النسبة
المئوٌة

عملٌدددددددددددددددددات
المسددداهمة فدددً المبلة
رأس المال
النسبة
المئوٌة

3

8

3

4

9

%3

%7

%3

%3

%6

-

7

-

-

-

-

%6

-

-

-

4

-

-

-

-

%4

-

-

-

-

3

5

4

6

6

%3

%5

%4

%4

%4

المبلة

96

199

112

136

14

النسبة
المئوٌة

%199

%199

%199

%199

%199

األصددددددددددددددددول المبلة
المباعددددددددددددددددددة
لصدددددددددددددددندوق النسبة
حصددددددددددددددددص المئوٌة
االستثمار
األربدددداح مددددن المبلة
الصدددددددددددددنادٌق النسبة
الفرعٌة
المئوٌة
مصادر أخرى المبلة
(بمددددددددا فٌهددددددددا
النسبة
رسدددددددددددددددددددددون
المئوٌة
المضاربة)
المجموع

%3

%7

%3

%3

%6

وٌبلحظ من الجدول أعبله التركٌز على ثبل

شرائح لعامً /1419

 1429فتؤتً ودائع االستثمار فً مقدمتها ،وتلٌها اإلجارة والبٌع ألجل مع
االستصناع ،ومن ثن تموٌل تجارة الواردات  ..ولعل هذا ٌوضح التوجه السلٌن
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للبنك اإلسبلمً للتنمٌة بالتؤكٌد على تنوع مصادر إٌراداته مع مراعاة التوازن فً
توزٌع المخاطر .لذا فين البنك ٌستهدف فً عملٌاته للتنمٌة خبلل الفترة القادمة
1424 /1422هـ القطاعات التالٌة :
القطـــــاع

النسبة ()%

الزراعة

29

الصناعة

18

النقل والمواصبلت

29

الخدمات العامة (مٌاه /كهرباء /صرف صحً الخ)

29

القطاع االجتماعً (صحة /تعلٌن)

29

أخرى

2

المجمـــوع

199

المرجع ( :أوراق خاصة .)2991

ثانٌا ً  :بنك فٌصل اإلسبلمً المصري :

ورد فً التقرٌر السنوي (لمجلس اإلدارة للفترة المنتهٌة فً  31دٌسمبر
 )2999أن بنك فٌصل اإلسبلمً المصري (بالقاهرة) أنه بالررن من األوضاع
االقتصادٌة السلبٌة على المستوٌٌن اإلقلٌمً والعالمً فين هذا البنك قد استمر فً
الحفاظ على " جودة األصول وربحٌة العملٌات وتقدٌن الخدمات المصرفٌة
المتطورة " (ص  )8مما مكن إدارة البنك من بناء قدر من المخصصات لمواجهة
مخاطر التوظٌف واالستثمار ،وبذلك استطاع " توزٌع عائد على المستثمرٌن
بنسبة بلة متوسطها السنوي  %8989على الحسابات االستثمارٌـــــة متوسطة
األجل

بالجنٌة

المصري،

و  %8993على الحسابات االستثمارٌة العادٌة بالجنٌة المصري ،و  %4953على
الحسابات االستثمارٌة بالعملة األجنبٌة " (ص .)19وقد تولدت تلك العوائد من
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المحافظة على مستوى مناسب من النفقات الجارٌة مع زٌادة المخصصات من
جهة ،واالستمرار فً زٌادة مختلف االستثمارات وفً مقدمتها التوظٌفات
االستثمارٌة وتلٌها الخدمات المصرفٌة وكذلك بعض المساهمات .هذا وتشكل
أرصدة التوظٌف واالستثمار نسبة عالٌة من مٌزانٌة عان  2999حٌ

بلرت

( %86923صفحة  .)12وٌحرص بنك فٌصل اإلسبلمً المصري على تنوٌع
خدماته وتقدٌن التموٌل للقطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة بما ٌتفق والخطة االقتصادٌة/
االجتماعٌة للدولة فً مصر بصورة خاصة.
وٌحددتفظ بنددك فٌصددل اإلسددبلمً المصددري بصددندوق للزكدداة بلرددت مددوارده
بنهاٌددة دٌسددمبر  2999نحددو  7397ملٌددون جنٌددة مصددري منهددا  2593ملٌددون جنٌدده
تمثل الزكاة المستحقة شرعا ً على أموال البنك (أي من حسابات المساهمٌن) .وهذه
الشرٌحة مدن الزكداة " تعتبدر مدن تكدالٌف الحصدول علدى األربداح ولٌسدت توزٌعدا ً
للددربح طبق دا ً لددنص المددادة ( )3مددن قددانون البنددك رقددن ( )48لسددنة 1977ن ،ومددن
المعلددون أندده ٌددتن اسددتبعاد األصددول الثابتددة ومددا فددً حكمهددا مددن وعدداء الزكدداة وفقدا ً
للقواعد الشدرعٌة (ص  .)22أمدا بالنسدبة لخطدة الموازندة التخطٌطٌدة لبندك فٌصدل
اإلسبلمً المصري للعان  ،2991فهً تعبر عن أهداف البنك وسٌاساته مستندة فً
تقدددٌراتها إلددى دراسددات التجاهددات أرقددان النشدداط خددبلل السددنوات الماضددٌة وكددذا
الظروف المحٌطدة المدإثرة علدى المنداق االقتصدادي والمصدرفً العدان وقدد أظهدر
مشروع الموازنة المبلمح التالٌة :
( )1زٌادة فً أرصدة حسابات االستثمار والحسابات الجارٌة بنسبة %19
تقرٌبا ً عنها فً نهاٌة دٌسمبر .2999
( )2زٌادة فً عملٌات التوظٌف المختلفة خبلل عان  2991بنسبة قدرها
 %1192عن أرصدة ذات العملٌات فً نهاٌة دٌسمبر .2999
( )3زٌادة فً حجن اإلٌرادات المتوقعة خبلل عان  2991بنسبة %38.5
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عما تحقق من إٌرادات خبلل الفترة المنتهٌة فً نهاٌة دٌسمبر .2999
ثالثا ً  :ومن السودان  :نقتطف بعض بٌانات كل من :

 – 1بنك الشمال اإلسبلمً :

التجارة

السنة /القطاع

الصادر

98/12/13

%54

%3

99/12/31

%55

%11

%26

/12/31

4497

2999

%

%3195

%995

المحلٌة

النقل

الحرفٌٌن

والتخزٌن

والمهنٌٌن
%2

الزراعة

الصناعة

ض %36

%5

--

%3

%1

%4

%992

%2

%391

الجملة
199
%
199
%
199
%

 – 2نسبة توزٌع التموٌل حسب الصٌة التموٌلٌة :
السلن

أخرى

الجملة

السنة /الصٌرة
98/12/31

%34

%6

%2

%58

%199

99/12/31

%38

%7

%2

%53

%199

2999/12/31

المشاركة المرابحة

%2591 %194 %1297 %6998

 – 3نسب تطور األرباح :

%199
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السنة

أرباح المستثمرٌن

أرباح المساهمٌن

1998

%14

%72 -

1999

%912

%344

2999

%31

%69

 – 4الموظفون بمستوٌاتهن الثبل :
العــدد

النسبة

اإلدارة الرئٌسٌة

38

%1193

اإلشرافٌة والرقابة

145

%43

بقٌة الموظفٌن

154

%7945

الجملة

337

%199

 – 5مخطدط للتموٌدل نسدبة زٌدادة قددرها  %4و  %29للعدامٌن  2991و
 2992علدددى التدددوالً .أمدددا توزٌدددع التموٌدددل بدددٌن القطاعدددات االقتصدددادٌة فٌخضدددع
للسٌاسة التموٌلٌة التً تصدر سنوٌا ً عن بنك السودان المركزي.
ب – وتبرز إحصاءات بنك التضامن اإلسبلمً التالً :
القطــــاع

النسبة ()%

الصادر

%41

الصناعً

%34

الزراعً

%13

التجارة المحلٌة

%6

المهنً

%3

20
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النقل والتخزٌن

%2

الحرفٌٌن وصرار المنتجٌن

%1

الجملــــة

%199

 – 2الصٌة /األدوات المستخدمة والنسب الخاصة بها من إجمالً التموٌل
الممنوح :
الصٌــــرة

النسبة ()%

المشاركات

%3793

المرابحات

%3492

السلن

%295

أخرى

%26

 – 3تطور نسبة األرباح المحققة خبلل الثبل سنوات الماضٌة :

(أ) حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة :
العان

98

99

2999

المبالة

4655

5877

6862

(ب) إجمالً األرباح :
العان

98

99

2999

المبالة

314

391

479
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 – 5كن عدد موظفً المصرف بمستوٌاتهن الثبل (اإلجمالً = .)499
العـــدد

النسبة

 – 1اإلدارة الرئٌسٌة

7

%1949

 – 2اإلشرافٌة والرقابٌة

32

%6941

 – 3بقٌة الموظفٌن

469

%92918

كما ٌقون بنك فٌصل اإلسبلمً بتموٌل قطاعات التنمٌة (زراعٌة –
صناعٌة – استثمارات مالٌة /عقارٌة /خدمٌة  ..الخ) حسب جدوى المشروعات
التً تقدن وحسب الظروف االقتصادٌة السائدة فً حٌنها وفقا ً لتوجهات السٌاسة
التموٌلٌة التً ٌصدرها البنك المركزي السودانً.
التعلٌدق  :وكمددا هددو واضددح أن البندوك اإلسددبلمٌة المرخصددة فددً السددودان
تخضع لتوجهات بنك السودان المركزي الذي ٌحدد حسب نظدان االقتصداد الموجده
للقطاعات التً تحظى بالتموٌل باعتبارهدا أولوٌدات التنمٌدة االقتصدادٌة .ومدن هندا
نبلحددظ تشددابه األنشددطة التددً تمولهددا البنددوك العاملددة بالسددودان مددع اخددتبلف نسددب
التموٌل خبلل السنوات الدثبل

 2999 /1999 /1998التدً تشدملها هدذه الدراسدة

(الحددظ الجدددول رقددن  1فددً كددل منهمددا) وٌوضددح الجدددول رقددن  2فددً كددبل البنكددٌن
تشابه صٌة أدوات التموٌل أٌضا ً والتدً تنحصدر فدً المشداركة والمرابحدة والسدلن
(البٌددع ألجددل) وأخددرى مثددل اإلجددارة واالسددتثمار المباشددر .وٌبلحددظ أٌض دا ً أهمٌددة
تموٌل الصادرات (إلى الخارج) مع ازدٌاد مضطرد لقطاع الزراعة كون السودان
بلداً زراعٌا ً أو ما ٌطلق علٌه مزرعة العرب ! وإذا قارندا نسدب صدٌة التموٌدل أي
األدوات أو المنتجات فً التسعٌنات تناقصا ً نسبٌا ً بجانب المرابحات مقابل سدنوات
الثمانٌنددات مددع صددعود تدددرٌجً فددً صددٌة االسددتثمارات المباشددرة محلٌددات وفددً
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الخارج مم ا ٌدل على مشاركة البنوك اإلسبلمٌة فً قطاعدات التنمٌدة بمدا فدً ذلدك
تشددجٌع الحددرفٌٌن وصددرار المنتجددٌن لؤلهمٌددة .وهددذا ٌتسددق واالهتمددان بالتموٌددل
المحلً /الداخلً بنسبة  %59مقابل تموٌل التجدارة (الخارجٌدة) بنسدبة  %41مدن
إجمالً تموٌبلت بنك التضامن اإلسبلمً.
رابعا ً  :وفً حالة مملكة البحرٌن  :حٌ تتبدع نظدان االقتصداد الحدر تبدرز
بٌانات بنك البحرٌن اإلسبلمً تنوعدا ً أوسدع فدً جدانبً القطاعدات الممولدة وكدذلك
فً األدوات االستثمارٌة .فبالنسبة للتموٌل ٌحظى القطاع المالً بنسبة عالٌة تصل
إلدى  %7392بنهاٌدة عدان  2999وٌلٌده القطدداع العقداري بٌنمدا تختفدً هندا شددرٌحة
القطاع الزراعً ! وهذا التنوع ٌنطبدق علدى تعددد األدوات االسدتثمارٌة (كمدا ورد
فً ثانٌاً) مع التركٌز على صٌرة المرابحة بنسبة تصل إلى  %89تقرٌبا ً مما ٌإكد
علددى القطدداع التجدداري قصددٌر األجددل .وبددالطبع فددين هددذه النسددبة العالٌددة جددداً رٌددر
مشجعة خاصة وأن توصٌات المإتمرات ذات العبلقة خبلل منتصف الثمانٌدات قدد
قررت تخفٌض حصة المرابحة إلى النصف لترتفع صدٌة التموٌدل األخدرى بقصدد
المشدداركة فددً القاعدددة اإلنتاجٌددة للتنمٌددة أو علددى األقددل زٌددادة حصددة المشدداركة
بؤنواعها بما فٌها المضاربة .ومن المبلحدظ ثبدات ربحٌدة المسداهمٌن بواقدع %19
مددع تقددارب أربدداح المسددتثمرٌن فددً أدوات مختلفددة متعددددة اآلمدداد .كمددا توضددحها
البٌانات التالٌة :
 – 1توزٌددددع التسددددهٌبلت حسددددب قطاعددددات التنمٌددددة ونسددددبتها إلجمددددالً
التسهٌبلت :
القطــــاع

النسبة المئوٌة

القطدداع المددالً (مإسسددات مالٌددة /مرابحددات فددً سددلع

%7392
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دولٌة)
القطاع العقاري

%1393

القطاع التجاري

%1993

قطاع النقل والمواصبلت

%295

أخرى

%997

المجمـــوع

%199

 – 2األدوات االستثمارٌة التً ٌطبقها البنك فً عملٌاته :
األداة االستثمارٌة

النسبة المئوٌة
من إجمالً
التسهٌبلت

المرابحة

%7999

استثمارات فً أوراق مالٌة

%699

المضاربة

%499

استثمارات فً موجودات اإلجارة

%394

استثمارات فً عقارات

%299

المشاركة

%292

استثمارات فً شركات زمٌلة

%997

المجمــــوع

%199

 – 3تطور نسبة األرباح المحققة خبلل السنوات الثبل الماضٌة :
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1418هـ

1419هـ

1429هـ

(الموافق

(الموافق

(الموافق

)1999/4/16 )1998/4/26

)2999/4/5

أ – المودعٌن (المستثمرٌن)
:
 حساب التوفٌر الودائددع المحددددة (أقددل مددنسنة)
 الودائدددع المسدددتمرة (أكثدددرمن سنة)
 شدهادات االسدتثمار (ثدبلسنوات)
 صدددنادٌق الشدددفاء والتعلدددٌن( 7سنوات فؤكثر)
ب  -المساهمٌن

%4

%392

%3925

%5

%4922

%498

%5925

%4929

%591

%5972

%591

%5975

%5972

%591

%5975

%19

%19

%19

خامسا ً  :وحٌنما ننتقل إلى األردن نبلحدظ نضدت تجربدة البندوك اإلسدبلمٌة
وتكٌفها مع متطلبات المجتمع والذي أٌضا ً ٌؤخدذ بنظدان االقتصداد الحدر ،ومدع ذلدك
استطاع البنك اإلسبلمً األردنً أن ٌستحد عملٌات مصرفٌة متوازنة حققدت لده
مكان الرٌادة بٌن البنوك العاملة فً األردن .فجاء ترتٌب البنك اإلسبلمً األردندً
الثال د حسددب قٌمددة السددهن الدفترٌددة لعددامً  1999 ،1998وكددذلك ترتٌبدده الثال د
حسددب قٌمددة األسددهن وفقدا ً ألسددعار إرددبلق السددوق المددالً حتددى نهاٌددة سددبتمبر عددان
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( 2999المراجع دراسة مقارنة للبندوك األردنٌدة لعدامً  1999 /1998الجددوالن
 54و  .) 56وحسب المصروفات اإلدارٌة إلدى الموجدودات ترتٌبده الثدامن (جددول
رقددن  / 48نفددس المرجددع) ونسددبة األربدداح قبددل الضددرٌبة إلددى رأسددمال كددان ترتٌبدده
الثدددامن لعدددان  1998والتاسدددع لعدددان ( 1999الجددددول  ،)38وكدددان ترتٌبددده األول
( )1998الجدول  38بالنسبة إلى التوظٌفات المالٌة واالستثمارٌة إلدى الموجدودات
وكذلك الثدانً فدً عدان  .1999وعلدى وجده اإلجمدال فدين ترتٌدب البندك اإلسدبلمً
األردنددً حسددب حجددن الموجددودات الثالدد  ،وكددذا حسددب ودائددع العمددبلء ،ونفددس
الترتٌب حسب حجن التوظٌفات المالٌة واالستثمارٌة ،والمرتبة الرابعة حسب حجن
حقدددوق المسددد اهمٌن ،والمرتبدددة السدددابعة حسدددب رأس المدددال ،أمدددا بالنسدددبة لصدددافً
األربدداح قبددل الضددرٌبة فكددان ترتٌبدده الرابددع عددان  1998وثددن الثددامن عددان ،1999
وحسددب األربدداح المقتددرح توزٌعهددا علددى المسدداهمٌن فكددان ترتٌبدده الثالد والثددامن
لعددامً  1998و  1999والتددً بلددة متوسددط النسددبة  %497علددى العملددة المحلٌددة
ومتوسط  % 4على العملة األجنبٌة .وهدذه كلهدا مإشدرات توضدح علدى قددرة أحدد
البنوك اإلسبلمٌة للمنافسة جنبا ً إلى جنب مع البندوك التجارٌدة التقلٌدٌدة وفدً نظدان
رٌددر إسددبلمً ،وذلددك حسددبما توضددحه الجددداول التالٌددة للسددنوات /1999 /1998
. 2999
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جدول ()1
رصيد التمويل واالستثمار المشترك في نهاية السنوات 0222 – 1999 – 1991
موزعا ً على القطاعات االقتصادية المختلفة ( :المبالغ بآالف الدنانير)

2999
القطـــاع

الصناعة

المبلة

األهمٌة
النسبٌة

1999
المبلة

األهمٌة
النسبٌة

1998
المبلة

األهمٌة
النسبٌة

219271

%5944

399894

%7967

449274

%19946

499453

%12964

539157

%13929

479815

%11939

اإلنشاءات

969189

%24958

949869

%23956

959299

%22951

الزراعة

19242

%9932

19386

%9934

19579

%9937

349199

%8974

399925

%7946

259496

%6992

والتعدٌن
التجارة
العامة

خدمات
النقل
أرراض
أخرى

%49934 2989857 %47977 1929372 %48.28 1889937

المجمــوع 3919282

%199

4929694

%199

4239392

%199

* تشمل االستثمار المباشر والمبالة ( )999331( ،)999981( ،)919818ألف دٌنار للسنوات
 1998 ،1999 ،2999على التوالً.
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جدول ()0
رصيد التمويل واالستثمار المشترك في نهاية السنوات 0222 – 1999 – 1991
موزعا ً على صيغ التمويل واالستثمار المختلفة ( :المبالغ بآالف الدنانير)

2999
القطـــاع

المرابحة
المشاركة
المتناقصة
المضاربة
البٌع
بالتقسٌط

المبلة

األهمٌة
النسبٌة

1999
المبلة

األهمٌة
النسبٌة

1998
المبلة

األهمٌة
النسبٌة

%6295 2649529 %6395 7869255 %6198 7289241
129949

%391

119376

%298

199872

%296

9

%999

526

%991

19999

%992

29729

%997

29931

%997

29955

%997

اإلٌجار
المنتهً

39295

%998

39468

%999

39637

%999

بالتملٌك
االستثمار
المباشر

919818

%2395

999981

%2296

999331

%2193
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استثمارات
خارجٌة

399664

%1991

379625

%993

499978

%1198

المجمــوع %199 4239392 %199 4929694 %199 3919282

 – 3بخصددوص الزكدداة ،فددين البنددك ال ٌتددولى إخددراج الزكدداة عددن أمددوال
المسدداهمٌن تطبٌق دا ً لفتددوى المستشددار الشددرعً للبنددك التددً جدداء فٌهددا ،أن مسددئولٌة
إخراج الزكاة تقع على المساهمٌن ،حٌ أن البنك رٌدر مخدول بحسدب القدانون أو
النظان أو القرارات بيخراج الزكاة مباشرة عن موجودات البنك .لذا علدى المسداهن
حٌن توافر شروط الزكاة ،التزكٌة عن األسهن بحسب النٌة عند المسداهمة بديخراج
الزكدداة عددن األصددل والددربح إن كانددت نٌتدده عندئددذ المتدداجرة أو عددن الددربح فقددط إن
كانت نٌته االقتناء ".
 – 4نسب توزٌع األرباح على المودعٌن وعلى المساهمٌن للسنوات
: 2999 – 1999 – 1998
النسبة العامة لتوزٌع

النسبة العامة لتوزٌع

نسبة توزٌع

األرباح على المودعٌن

األرباح على المودعٌن

األرباح على

بالعملة المحلٌة

بالعملة األجنبٌة

المساهمٌن

1998

%5.3.

%3956

%7

1999

%4926

%3993

--

2999

%4932

%4918

*%5

السنة

* باإلضافة إلى توزٌع أسهن مجانٌة بنسبة  %75من رأس المال على المساهمٌن.
 – 5تصدددنٌف مدددوظفً البندددك بتدددارٌخ 2991 /6 /39ن حسدددب مسدددتوٌاتهن
اإلدارٌة :
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العـــدد

النسبة

المستوى اإلداري
 )1اإلدارة الرئٌسٌة

68

%5

 )2اإلشرافٌة والرقابٌة

542

%37

 )3بقٌة الموظفٌن

838

%58

المجمـــوع

1448

%199

 نسبة المإهلٌن من الموظفٌن فً معامبلت البنك اإلسدبلمً  )%71( :و(ٌ )%29عملون مراسلٌن وحراس وعمال نظافة.
ٌ – 6لبً البنك طلبات التموٌل التً تقدن إلٌه ،مع إعطاء أولوٌة لؤلنشدطة
والمشار ٌع االقتصادٌة واالجتماعٌة القادرة على تولٌد سلع وخدمات ذات نفع عدان
حقٌقددً للندداس ولحٌدداتهن المعٌشددٌة ،ولهددا انعكاسددات مفٌدددة علددى مختلددف جوانددب
االقتصاد الوطنً ،وبصرف النظر عن القطاع الذي ٌنتمً إلٌه التموٌل.
سادسا ً  :إضافة للحاالت األخرى دعونا نلقي نظرة عن حالة بيت
التمويل الكويتي :
أورد رد بٌددت التموٌددل الكددوٌتً علددى األسددئلة السددتة لبلسددتبانة مددع إضددافة
األرقان الخاصة بتطور األرباح (البند رابعاً) المسجلة فً التقارٌر السنوي /1998
 2999 /1999وهً على التوالً (وهً أرباح نقدٌدة للمسداهمٌن) بواقدع  %36و
%49
و  %42باإلضافة إلى توزٌع أسهن منحة بمعدل  %6من رأس المال المدفوع عن
السنوات الثبل للفترة ذاتها :
 – 1قطاعات التنمٌة التً ٌمولها بٌت التموٌل الكوٌتً هً :
 -التجارة واألعمال التجارٌة.
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 العقارات. اإلنشاءات. الخدمات. الزراعة. الصناعة. – 2األدوات االستثمارٌة التً ٌطبقهدا بٌدت التموٌدل الكدوٌتً فدً عملٌاتده
هً المرابحة وٌحتل نشاط المرابحة الجزء األكبر بما ال ٌقل عن  %69من نسدب
التموٌل والباقً موزعا ً على األنشطة األخرى بنسب متقاربة مثل :
 االستصناع. اإلجارة. – 3للزكاة لجنة خاصة لدى بٌت التموٌل الكوٌتً تتبع اإلدارة العلٌا تحت
اسن (لجنة الزكاة وخد مة المجتمع) وهً إحدى الجان المنبثقة عدن اللجندة التنفٌذٌدة
بمجلس إدارة بٌت التموٌدل الكدوٌتً وقدد صددر قدرار مجلدس اإلدارة بتشدكٌلها فدً
ٌددون االثنددٌن  19جمددادي األولددى 1491هددـ الموافددق  16مددارس 1981ن ،وتخددتص
اللجنة باألمور التالٌة :
 وضع السٌاسة العامة للجنة الزكاة وخدمة المجتمع. اإلشدراف علدى توجٌده أمدوال زكدداة بٌدت التموٌدل الكدوٌتً لمصددارفالزكاة الشرعٌة.
 القٌان بالمشروعات الخٌرٌدة التدً تخددن المجتمدع والمشدروعات التدًتخدن المسلمٌن بالخارج.
 -التعدداون مددع مختلددف المإسسددات الرسددمٌة واألهلٌددة المعنٌددة بالنشدداط
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الخٌري التطوعً.
 تقدددٌن المعونددات والمس داعدات التددً تصددرف فددً أوجدده الخٌددر والبددرالعان.
 توعٌة عمبلء بٌت التموٌل الكوٌتً بفرٌضة الزكداة وأسدلوب حسدابهاومصارفها الشرعٌة.
 دعدددن الدراسدددات المتعلقدددة بالعقٌددددة اإلسدددبلمٌة ونشدددرها وكدددذلك دعدددنالدراسات واألبحدا

الفقهٌدة واألبحدا المتعلقدة بالمصدارف وشدركات

االستثمار اإلسبلمٌة وفقا ً ألحكان الشرٌعة الرراء.
 الدعوة للتبرع إلنشاء المشروعات الخٌرٌة التً تساهن فً لجنة الزكداةوخدمة المجتمع والدعوة لدعن موارد اللجنة وتوسٌع نشاطاتها.
 – 4تطور نسبة األرباح المتحققة خبلل الثبل السنوات الماضٌة (1998
– ( )2999الحظ أعبله صفحة .)26
 – 5عدد موظفً المصرف بمستوٌاتهن الثبل =  1244موضحا ً كالتالً
:
مسلسل

البٌـــــــان

العدد

النسبة

1

اإلدارة الرئٌسٌة

33

%296

2

اإلشرافٌة والرقابٌة

135

%1998

3

بقٌة الموظفٌن

1976

%8694

اإلجمــــالً

1244

19999
%
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 – 6بالنسبة لخطة بٌدت التموٌدل الكدوٌتً فدً خدمدة قطاعدات التنمٌدة فدبل
شددك أن القطدداع العقدداري والدددولً واالسددتثمارات المالٌددة والخدمددة تشددكل عنصددراً
أساسددٌا ً فددً توسددعات بٌددت التموٌددل الكددوٌتً وكددذلك التوجهددات الدولٌددة والمحددافظ
االستثمارٌة والعقارات الدولٌة.
وأنه مع استمرار المرابحة بنسبة عالٌة تصل حوالً  %62من بٌن
صٌة /أدوات التموٌل ،إال أن هناك تصاعداً ملحوظا ً لصالح االستثمار المباشر
وكذلك االستثمارات الخارجٌة ،وذلك ما توضحه النسبة المتزاٌدة بحوالً %48
فً قطاع األرراض األخرى المتمثلة فً االستثمار بؤنواعه.
سابعا ً  :ولئلجابة عن  :كٌف نجحت البنوك اإلسبلمٌة فً شق طرٌقها إلى
المعامبلت المصرفٌة العالمٌة ،نستعرض باختصار تجربة البندك األهلدً التجداري
السعودي فً تحوٌل شرٌحة كبٌدرة مدن فروعده للعمدل بؤحكدان الشدرٌعة اإلسدبلمٌة
ومعامبلتها مع الحفاظ على قدر من الفاعلٌة والربحٌة واالستقرار المإسسً .ولقد
تدددن ذلدددك التحدددول تحدددت مظلدددة مدددن مجموعدددة ضدددوابط متكاملدددة تكدددامبلً عضدددوٌاً،
وبمنهجٌة علمٌة مٌدانٌة واضحة .وتشمل ضوابط العمل (المصرفً اإلسبلمً) :
( )1الشرعٌة.
( )2القانونٌة /النظامٌة.
( )3المالٌة والمحاسبٌة.
( )4الفنٌة والعملٌاتٌة.
( )5اإلدارٌة /التنظٌمٌة.
وخبلل ثبل

سنوات من التجربة المٌدانٌة ( )1999 /1988تن استحدا

أول فرع متخصص للخدمات والمنتجات المصرفٌة اإلسبلمٌة .وبعد ذلك بعامٌن
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تن إنشاء إدارة مستقلة عان  1992بهدف تطوٌر العمل المصرفً اإلسبلمً،
والذي كان ٌرتكز على عاملٌن أساسٌن هما  :رإٌة (خطة) واضحة وكفاءة بشرٌة
مدربة متطورة لضمان نوعٌة اإلدارة .وهكذا اتسمت منهجٌة العمل بثبلثة قواعد :
( )6التدرج فً التطبٌق.
( )7االلتزان الشرعً التان.
( )8التخطٌط العلمً لضمان الربحٌة التجارٌة بما فدً ذلدك تطدوٌر كفداءة
المددوظفٌن ،ونوعٌددة التسدددوٌق المتصددل بحاجدددات الزبددائن وتعددداونهن
الوثٌق من خبلل دراسات مٌدانٌة متكررة تعمل كترذٌة راجعة.
هذا باإلضافة إلى االستفادة من البٌوت االستشارٌة المتخصصة لتطوٌر
المنتجات المعروضة على الجمهور وذات مٌزة نسبٌة فً السوق لكً تحافظ
المإسسة اإلسبلمٌة على الصورة االنطباعٌة الممتازة دون إخبلل فً النوعٌة وال
تراجع فً الربحٌة .ولعلنا هنا نتوقف عند أهمٌة الضوابط المالٌة وسبلمتها
باإلضافة إلى تبنً المعاٌٌر المحاسبٌة اإلسبلمٌة .ولما كان مبدأ المشاركة فً
الربح هو األساس فً صناعة الصٌرفة اإلسبلمٌة ،فين ذلك ٌستتبع بالضرورة أن
ٌقون التعامل بٌن كل األطراف المشاركة فً المشروع على أسس واضحة
لئلفصاح والشفافٌة عن النتائت المالٌة .وفً هذا أكد الدكتور سعٌد المرطان
(المستشار التنفٌذي خبلل  )1999أنه على الررن من أن عدداً من الفروع التً تن
تحوٌلها فينه بحمد هللا قد تن تحوٌلها جمٌعا ً لتصبح فروعا ً مربحة ،وذلك بالررن
من صرر حجمها  " ..لذا تعتبر تجربة البنك األهلً التجاري مدخبلً خاصا ً فً
التحوٌل التدرٌجً لتطوٌر وتنمٌة العمل المصرفً اإلسبلمً … وبشكل متكامل
بضوابط أهمها االلتزان الكامل والتان بالتطبٌق الشرعً لكل المعامبلت المصرفٌة
من خبلل هٌئة للرقابة الشرعٌة ،وسبلمة التخطٌط وإعداد العناصر البشرٌة
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والفصل المالً والمحاسبً واإلداري عن إدارة البنوك التجارٌة التقلٌدٌة،
باإلضافة إلى متابعة مٌدانٌة لضمان الضوابط الفنٌة بقصد تطوٌر النظن
والسٌاسات واإلجراءات بؤسالٌب علمٌة وعملٌة متطورة ترذٌها مراجعة مستمرة
وتقوٌن ذاتً متكررة ٌكفل لها النجاح المنشود (المرجع رقن  : 6محاضرة د .سعٌد
المرطان حول ضوابط الخدمات المصرفٌة اإلسبلمٌة).
ما عبلقة المصارف اإلسبلمٌة بالتنمٌة ؟

لعل ما أوردته فً الصدفحات أعدبله مدن نمداذج مدن المصدارف اإلسدبلمٌة
وفً مناطق مختلفة ٌعطٌنا مدخبلً أساسٌا ً للدور الذي تقون المإسسدات /المصدارف
اإلسبلمٌة من أدوات تموٌل متعددة متطورة تخدن عدداً مدن القطاعدات االقتصدادٌة
مع التوجه إلى توسعة القاعدة اإلنتاجٌة .والسإال المتكرر الدذي ٌفدرض نفسده هدل
نجحت المصارف اإلسبلمٌة فً تحقٌق أهدافها من جهة ،وفً خدمة التنمٌدة عامدة
والتنمٌة االقتصادٌة بصورة خاصة ؟
إن استمرارٌة تطور المصدارف اإلسدبلمٌة خدبلل العقدود الثبلثدة الماضدٌة
مع معدل نمو متسارع ٌتراوح بٌن  %15إلى  %45سنوٌا ً أكبر دلٌل علدى نجداح
المصددارف اإلسددبلمٌة وذلددك بددالررن مددن عدددن تددوفر المندداق االسددتثماري المبلئددن
لطبٌعتها ومقاصدها .أضف إلى ذلك تحول عدد من البنوك التجارٌدة التقلٌدٌدة إلدى
النظددان المصددرفً اإلسددبلمً عددن طرٌددق نوافددذ إسددبلمٌة أو عددن طرٌددق اسددتحدا
مصارف إسبلمٌة مستقلة فً رأسمالها وإداراتها مثدل سدٌتً بندك أو البندك األهلدً
التجاري السعودي.
وباختصددار شدددٌد فددين طبٌعددة المصددرف اإلسددبلمً أقددرب مددا تكددون إلددى
نمطٌددة المصددارف الشدداملة بحٌ د تسددتطٌع أن تتكٌددف مددع متطلبددات التنمٌددة ،كمددا
تتمكن من مساٌرة المستجدات المصرفٌة فنٌا ً وآلٌا ً ومحاسبٌا ً مما ٌجعلها لٌس بدٌبلً
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بل مإسسٌة أصٌلة ألنها تلتزن بؤحكدان الشدرٌعة اإلسدبلمٌة ومقاصددها وضدوابطها
لؤلهمٌة.
وفددً هددذا السددٌاق نددذكر أنفسددنا بددؤن المصددارف اإلسددبلمٌة هددً جددزء مددن
منهجٌة االقتصاد اإلسبلمً الذي ٌختلف جذرٌا ً عدن األنظمدة االقتصدادٌة األخدرى
بمددا فددً ذلددك نظددان االقتصدداد الرأسددمالً الحددر السددائد مددع هٌمنددة العولمددة .وأوجدده
االخددتبلف جوهرٌددة مددن حٌ د القواعددد والضددرورات وأهمٌددة األولوٌددات وآلٌددات
الضوابط ،ومنظومة القٌن فً المعامبلت والتً جمٌعهدا مرتبطدة ومقترندة بمقاصدد
الشرٌعة اإلسبلمٌة .فمثبلً حٌنما نذكر التنمٌة تتبادر إلى أذهاننا التنمٌدة االقتصدادٌة
أوالً وما ٌتعلق بها من مادٌات لها مقاٌٌسها بمعدالت نمو ونسدب مقنندة وأردراض
محددددة تجعددل مددن اإلنسددان خادم دا ً للمددال .بٌنمددا مددن أولوٌددات االقتصدداد اإلسددبلمً
التنمٌددة االجتماعٌدددة أي االهتمددان باإلنسدددان ومجتمعدده وبٌئتددده بمددا ٌتفدددق ومقاصدددد
الشدددرٌعة اإلسدددبلمٌة .أي التنمٌدددة االجتماعٌدددة (اإلنسدددان ومجتمعددده) أوالً فالتنمٌدددة
االقتصادٌة ،وذلك حسبما كرمه هللا سبحانه وتعالى على جمٌع مخلوقاته.
وإذا نظرنددا إلددى عناصددر اإلنتدداج التقلٌدٌددة مددن مددوارد بشددرٌة ورأسددمال
ومددوارد طبٌعٌددة ،فيننددا نضددٌف بعددداً رابعدا ً مددن الملكٌددة هلل وحددده فٌقتضددً ذلددك أن
تربط األنشطة االقتصادٌة بمنظومة من القٌن تستهدف توفٌر مجتمع الكفاٌة واألمن
(سورة قرٌض مثبلً) مع التؤكٌد على أولوٌة الضرورات فالحاجات فالكمالٌات.
وكذا فين مبددأ االسدتخبلف الدذي بددوره ٌإكدد علدى اإلنتاجٌدة ،أي تدرجٌح
جانددب العددرض أوالً ٌقابلدده جانددب الطلددب أي االسددتهبلك … ومددع ذلددك فددين بددٌن
تندزع اإلنتاجٌدة إلدى الحدد األمثدل

اإلنتاجٌة واالستهبلك اعتدال فدً الجدانبٌن حٌد
طبق دا ً لمتطلبددات التنمٌددة فددً زمنكٌددة معلومددة ،ولٌسددت بالضددرورة مدددها إلددى الحددد

األقصى كما ٌجري فً مجتمعات الرأسمالٌة عامة وفً مجتمع الرأسمالٌة الجدٌددة
خاصددة .وهددذه األخٌددرة تبددالة فددً اإلنتاجٌددة لترددرق المجتمعددات فددً االسددتهبلكٌة
المفرطة والتً ٌعارضها المنهت اإلسبلمً بالتؤكٌد على وسطٌة حسبما وردت فدً

المصارف اإلسبلمٌة وما لها من دور مؤمول وعملً فً التنمٌة الشاملة

36

اآلٌة   :والذٌن إذا أنفقوا لن ٌسرفوا ولن ٌقتروا وكان بٌن ذلدك قوامدا ( .الفرقدان/
.)67
وعلٌه فين مقولة محدودٌة الموارد الطبٌعٌة لئلنتاج (المرجع رقن ( )7كما
أعلنهددا نددادي رومددا عددان  )1972تتضدداءل مددن منظددور االقتصدداد اإلسددبلمً حٌنمددا
ٌحسن البشر استثمار جانبً التنمٌة بالتؤكٌد على اإلنتاج مع اعتدال فً االسدتهبلك
… بددل األهددن مددن ذلددك ضددرورة العدالددة فددً التوزٌددع .وفددً هددذا ٌددذكرنا المرحددون
الشددددٌخ محمددددد متددددولً الشددددعراوي باآلٌددددة   :واألرض وضددددعها لؤلنددددان  ،أي
اقتصادٌاتها ذاتٌة لها جذورها فدً منهجٌدة االقتصداد اإلسدبلمً ومإسسداته .الحدظ
هنا التؤكٌد علدى عدالدة التوزٌدع ال فدً فقده األولوٌدات فحسدب ،بدل بوسدائل وأقنٌدة
متنوعددة نددذكر منهددا الزكدداة وعلددن الفددرائض ،والوقددف ،والصدددقات … الددخ ،حتددى
تلتقً جمٌعها فً أسلوب /مبدأ المشاركة فً المعامبلت االقتصادٌة على اختبلفها،
كل ذلك مع المحافظة على التوازن بدٌن الملكٌدة الجماعٌدة والملكٌدة الفردٌدة ،وكدذا
ربط المصلحة الشخصٌة مع المصلحة العامدة فدً سدبٌل مجتمدع التكافدل والعدالدة،
وفً هذا أصدر الدكتور  /األستاذ عمر شبرا فً منتصف الثمانٌنات مإلفه بعنوان
 " :نحددو نظددان نقدددي عددادل " (المرجددع رقددن  )8باعتبدداره خددال مددن فائدددة الربددا،
موضحا ً أٌضا ً سلبٌات الفوائد الربوٌة (ذات النسب الثابتة) على حجن االستثمارات
ورٌعهددا وذلددك فددً حالددة ارتفدداع نسددب الفوائددد علددى المسددتثمرٌن ،وكددذا فددً حالددة
انخفاضددها تكددون وبدداالً علددى أص دحاب المدددخرات (شددبرا صددفحات  115و )116
وفً كلتا الحالتٌن تشكبلن خسارة فً استخدان تكوٌن رأس المال.
وفً أكثر من صحٌفة ٌومٌة عربٌة أبرزت دراسة للدكتور هندري عدزان،
خبٌر األسواق المالٌة ،تراجعا ً فً حجن االستثمارات العربٌدة السدائلة بمقددار 299
(مائتً) ملٌار دوالر أي من  999ملٌار انخفضت إلى  799ملٌار خبلل الفترة من
بداٌة عان  2999حتى منتصف عان  ! 2991وأرجح أن تكدون الخسدارة أكبدر مدن
هذا الرقن إذا أخذنا العوامل التالٌدة خدبلل نفدس الفتدرة ومدن أهمهدا  :تراجعده سدعر
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صرف الدوالر أمان العمبلت األخرى ،وانخفداض سدعر الفائددة سدبع مدرات خدبلل
العدان الحددالً كمددا أعلنهددا رئددٌس البنددك االتحددادي األمرٌكددً (المركددزي) علمدا ً بددؤن
أرلب األموال العربٌة مستثمرة فً الودائع والتً انخفضت بما ال ٌقل عن ،%59
وكذا انخفضت معدالت العائدد علدى األسدهن عامدة إذ ٌقددر د .عدزان خسدارة تصدل
إلددى  4ترلٌددون دوالر أي مددا ٌعددادل  %49مددن الندداتت المحلددً للوالٌددات المتحدددة
األمرٌكٌدة ،ناهٌددك عدن خسددارة أكبدر فددً أسدهن ناسددداك لشدركات التقنٌددة والتدً قددد
انخفضت بما ال ٌقل عن  … %79وهذه جمٌعها مإشرات سلبٌة لؤلسواق الدولٌة
رربا ً وشرقا ً كذلك ،مما ٌسدتدعً التوقدف إلعدادة النظدر فدً سٌاسداتنا االسدتثمارٌة
(إن وجدت) ألن األو ضاع الحالٌدة مدا زالدت تدإدي إلدى مزٌدد مدن تآكدل مددخراتنا
ورإوس أموالنا.
وفً كتاب " المدخل إلى االقتصاد اإلسبلمً المقارن " (المرجع رقن )9
ٌفرد المإلفان د .صدٌق عثمان (السودان) ود .محمد رابوي (اإلمارات) فصبلً
خاصا ً باختٌار درجة المخاطرة فً المشاركة والمضاربة فً النظان المصرفً
اإلسبلمً (الصفحات  )392 /284حسب الجدولٌن التالٌٌن :
جدول ()895
ٌبٌن طرٌقة التموٌل باألسهن فقط وطرٌقة التموٌل باألسهن واالقتراض معا ً
الشركة س

الشركة ص

رأس المال
باألسهن (السهن

صفر

199999999

= )1
رأس المال
باالقتراض
بمعدل فائدة ثابتة
( %12سنوٌاً)

صفر

 199999999درهن
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سنة

سنة النشاط

سنة النشاط

سنة

سنة النشاط

سنة النشاط

الرواج

االقتصادي

االقتصادي

الرواج

االقتصادي

االقتصادي

االقتصادي

المتوسط

المنخفض

االقتصادي

المتوسط

المنخفض

%28

%14

%6

%28

%14

%6

إجمالً األرباح

5699999

2899999

1299999

5699999

2899999

1299999

حجن الفائدة

صفر

صفر

صفر

1299999

1299999

1299999

5699999

2899999

1299999

4499999

1699999

صفر

2249999

1129999

489999

1769999

649999

صفر

3369999

1689999

72.999

2649999

969999

صفر

 894فلوس

 396فلوس

 2694فلسا ً

 996فلوس

صفر

معدل النشاط
االقتصادي
معدل الربح على
رأس المال

األرباح قبل
الضرائب
الضرائب
()%49
األرباح الصافٌة
بعد الضرائب
الربح لكل سهن

1698
فلسا ً

جدول (ٌ )896بٌن طرٌقة التموٌل باألسهن واالقتراض معا ً
الشركة ع
رأس المال
باألسهن
(السهن = )1

 196999999درهن

رأس المال
باالقتراض
بمعدل فائدة
ثابتة (%12
سنوٌاً)

 4999999درهن

الشركة هـ
 4999999درهن

 196999999درهن
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معدل النشاط
االقتصادي
معدل الربح
على رأس
المال
إجمالً
األرباح
حجن الفائدة
األرباح قبل
الضرائب
الضرائب
()%49
األرباح
الصافٌة بعد
الضرائب
الربح لكل
سهن

سنة الرواج
االقتصادي

سنة النشاط
االقتصادي
المتوسط

سنة النشاط
االقتصادي
المنخفض

سنة الرواج
االقتصادي

سنة النشاط
االقتصادي
المتوسط

سنة النشاط
االقتصادي
المنخفض

%28

%14

%6

%28

%14

%6

5699999

2899999

1299999

5699999

2899999

1299999

489999

489999

489999

1929999

1929999

1929999

5129999

2329999

729999

3689999

889999

729999

2949899

929899

289899

1479299

359299

صفر

3979299

1399299

439299

2299899

529899

729999

 1992فلسا ً

 897فلوس

 297فلوس

 5592فلسا ً

 1392فلسا ً

 18 -فلسا ً

وخبلصة هذه البٌانات أن الجدول رقن  " 895أنه فً السنوات ذات النشاط
االقتصادي المنخفض (الركود) تإدي أعباء الفوائد على رأس المال المقترض إلى
انخفاض األرباح المحققة قبل دفع الضرائب بشكل كبٌر جداً قد ٌصل إلى الصدفر،
أو حتى قد ٌإدي إلى خسائر ،فً حٌن أن الشركة التً لن تقترض إطبلقا ً ال تظهر
لدددٌها مشددكلة أعبدداء الفوائددد علددى القددروض (صددفحة  .)297وهددذا مددا حصددل مددن
خسائر فادحة من بداٌة عان  2999حتى تارٌخه.
والجدددول رقددن ٌ 896وضـــددـ ح أن وضددع الشددركة هددـ والتددً تعتمددد علددى
اقتددراض  %89فددً معامبلتهددا ٌددزداد سددوءاً بسددبب أعبدداء الفوائددد المركبددة " أمددا
المصددرف اإلسددبلمً الددذي ٌفتددرض أن ٌقددون علددى نظددان المشدداركة والمضدداربة
فوضعه أشبه ما ٌكون بوضع الشركة (س) … أي وضعه أفضل فً حالة الركود
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من وضع المصرف رٌر اإلسبلمً فً عبلقتهما بالمودعٌن (المستثمرٌن خاصة)،
وذلك إذا نجدح المصدرف اإلسدبلمً فدً إدارة واسدتثمار األمدوال التدً لدٌده بشدكل
جٌد " (ص .)399
وكخبلصة " أن الشركات التً تركز على طرٌقة التموٌل بالمشداركة هدً
األكثددر اسددتقراراً (صددفحة ( )392فقددد وصددل الددربح لكددل سددهن فددً الشددركة (ص)
فوصلت بعضها إلى اإلفبلس ،وذلك باستخدامها عبارة " محدودة المسدئولٌة " …
وهذه " ٌافطة " اعتبرها علماء الررب دلٌبلً على " انعدان الشدرف فدً المعدامبلت
(ص  392أٌضاً).
الخبلصة :

إن إشكالٌة التنمٌة قد تحولت إلى أزمة اقتصادٌة تتكرر بٌن فتدرة وأخدرى
ربما ابتداء من ركود عدان  1939مدروراً بدالركود التضدخمً منتصدف الثمانٌندات
بما فً ذلدك ٌدون االثندٌن األسدود  19أكتدوبر  1987حتدى عدامً  2999و 2991
حٌ

طالت فترة الركود وتفاقمدت الخسدائر فدً مختلدف األنشدطة االسدتثمارٌة …

فالسإال  :لمداذا وإلدى أٌدن تتجده األزمدات االقتصدادٌة والمالٌدة ؟ وبكدبلن آخدر هدو
أقرب إلى موضوع هذه الدراسة  :ما هو دور المصارف اإلسبلمٌة فً التنمٌة ؟
لٌس من السهل اإلجابة عن مثل هذا السإال والعدالن كلده تقرٌبدا ً ٌسدٌر فدً
ركب هٌمنة الرأسمالٌة الجدٌددة والتدً مدن أبدرز معالمهدا اقتصدادٌات السدوق التدً
انتهجدددت تحرٌدددر القدددوانٌن أي تخفٌدددف الضدددوابط ،وهدددذا باإلضدددافة إلدددى العولمدددة
(الكوكبٌة) بؤجهزتها الثبل

(البنك الدولً ،صندوق النقد الدولً ومنظمدة التجدارة

الدولٌة) عابرة القدارات .وهدذه كلهدا بٌدد وإدارة فئدة صدرٌرة قدد ال تتجداوز نسدبتها
 %5من سكان العالن ،حٌ

ٌمتلك ماال ٌزٌد  %29مقددرات أكثدر مدن  %89مدن

معٌشدة الكددون البشددري .فقددد ورد فددً تقرٌددر التنمٌددة البشددرٌة لعددان ( 1999صددفحة
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ٌ " )214شددكل أرنددى األرنٌدداء  %29مددن السددكان وٌحصددلون علددى  %8297مددن
مجموع دخل العالن ،وٌشكل أفقر الفقراء نسبة  %29وٌحصلون علدى  %194مدن
مجموع دخل العالن " ! اختبلل واضح تسٌطر علٌده العولمدة بكدل أنواعهدا بمدا فدً
ذلك التقنٌة واالقتصادٌة حتى أصبح العالن على مشارف حرب اقتصادٌة مع بداٌدة
القرن الحادي والعشرٌن .وللحقٌقة فين هناك فً أمرٌكا وفً الدول األوروبٌة مدن
الكتاب من ٌعارض المراالة فً هذا التوجه السلطوي؛ مثل لٌستر بٌرسدون الحدائز
علددى جددائزة نوبددل الددذي أصدددر تقرٌددره علددى شددكل كتدداب  " :أزمددة التنمٌددة " عددان
 1979مإكداً على أهمٌة تصحٌح تقددٌن المسداعدات للددول الفقٌدرة النامٌدة تحاشدٌا ً
لحاالت عدن االستقرار السٌاسً وكذلك التوتر االجتماعً … ولكن ! وخبلل عدان
( 1968الطبعة األولى) أصدر نادي روما الشدهٌر تقرٌدره  :محدددات النمدو وذلدك
حٌنما أخذ بعٌن االعتبار ما تعانٌه البشرٌة من مشكبلت أهمها :
 ظاهرة الفقر فً بٌئة الوفرة.
 تدهور البٌئة وتلوثها.
 عدن الثقة فً نظان المإسسات (الهٌئات).
 عدن السٌطرة على الهجرة من األرٌاف إلى المدٌنة.
 عدن ضمان التوظٌف أو ظاهرة البطالة.
 تررٌب الشباب عن مجتمعاتهن.
 رفض القٌن التراثٌة.
 حالة االضطراب النقدي واالقتصادي مع ظاهرة التضخن.
وبعد كتاب أبردمان " االنهٌار االقتصادي "  1976 /979أصدر روبرت
هٌلبرونددز كتاب دا ً بعنددوان " مدداذا بعددد االزدهددار واالنهٌددار ( ،" )1978محددذراً مددن
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تقلبددات سددوق النظددان الرأسددمالً مددع الحاجددة إلددى أهمٌددة " المراقبددة واالنضددباط
واإلشراف وأخذ الحذر " فدً العملٌدات االقتصدادٌة السدائدة (ص  .)83ولدن ٌتدوان
شارلز هاندي عان  1994فً نشدر مإلفده بعندوان " عصدر التناقضدات " موضدحا ً
ابتعاد حضارة الرأسمالٌة عن مبادئها األخبلقٌة مستشهداً بآدن سمٌ الذي كان فً
األصددل أسددتاذ الفلسددفة األخبلقٌددة وألددف فٌهددا قبددل أن ٌصدددر كتابدده الشددهٌر " ثددروة
األمن " باعتباره ركٌزة الرأسمالٌة  :وكذا استمرت حالدة التضدارب والتنداقض فدً
صعود إلى أن بلرت واقع األزمات (االقتصادٌة) التً نعاٌشها.
وعلٌدددده فددددين ا لمهمددددة الرئٌسددددة واألولددددى للنظددددان االقتصددددادي اإلسددددبلمً
ومإسسدداته ممثلددة بالمصددارف اإلسددبلمٌة هددً فددً تصددحٌح المسددٌرة االقتصددادٌة
السائدة والتً انعكست آثارها السلبٌة علدى مجتمعاتندا العربٌدة واإلسدبلمٌة ،حسدبما
تبرزها التقارٌر السنوٌة لصدندوق النقدد الددولً فتدنعكس مدثبلً فدً تزاٌدد المدٌونٌدة
العامة.
لمدداذا ؟ منددذ منتصددف القددرن العشددرٌن تنددزع األدبٌددات االقتصددادٌة إلددى
المقارنة بٌن النظان اإلسبلمً واألنظمة الوضعٌة األخرى وفً مقدمتها الرأسمالٌة
واالشتراكٌة ،ثن تستنتت بؤن كلتا األخٌرتٌن مادٌتان من وضع بشدري ،بٌنمدا نظدان
االقتصدداد (وبدداألحرى مددنهت االقتصدداد) اإلسددبلمً ٌسددتمد تشددرٌعاته مددن المصدددر
اإللهً الواحد وهو هللا .وهنا تتلخص أوجده المفارقدة أو االخدتبلف .ومدع أن مثدل
هددذا التوجدده صددحٌح إلددى حددد كبٌددر ،إال أننددا بمراجعددة الضددرورٌات الخمددس مددثبلً
وكددذلك بددالرجوع إلددى واقددع علددن االقتصدداد وعناصددره نجدددنا نتعامددل مددع النددواحً
المادٌة أٌضاً ،ولكن بضوابط ربانٌة مصدرهما األساسدٌان القدرآن والسدنة ،وكدذلك
القٌددداس واإلجمددداع حسدددبما تتطلبددده مسدددتجدات الزمدددان والمكدددان .ذلدددك أن القاعددددة
األساسٌة فً المعامبلت االقتصادٌة وأدواتهدا مدن منظدور إسدبلمً هدً التدرخٌص
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واإلباحدددة فدددً سدددبٌل المصدددلحة العامدددة (المرسدددلة) وفدددً نطددداق مبدددادئ التشدددرٌع
اإلسبلمً وضوابطه والتدً هدً عدادة فدً راٌدة الدقدة فدً تكامدل عضدوي شدامل.
فمنهجٌددة االقتصدداد اإلسددبلمً إذ تسددتهدف تددوفٌر مسددتوى الكفاٌددة للجمٌددع ،وكددذلك
األمددن واألمددان حسددبما أشددارت إلٌدده سددورة قددرٌض ،فينهددا فددً الوقددت نفسدده تتسددن
بالمروندددة والواقعٌدددة والشدددمولٌة واألخبلقٌدددة مراعٌدددة فدددً ذلدددك أولوٌدددات معلومدددة
جوهرها العدل فً جمٌع المعامبلت .وهذه السمة الحضارٌة أي مٌزان العددل هدً
الخاصٌة التً ٌتمٌز بها االقتصاد اإلسبلمً ومإسساته.
ولعدددل مدددا أوردنددداه فدددً هدددذه الدراسدددة مدددن نمددداذج معاصدددرة للمصدددارف
اإلسبلمٌة فً بٌئات مختلفة توضح تندوع القطاعدات التنموٌدة ،ومروندة أسدالٌب أو
أدوات تموٌلها مدع الحدرص علدى أخبلقٌدات العمدل لمدا فٌده خدمدة مجتمدع التكامدل
فالتكافل والعدالة.
ولعله من المناسبة هنا أن نلخص أركدان االقتصداد اإلسدبلمً مدن منظدور
التنمٌة الشاملة فً أربعة:
( أ ) للملكٌة (عامة أن خاصة) وظٌفة اجتماعٌة.
(ب) والعمددل عبدددادة وهدددو معٌدددار للتقددوٌن االجتمددداعً تؤسٌسدددا ً علدددى مبددددأ
االستخبلف فً عمارة األرض ومواردها.
(جـ) والربحٌة كحافز عدن طرٌدق المشداركة هدً فدً ذاتهدا مدنظن للتوزٌدع
العددادل الددذي ٌعنددً بدده اإلسددبلن ،كمددا ٌعتنددً باإلنتاجٌددة و

معدددالت

النمو األمثل بتوازن بٌن مصالح فئات المجتمع.
(د)

وتددؤتً أهمٌددة عدالددة التوزٌددع ضددمن أوعٌددة مقننددة شددرعا ً مثددل الزكدداة
والوقف وعلن الفرائض لكً تجمع للنداس بدٌن خٌدري الددنٌا واآلخدرة
معاً.
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ولكون المصارف اإلسبلمٌة بطبٌعتها شاملة فين دورها ٌتوقف على
نجاحها فً معالجة حالة التخلف عامة والتخلف االقتصادي خاصة فً فترة
عصٌبة من األزمات المتكررة والتً تحتاج إلى إٌمان صادق ،وفكر مستنٌر،
وتنظٌن علمً ،ومنهجٌة استثمارٌة متطورة ،وبحو

جادة تعتمد فقه االجتهاد

بموضوعٌة ونقد ذاتً مخلص هلل وحده ولمصلحة مجتمع األمة حاضنتها إدارة
رائدة للتنمٌة تواكب المستجدات إن لن تسبقها بفقه األولوٌات.

 

المراجع

" .0مجلة االقتصاد اإلسبلمً " بنك دبدً اإلسدبلمً ،العددد  -1111دبً/عدان
0888ن.
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 .1د .سدددامً حسدددن أحمدددد حمدددود "تطدددوٌر األعمدددال المصدددرفٌة بمدددا ٌتفدددق
والشرٌعة اإلسبلمٌة" ،ص ،1مطبعة الشرق ومكتبتها ،األردن0871 ،ن.
 .2د .عبد الرزاق الهٌتً" ،المصارف اإلسبلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق" دار
أسامة ،األردن.0887 ،
 .3ابددن تٌمٌددة "مجموعددة الفتدداوى"  ،دار الوفدداء للطباعددة والنشددر والتوزٌددع،
المنصور ،مصر ،الطبعة األولى ،المجلد  ،18ص .0886 ،0307-124
 .4فضٌلة د .محمد سٌد طنطاوي (شٌخ األزهر)"معامبلت البنوك وأحكامها
الشرعٌة"  ،دار نهضة مصر ،ط ،04القاهرة 0886ن.
 .5د .سددعٌد المرطددان "ضددوابط الخدددمات المصددرفٌة اإلسددبلمٌة فددً البنددوك
التقلٌدٌة" منتدى االقتصاد اإلسبلمً ،الكوٌت ،ماٌو 0888ن.
 .6تقرٌددر نددادي رومددا (باللرددة اإلنجلٌزٌددة)" ،محددددات النمددو" إعددداد دوندداال
مٌدوز وآخرٌن ،إصدار دار الكتب العالمٌة ،نٌوٌورك0861 ،ن.
 .7د .محمد عبر شابرا" ،نحو نظان نقدي عادل" (مترجن إلى اللرة العربٌة)،
دار البشٌر ،إنجلترا0881 ،ن.
 .8د .عثمدددان و د .رابدددوي " ،المددددخل إلدددى االقتصددداد اإلسدددبلمً المقدددارن"
إصدار ندوة الثقافة والعلون ،دبً 0885ن.
أخرى:
أ – د .إبددراهٌن الطحدداوي "االقتصدداد اإلسددبلمً مددذهبا ونظامددا (جددزءان)،
دار الكتب العصرٌة ،بٌروت 0863ن.
ب -د .إبددراهٌن أحمددد عمددر "فلسددفة التنمٌددة" رإٌددة إسددبلمٌة ،إصدددار المعهددد
العالمً للفكر اإلسبلمً (أمرٌكا الشمالٌة) الخرطون ،ط0881 ،1ن.
جددـ -دٌ .وسددف إبددراهٌن ٌوسددف" ،وتكنٌددك التنمٌددة االقتصددادٌة فددً اإلسددبلن"،
إصدار االتحاد الدولً للبنوك اإلسبلمٌة ،القاهرة0870 ،ن.
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استبانة

المحترمٌن

إلى السادة/
السبلن علٌكن ورحمة هللا وبركاته …

تحاول هذه االستبانة أن تبرز دور المصارف (المإسسات) اإلسبلمٌة فدً
التنمٌة وذلك مقارنة بالبنوك التقلٌدٌة (قدر المستطاع).
لذا إذا توفر لدٌكن دراسة بهذا الشؤن أرجو التفضل بيرسالها إلً مع ردكدن
على هذه االستبانة والتً آمل أن تصلنً على عنوانً أدناه .والتً أرجو أن تكون
البٌانات أو الوثائق المتعلقة عن السنوات الثبلثة الماضٌة أي 1111/0888/0887
وهللا وحدددده نسدددؤله التوفٌدددق والسدددداد فدددً خدمدددة مجتمدددع األمدددة العربٌدددة
اإلسبلمٌة.
أخوكن  /عبد الملك ٌوسف الحمر
أبو ظبً – ص .ب 182
فاكس رقن)8601( 5158783 :
هاتف )8601( 5160410 :أو هاتف)8601( 5164505 :

( ) 0اذكددر قطاعددات التنمٌددة التددً ٌمولهددا مصددرفكن .ثددن رتبهددا حسددب أولوٌددات
التسهٌبلت الممنوحة لكل قطاع مع إٌضاح نسبة ( )%ما ٌحصله من إجمدالً
التسهٌبلت /السنوٌة.
( )1ما األدوات االستثمارٌة التً ٌطبقها المصدرف فدً عملٌاتده مدع إٌضداح نسدبة
كل أداة من إجمالً التسهٌبلت/السنوٌة (مراجعة /مشاركة /متناقصة /إٌجدار/
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سلن /مضاربة/استصناع/مزارعة … الخ).
( )2هدل للزكداة إدارة خاصددة بمصدرفكن ،ومددا الددور الدذي تإدٌدده لخدمدة أرددراض
التنمٌة فً المجتمع !
( )3تطددددددور نسددددددبة األربدددددداح المتحققددددددة خددددددبلل الددددددثبل السددددددنوات الماضددددددٌة
( )1111/0888/0887موزعة على المستثمرٌن من جهة ،وعلدى مسداهمً
المصرفً نفسه من جهة أخرى.
( )4كن عدد موظفً المصرف بمستوٌاتهن الثبل (اإلجمالً = …).
العدد

النسبة

 -0اإلدارة الرئٌسة
 -1اإلشرافٌة والرقابٌة
 -2بقٌة الموظفٌن
وما نسبة المإهلٌن منهن كاختصاص فً معامبلت المصرفً اإلسبلمً ؟
( )5مدددددددددا هدددددددددً خطدددددددددة مصدددددددددرفكن فدددددددددً خدمدددددددددة قطاعدددددددددات التنمٌدددددددددة
(زراعٌة/صناعٌة/استثمارات مالٌة  /عقارٌة  /خدمٌة … الخ) خدبلل الدثبل
السنوات القادمة  1112 / 1111 / 1110مع ترتٌب األولوٌات لؤلهمٌة.

المبلحـــق

الملحق ( أ ) فتوى د .محمد سٌد طنطاوي –  19فبراٌر 1989
الملحددق ( ب تصددرٌح صددحافً للشددٌخ د .محمددد سددٌد طنطدداوي –  28أكتددوبر
)

1999

الملحق (جـ) د .محمد سٌد طنطاوي  :معدامبلت البندوك وأحكامهدا الشدرعٌة –
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الصفحات ( )93 – 99عان 1994
الملحق ( د ) مقتطف صحافً  :جرٌدة الخلٌت بتارٌخ 2999 /3 /11
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