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پوختەىتوێژينەوه

ئــەم توێژينەوەيــە بهنازنيشـ نـا� بانــیك ئيســایم ووەبهرهێنــان تيايدايــه  ،توێــژەر بــاىس بانــیك ئيســایم دەكات وجۆنيــه ت� وەبهرهێنــان لــهو
بانكانــه بــه لينكولينهوەيــهیك شــيكارى  ،ئــهم بابـ ت
ـە� گرنگــه خراوەتەبــهر توێژينــەوە لــه بــهر ئــهوەى خهلکێــیك زۆر لــه موســلمانان بــه دواى مامهڵــەى
ن
كا� تــر  ،ئــەم
حەالڵــدا دەگهريــن وواش دەزانــن كــه بانــیك ئيســایم چــارە يــهیك گونجــاوە بــۆ دەرچــوون لــه دڵــه ڕاوكــهى مامهڵــە كــردن ڵەگــهڵ بانكــه ي

توێژينەوەيــە لــە دوو بــاس پێــك هاتــووە:
ند� و ئهركه ن
ن
كا�
يەكەميان  -:باىس بانیك ئيسایم دەكات وەك بێناسه و تایبهت مه ي
دووەميان  -:باىس وەبهرهێنان لهو بانكه و شێوازى ئامرازي .
ـوو� هــاوكارى كــه نيــوان بانــیك ئيســایم و بانــیك ئاســاييه ن
ن
ت
كا� ،
لــه ئەنجامــدا توێژينــەوە گهيشــته چەنــد دەرئەنجــایم گرنــگ لهوانــه پێويســى بـ ي
وەدەركــەوت وەبهرهێنــان لــه ڕوانگــەى ئيســایم وە ريگەپيــدراوە وبهلكــو موســلمان هانــدەدرێ بــۆ وەبهرهێنــان  ،ههروەهــا جهخــت كردنــهوە لهســهر
ن
ن
ن
ن
كا�.
ـا� ژینگــهى گونجــاو بــۆ وەبهرهێنــان و ههوڵــدان بــۆ يهگخســتى ياســاكا� وەبهرهێنــان وزاراوە تایبهتــه ي
وەدێهێنـ ي
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Summaryofthetaggedsearch
The research has the title of Islamic banks and investing in them, it is a comparative analytical study of
Islamic banks in terms of concept, function and characteristics, as well as investment and its mechanisms, and
the importance of the research comes from that it studies a topic of utmost importance, because Islamic banks
are the ideal alternative to traditional banks for a Muslim, who investigates halal and ill-gotten in his dealings
and daily life, so the research came to mention the reality of Islamic banks and the aspects of investment in
them.
The research material required its distribution to two main topics:
The first topic: - On the nature of Islamic banks, their characteristics and functions, and this topic includes three
demands.
The second topic: - What is investing in Islamic banks, its methods and mechanisms.
The search resulted in findings and recommendations. One of the results is an emphasis on building bridges of
the relationship between Islamic banks and traditional banks, and that the ruling on investment is that it is an
adequacy imposed, and that investment in Islamic banks may be tainted with risks.
The research recommended - among other things - work in order to provide the appropriate and attractive
atmosphere for investment, and to issue scientific jurisprudence encyclopedias for banking dealings, in addition
to unifying visions between doctrines of jurisprudence on banking dealing

ملخصالبحث
 فهــو دراســة تحليليــة مقارنــة للمصــارف اآلســامية مــن حيــث المفهــوم والوظيفــة، يحمــل البحــث عنــوان المصــارف اآلســامية واآلســتثمار فيهــا
ً
ً
ت
یه
 وتـ ي،  فضــال عــن اآلســتثمار وآلياتــه، والخصائــص
 ألن المصــارف اآلســامية ي، ـأ� أهميــة البحــث مــن أنــه يــدرس موضوعــا ذات أهميــة قصــوى
ن
 فجــاء البحــث ليذكــر واقــع،  الــذي يتحــرى الحــال والح ـرام ي� تعاملــه وحياتــه اليوميــة، البديــل األمثــل للمصــارف التقليديــة بالنســبة للمســلم
. المصــارف اآلســامية وأوجــه اآلســتثمار فيهــا
ين
ين
-: رئيس� هما
�مبحث
اقتضت مادة البحث توزيعها عى
.  ن ي� ماهية المصارف اآلسامية وخصائصها ووظائفها ويتضمن هذا المبحث ثاثة مطالب-: المبحث االول
ن
.  ماهية اآلستثمار ن ي� المصارف اآلسامية وأساليبه وآلياته-: �الثا
المبحث ي

 فمــن النتائــج التأكيــد عــى بنــاء جســور العاقــة بـ ي ن، وتمخــض البحــث عــن نتائــج وتوصيــات
 وأن حكــم، ـ� المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة
.  كمــا وأن اآلســتثمار ن ي� المصــارف اآلســامية قــد تشــوبه مخاطــر، اآلســتثمار هــو أنــه فــرض كفايــة
 والعمــل عــى اصــدار موســوعات علميــة، وأو� البحــث – مــن ضمــن مــا أو� – العمــل مــن أجــل توفـ يـر األجــواء المناســبة والجاذبــة لآلســتثمار
ً
ن
ن
ـال عــن توحيــد الــرؤى بـ ي ن
. �ـر
ـ� المذاهــب الفقهيــة حــول التعامــل المـ
 فضـ، �ـر
فقهيــة خاصــة بالتعامــل المـ
ي
ي

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

https://www.huj.uoh.edu.iq

202 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

المقدمة
أهمية الموضوع -:

ً
ً
ً
ن
ـال عــن ّ
أهميتهــا االقتصاديــة الكـ جـرى  ،فلقــد غــدا
تعــد العمليــات المرفيــة ي� عرنــا هــذا  ،ركنــا أساســا تقــوم عليهــا حيــاة الــدول جميعهــا  ،فضـ
ّ ن
المــرف اليــوم أحــد أهــم نرصوريــات الحيــاة ژ
فعــال ي�
الب�يــة المعــارصة  ،واليمكــن أن تسـ يـر الحيــاة دون وجــود المصــارف المنظمــة  ،إذ أنهــا عنــر
المجتمــع المتحـ نـر.
ان الحاجــة ماســة لوجــود المصــارف اآلســامية لتســتجيب لمقتـ نـى حيــاة المسـ ي ن
ـلم� االقتصاديــة واالجتماعيــة والعقديــة  ،والغــرض االســاس
ن
لهــذە المصــارف هــو العمــل مــن أجــل تطبيــق ژرسع هللا ي� المعامــات الماليــة والمرفيــة  ،وتهــدف المصــارف اآلســامية – مــن ضمــن مــا تهــدف
ً
ن
ـلم� وآســتثمارها طبقـ َـا لألحــكام ژ
اليــه– جمــع مدخـرات المسـ ي ن
ال�عيــة  ،فضــال عــن تأصيــل المبــادئ واألخــاق الـ ت يـى جــاء بهــا الديــن الحنيــف ،ي� مجــال
ن
ن
المعامــات وتطبيقهــا عــى أرض الواقــع  ،وتعمــل هــذە المصــارف مــن أجــل المســاهمة المســاهمة ي� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ي� البلــدان
اآلســامية .
ّ ّ
ممــا ال شــك فيــه إن أهــم ّمــا يمـ ي نـر المصــارف اآلســامية عــن البنــوك التقليديــة هــو نوعيــة عاقاتهــا بعمائهــا ســواء كانــوا اصحــاب مــوارد أو مســتثمرين
ـ� عاقــة مشــاركة ومتاجــرة  ،وليســت عاقــة دائنيــة ومديونيــة .
فـ ي
ن
ن
ً ن
هــذا وتجــد الباحثــة غموضــا ي� مفهــوم المصــارف اآلســامية وخصائصهــا ووظائفهــا والرؤيــا المســتقبلية لهــا  ،كذلــك ي� موضــوع اآلســتثمار ي� هــذە
ن
ـى الدراســة والبحــث .
المصــارف وكيفيتــه  ،وآلياتــه  ،ممــا يقتـ ي
ـالىم،
الكلمــاتاالفتتاحيــة-:المصــارفاآلســالمية،اآلســتثمار،وظائــفالمصــارفاآلســالمية،آليــاتالمصــارفاآلســالمية،التمويــلاآلسـ ي
خصائــصالمصــارفاآلســالمية.

الدراساتالسابقة-:

ن
كثرون كتبوا ي� هذا المجال نذكر منهم-:
ان الحديث عن المصارف اآلسامية ليس حديث اليوم  ،إذ نجد باحثون ي
ن
ن
 -1السيد محمد السيد ،الشامل ي� :معامات وعمليات المصارف اآلسامية  ،تناولت هذە الدراسة التمويل ي� المصارف اآلسامية والخدمات
المرفية واألساليب اآلستثمارية والرقابة ژ
اآلسایم وجدوى المصارف اآلسامية
ال�عية عى المصارف  ،واعداد الموازنة التخطيطية للمرف
ي
وكيفية توزي ــع األرباح فيها.
ن
 -2الســيد فادي محمد الرفا�  ،المصارف اآلســامية  ،ر ّ
ين
وممراتها وآفاقها والعقبات
الرفا� ي� هذا البحث عى مفهوم المصارف اآلســامية
كز
ي
ي
ّ
َ
ن
الـ تّ يـى تواجههــا ،كمــا ركــز عــى صيــغ التمويــل واآلســتثمار ي� هــذە المصــارف  ،فضــال عــن الرقابــة عــى المصــارف اآلســامية .
ّ
ن
ن
ـ� ،المصــارف اآلســامية ي� اقليــم كوردســتان – مــن التحديــات واآلفــاق  -ركــز الباحــث ي� بحثــه عــى توعيــة
 -3الســيد ابراهيــم مهــدي عــارف ج
الرزنـ ج ي
النــاس باألعمــال المرفيــة ودور المصــارف ن ي� االقليــم للمســاهمة ن ي� التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .
ن
ـاىل عــادل ومســتقر مقارنــات  ،تطلعــات ،نتائــج  ،البحــث عبــارة عــن اضــاءات عــى النظــم
 -4د .غســان السـ ي
ـبا�  ،المصــارف اآلســامية نظــام مـ ي
ن
االقتصادية والمصارف التجارية واآلسامية  ،ومصادر تمويل المصارف اآلسامية  ،وآليات اآلستثمار ي� هذە المصارف والخافات والمعامات
المرفيــة وآليــات تطبيــق صيــغ التمويــل ن ي� هــذە المصــارف .
ن
ت
خر من كتب ن ي� هذا المجال .
 -5الدراسات األكاديمية
م� الدين
ي
القردا�  ،فهو ي
عى ي
ي
الى قدمها الدكتور ي
الكثرة ي
ن
 -6دور المصــارف والمؤسســات الماليــة اآلســامية ي� تمويــل المنشــاآت الصغـ يـرة والمتوســطة ،وقــد كان هــذا عنــوان الملتـ تـ� الســنوي لألكاديميــة
ن
العربيــة للعلــوم الماليــة والمرفيــة المنعقــد للفـ تـرة مــن  2003/9/29-27ي� عمــان –األردن وكان مــن ابحاثهــا -:
ّ
ن
ن
أ-دور المصــارف اآلســامية ي� دفــع عمليــة التنميــة ي� البلــدان اآلســامية د .عبــد الرحمــن يــ�ى احمــد –ركــز الباحــث عــى بيــان الواقــع العقــدي لهــذە
المصــارف ,وبيــان أن هــذە المصــارف اكـ ڤـر قــدرة عــى دفــع عمليــة التنميــة االقتصاديــة .
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ن
ن
ن
و� دور المصــارف وعاقتهــا بالتنميــة االجتماعيــة
و�  ،تنــاول البـ يـر ي
ب-دور المصــارف اآلســامية ي� التنميــة واآلســتثمار -د .عبــد الفتــاح البـ يـر ي
ّ
ـال عــن دعــم التعامــل ن� المصــارف وفقـ َـا ألحــكام ژ
ال�يعــة  ،والعمــل مــن اجــل اســتغال المــوارد
واالقتصاديــة مــن خــال تطبيقاتــه المعــارصة  ،فضـ
ي
ن
ـایم .
المتاحــة للعمليــات اآلســتثمارية المســاهمة ي� التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وتحقيــق القــوة واالســتقال لاقتصــاد اآلسـ ي
ن
ن
الصغرة والمتوسطة –الواقع واآلفاق – للسيد بكر ريحان ّ ،ي ن
ب� الباحث ي� بحثه أهمية تمويل
ج -دور المصارف اآلسامية ي� تمويل المنشاآت
ي
ژ
التأخر .
الصغرة –المرابحة  ،المضاربة ،
الم�وعات
ي
ي

هدفالبحث-:

ن
الملفــت لانتيــاە ي� هــذە الكتابــات والبحــوث الـ ت يـى ذكرناهــا اعــاە  ،انهــا تتكلــم عــن المصــارف اآلســامية بصــورة موجــزة  ،واألهــم مــن هــذا كلــه أنهــا
ن
ن
لــم تـ ژـ� اىل المصــارف اآلســامية ي� العـراق  ،كمــا أن موضــوع اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية لــم يحــظ بدراســة علميــة جــادة  ،ولذلــك جــاء بحثنــا
ً
ن
ن
هــذا يلركــز عــى هــذە النقطــة المهمــة  ،فضــال عــن ذلــك فــإن هنــاك اشــكاالت حــول اآلســتثمار ي� هــذە المصــارف وهــذە االشــكاالت تتــم دراســتها ي�
هــذا البحــث ان شــاء هللا  ،ونســیع إليجــاد الحلــول لهــا.

منهجيةالبحث-:

اتبعنا ن ي� تناول الموضوع منهجية التحليل والمقارنة .

هيكليةالبحث-:

ن ن
اقتضــت المــادة العلميــة للبحــث توزيعهــا عــى مبحثـ ي ن
ـ�  ،ي� المبحــث االول تتــم دراســة ماهيــة المصــارف اآلســامية وخصائصهــا ووظائفهــا
ـ� اثنـ ي
ن
ن
ن
ـا� نتنــاول ماهيــة اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية وأســاليبه وآلياتــه وذلــك ضمــن ثاثــة
و� المبحــث الثـ ي
ومســتقبلها ضمــن ثاثــة مطالــب  ،ي
مطالــب.
وينت� البحث بذكر أهم نتائجه وتوصياته .
ي

المبحثاالول
ماهية المصارف اآلسامية وخصائصها
نتناول بالدراسة ن ي� هذا المبحث المصارف اآلسامية  ،من حيث بيان ماهيتها وخصائصها  ،ووظائفها ومستقبلها وذلك ضمن ثاثة مطالب.
المطلب األول  -:ماهية المصارف اآلسامية
يطلــق عــى المؤسســات الـ ت يـى تقــوم بعمليــات االئتمــان باالقـ تـراض ،واالقـراض والعمليــات الماليــة األخــرى  ،كتبــادل العمــات والحــواالت والتوفـ يـر،
ن
ن
ـایم  ،فالبنــك ي� اللغــة العربيــة اســم للمؤسســات الـ تّ يـى تقــوم
لفــظ البنــك أو المــرف ،نــدرس ي� هــذا المطلــب ماهيــة البنــك أو المــرف اآلسـ ي
ّ
بعمليــات االئتمــان باالقـ تـراض أو االق ـراض  ،والكلمــة هــذە كلمــة أجنبيــة ن� االســاس  ،فــ� ي ن
ويرجــح أن تكــون
انكلريــة  Bankأو ايطاليــة ، Banca
ي
ي
اللفظــة ايطاليــة مــن االســاس ألن اإليطاليـ ي ن
ـ� هــم أول مــن أنشــأوا البنــوك (الفضـ يـى 1429 ،ه2008-م  :ص. )17
َ
ت
ـأ� بمعـ نـى بيــع النقــد بالنقــد أو تبديلــه ،فالمــرف أول
تســتعمل كلمــة المــرف مرادفــا لكلمــة البنــك  ،وهــذە الكلمــة مأخــوذة مــن الــرف الــذي يـ ي
ژ
ژ
ـ�ء ليكــون المــكان الــذي يتــم فيــه الــرف  ،وقــد أجـ ي نـرت هــذە اللفظــة مــن قبــل مجمــع اللغــة العربيــة ن ي� القاهــرة (الشــاعر: 2011،
ـ�ء  ،أنـ ي
مــا أنـ ي
ص.)19
ـ� طرفـ ي ن
ـ� معـ نـى يحســن االشــارة اليــه  ،فالبنــك أو المــرف عندهــم -:هــو المؤسســة  ،الـ تّـى تتوســط بـ ي ن
هــذا وللبنــوك لــدى االقتصاديـ ي ن
ـ� لديهمــا
ي
بتثمرهــا أو جمعهــا أو توصيلهــا أو تنميتهــا أو تنفيذهــا للوصــول اىل هــدف أفضــل ولقــاء ربـ ــح
إمكانــات أو حاجــات متقابلــة مختلفــة  ،يقــوم البنــك
ي
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ن
مناســب (الج ـزار 1413 ،ه1993-م :ص ، ) 70-69فالبنــوك وحســب هــذا التعريــف مؤسســة ماليــة – وقــد تكــون منشــأة اقتصاديــة تعمــل ي�
ن
ادارة األمــوال  ،الـ تّـى تتاجــر بالنقــود أو الذهــب  ،ولهــا هــدف يكمــن ن� العمــل كوســيط بـ ي ن
ـ� رؤوس األمــوال الـ تّ يـى تســیع للبحــث ي� مجــاالت اآلســتثمار
ي
ي
ّ
والتنميــة  ،وبـ ي ن
ـ� مجــاالت اآلســتثمار الـ ت يـى تســیع للبحــث عــن رؤوس األمــوال بهــدف الوصــول اىل ربـ ــح مناســب ( مولــود 2014،م :ص،) 48
تن ن
ژ
ـایم جــزء
والمصــارف اآلســامية مؤسســات مرفيــة تلــرم ي� أعمالهــا بال�يعــة اآلســامية  ،فـ ي
ـایم واالقتصــاد اآلسـ ي
ـ� جــزء مــن االقتصــاد اآلسـ ي
ّ
ـایم  ،قائــم عــى قيــم إيمانيــة تحـ ّـرم تقديــس المــال  ،وعــدە أهـ ّـم مــن حيــاة االنســان  ،كمــا تحــرم التعامــل بالربــا ،
ـایم والنظــام اآلسـ ي
مــن النظــام اآلسـ ي
ّ
ن
ت
ژ
ـا� 2007،م  :ص ، )12-11فالفــرق
ـ� االســام ي� ذلــك مــع ال�ائــع الســماوية األخــرى (الرفـ ي
والتعــدي عــى أمــوال النــاس بالباطــل واالحتــكار  ،ويلتـ ي
ـ� المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة  ،هــو ن� أن البنــك التقليــدي وســيط مــاىل يتاجــر بالديــون  ،بمعـ نـى أنــه يتلـ تـ� ودائــع المودعـ ي ن
بـ ي ن
ـ� بفائــدة
ي
ي
ن
ّ
ن
ـایم فهــو مـ ژـ�وع
منخفضــة ويقدمهــا ي� صــورة قــروض واعتمــادات بفائــدة مرتفعــة  ،ويحتفــظ لنفســه بالفــرق بـ يـ� ســعري الفائــدة  ،فأمــا البنــك اآلسـ ي
َ
ـاىل – بغـ يـر أســلوب الفائــدة الربويــة  -يمــارس جميــع األنشــطة الماليــة والتجاريــة والمرفيــة
اقتصــادي  ،فهــو فضــال عــن قيامــه بــدور الوســيط المـ ي
ن
ـو�1430 ،ه2009-م:ص. )137
والصناعيــة والعقاريــة والزراعيــة  ،أي جميــع األنشــطة العمرانيــة بوجــه عــام (العـ ي
ن
هــذا وقــد نشــأت البنــوك ي� مراحلهــا األوىل  ،اســتجابة لحاجــة األف ـراد والمجتمــع ومحصلــة للتطــورات واالنشــطة التجاريــة  ،وتعــددت أشــكال
ّ
النقــود المتعامــل بهــا  ،والتطــورات االقتصاديــة المتاحقــة أوجبــت تطــور البنــوك وإيجــاد نظــم مرفيــة تقــدم خدماتهــا لمختلــف قطاعــات المجتمــع
ّ
ویه تحتــل اليــوم مكانــة رئيســة ضمــن السياســات االقتصاديــة للــدول كلهــا.
 ،ي
والمصــارف (البنــوك) اآلســامية  ،جــاءت اســتجابة لحاجــة المجتمــع اآلســایم  ،ويمكــن تعريفهــا بأنهــا -:بنــوك أو مؤسســات ينـ ّ
ـص قانــون انشــائها
ي
َ
ن
َ
ونظامهــا الداخــى رصاحــة عــى االلـ ت نـرام بضوابــط ژ
ال�يعــة اآلســامية ي� التعامــل  ،والتأكيــد عــى عــدم التعامــل بالفائــدة أخــذا وعطــاء (ينظــر عــى
ي
ن
ن
ژ
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص 112ومــا
ســبيل المثــال المــادة األوىل مــن مــ�وع قانــون أنشــاء المصــارف اآلســامية ي� لبنــان المرقــم  ، 575السـ ي
َ
بعدهــا)  ،لتتمـ يّ نـر هــذە المصــارف عــن المصــارف األخــرى  ،ففكــرة تأســيس البنــوك اآلســامية جــاءت اىل الوجــود  ،لتكــون هــذە المصــارف بديــال
للبنــوك الربويــة الســائدة ن ي� العالــم المعــارص .
ّ
ن
ن
هــذا والبــد مــن االشــارة اىل أن أول تجربــة ي� مجــال المصــارف اآلســامية كانــت ي� مدينــة (ميــت غمــر) التابعــة لمحافظــة الدقهليــة بجمهوريــة
ّ
ّ
إال بضــع ســنوات  ،وقــد تمثلــت التجربــة ن� إنشــاء بنــك نــارص االجتمــا� ؛ الــذي نـ ّ
ـص نظامــه الداخـ يـى عــى عــدم التعامــل
مــر  ،إال أنهــا لــم تســتمر
ي
ي
َ
ن
ن
َ
ژ
ـایم  ،وتبعهــا ي�
ـایم للتنميــة بجــدة وبنــك ج ي
بالفوائــد أخــذا وعطــاء  ،ي
ـ�ء ألول مــرة مرفــان اســاميان همــا البنــك اآلسـ ي
د� اآلسـ ي
و� عــام  1975أنـ ي
ن
ن
ت
االرد�
ـایم
عــام  1977وعــى المنهــج نفســه  ،افتتــاح بنــك فيصــل المــري وبنــك فيصــل السـ ي
ي
ـودا� وبيــت التمويــل الكويـ يـى ومــن ثــم البنــك اآلسـ ي
َ
َ
َ
ژ
والع�يــن وصــل عــدد المصــارف اآلســامية اىل أ كـ ڤـر مــن  170مرفــا منتـ ژـ�ا جغرافيــا
للتمويــل واآلســتثمار عــام  ،1978وقبــل بــدء القــرن الواحــد
ت ن
ن
و�  ) 22027/0/http://www.alukah.net/culture -:والعــدد اآلن ي�
عــى القــارات كلهــا (االســماعيل ،بحــث منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
تزايــد مســتمر ،وتجــاوز حاجــز ال  300مــرف .
فالهــدف مــن انشــاء هــذە البنــوك ن� العالــم اآلســایم  ،هــو افــادة المسـ ي ن
ـلم� وتحررهــم مــن التعامــل مــع البنــوك األخــرى الـ تّ يـى تتعامــل بالربــا ،وقــد
ي
ي
ن
ّ
توســعت دائــرة البنــوك ن� العالــم اآلســایم فتــم افتتــاح الكثـ يـر مــن البنــوك الـ تـى تعمــل وفــق ضوابــط ژ
ال�يعــة اآلســامية  ،وقــد انتـ ژـ�ت هــذە البنــوك ي�
ي
ي
ي
(الرفا� 2007،م  :ص)24
مختلف االمصار اآلســامية كالســودان ،مر ،الكويت ،الســعودية ،األردن ،مكة المكرمة ،ايران ،باكســتان ،البحرين
ي
ً
ـال عــن وجودهــا ن ي� بعــض الــدول الغربيــة .
 ،لبنــان ،العـراق ،واقليــم كوردســتان ،...فضـ
ن
وتهــدف هــذە البنــوك – كمــا ذكــر  -اىل تحــرر النــاس مــن التعامــل الربــوي وااللـ ت نـرام ژ
بال�يعــة ي� المعامــات الماليــة ،والعمــل وفــق أوليــات المصلحــة
َ
االجتماعيــة وفــق الرؤيــا اآلســامية ،وتقديــم البديــل اآلســایم للمعامــات البنكيــة التقليديــة لرفــع الحــرج عــن المسـ ي ن
ـلم�  ،فضــال عــن توفـ يـر االمــوال
ي
ن
ژ
الازمــة لدعــم أصحــاب األعمــال والمســتثمرين بالطــرق ال�عيــة وتغطيــة االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ي� ميــدان الخدمــات البنكيــة
وأعمــال التمويــل واآلســتثمار ( شـ يـبر 1427،ه2007-م  :ص. )262
والخاصــة  -:أن المصــارف اآلســامية یه مؤسســات ماليــة اســامية تقــوم بــأداء الخدمــات المرفيــة والماليــة  ،كمــا تبـ ژ
ـارس أعمــال التمويــل
ي
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ن
ن
واآلســتثمار ن� المجــاالت المختلفــة ن� ضــوء ژ
ال�يعــة اآلســامية  ،وأحكامهــا بهــدف المســاهمة ي� غــرس القيــم والخلــق والمثــل اآلســامية ي� مجــال
ي
ي
ن
ن
تبــادل المعامــات  ،والمســاعدة ي� تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــال تشــغيل االمــوال بقصــد المســاهمة ي� تحقيــق الحيــاة
َ
َ
َ
تكثرهــا ونموهــا
الرغيــدة  ،فضــال عــن أنهــا مؤسســات نقديــة تعمــل عــى جــذب المــوارد النقديــة  ،مــن أفـراد المجتمــع وتوظيفهــا توظيفــا فعــاال يكفــل ي
لل�يعــة اآلســامية  ،ویه أيضـ َـا مؤسســات لتجميــع األمــوال وتوظيفهــا ن� نطــاق ژ
ن� أطــار القواعــد المســتقرة ژ
ال�يعــة اآلســامية بمــا يخــدم بنــاء
ي
ي
ي
ن
ن
ـبا�1433،ه2012-م  :ص. )84
ـایم الصحيــح (السـ ي
ـایم المتكامــل وتحقيــق عدالــة التوزيـ ـ ــع ووضــع المــال ي� المســار اآلسـ ي
المجتمــع اآلسـ ي
ّ
ن
ن
ـایم  ،ال يســتقيم بمجــرد ظهــور ذلــك الوصــف ي� تســمية المــرف أو الشــعار
هــذا والبــد مــن التأكيــد عــى أن وصــف العمــل المـ
ي
ـر� بأنــه اسـ ي
َ
َ
ـال  ،بالتقييــد بأحــكام ژ
ال�يعــة اآلســامية ومبادئهــا  ،وألجــل ذلــك البدمــن
الــذي يرفعــه ورغبــة مؤسســيه  ،بــل البــد مــن االفصــاح قــوال وااللـ ت نـرام عمـ
توافــر االجهــزة واألدوات الكفيلــة بتحقيــق هــذا االلـ ت نـرام ومنهــا هيئــة الرقابــة ژ
ال�عيــة الـ تّـى تشــكل الفــارق الجوهــري بـ ي ن
ـ� هــذە المصــارف والمصــارف
ي
التقليديــة  ،وهــذە الهيــأة تتألــف –عــادة -مــن علمــاء الـ ژـ�ع وفقهــاء القانــون المؤمنـ ي ن
ـ� بفكــرة تأســيس هــذە المؤسســات (زغـ يـر ،مــن ابحــاث الملتـ تـ�
ن
ـد� ن ي� الفـ تـرة مــن 13-10كانــون األول . )1995
المـ
ـایم المنعقــد بـ ج ي
ـر� والمـ ي
ي
ـاىل اآلسـ ي
ّ
ن
ـو� للبنــك اآلســایم قــد يكــون أحــد اشــكال الـ ژـ�كات التجاريــة عــى النحــو الــذي تحــددە القوانـ ي ن
ـ�
هــذا والبــد مــن االشــارة اىل أن الشــكل القانـ ي
ي
ن
ژ
ـو� ومحمــد 1430،ه2009-م  :ج : 5ص. )163
الوضعيــة  ،كمــا قــد يأخــذ شــكل المؤسســة العامــة أو شــكل ال�كــة أو الجمعيــة التعاونيــة (العـ ي

ف
المطلبالثا�-:وظائفالمصارفاآلسالميةومستقبلها
ي

ژ
ليبارس جميع الخدمات والعمليات المرفية والمالية التجارية ،
اآلسایم  ،قد يتسع نشاطه
عى خاف البنوك التجارية التقليدية فأن البنك
ي

الغر  ،ژ
ب�ط أن ال يتم ذلك عى اســاس الربا  ،بل البد وان يتم ذلك عى اســاس العقود
وكافة أعمال اآلســتثمار ســواء لحســاب البنك أو لحســاب ي
ژ
ال�عيــة كالمشــاركة والمضاربــة –الق ـراض -والوديعــة والكفالــة والمزارعــة  ،فالعمليــات المرفيــة تشــمل جميــع اعمــال البنــوك التجاريــة  ،مثــل

قبــول الودائــع مــن الجمهــور وفتــح الحســابات المرفيــة  ،وفتــح االعتمــادات البســيطة والمســتندية  ،كمــا تشــمل ســائر الخدمــات المرفيــة مثــل
ن
ـو� ومحمــد 1430،ه2009-م :
تحصيــل الكمبيــاالت واصــدار الكفــاالت وخطابــات الضمــان وإدارة األمــوال لحســاب الغـ يـر وتأجـ يـر الخزائــن (العـ ي
ج، 5ص .)202ن� هــذا المطلــب نتنــاول وظائــف المصــارف اآلســامية ومســتقبلها وذلــك ضمــن فقرتـ ي ن
ـ� :
ي
ً
أوال  -:وظائف المصارف اآلسامية -:
ت
يأ� أهمها -:
للمصارف اآلسامية وظائف تؤديها نذكر فيما ي
تع ّهــد يصــدر مــن البنــك بنـ َ
-1خطــاب الضمــان -:هــو ُ
ـ� أو قابــل للتعـ ي ن
ـاء عــى طلــب عميــل له-األمــر -بدفــع مبلــغ معـ ي ن
ـ� لشــخص (أو جهــة ) أخــرى
ّ ن
ن
(المســتفيد) دون قيــد أو ژرسط اذا طلــب منــه ذلــك  ،خــال المــدة المعينــة ي� الخطــاب  ،ويوضــح ي� خطــاب الضمــان الغــرض الــذي صــدر مــن أجلــه
ن
ن
ـ� النقــدي وضمــان جديــة ّ
( ياملــیك و الشــماع  :1980،ص، )427فهــو نــوع مــن التأمـ ي ن
كل طــرف ي� انجــاز الصفقــة  ،واختلــف الفقهــاء المعــارصون ي�
ي
حكــم خطــاب الضمــان فمنهــم مــن ذهــب اىل القــول بــأن خطــاب الضمــان كفالــة  ،وقــال البعــض أن خطــاب الضمــان وكالــة  ،والوكالــة يمكــن أن تكــون
َ
َ
بأجــر  ،ومنهــم مــن ذهــب ال أنــه جعالــة (مولــود  : 2003 ،ص ، )73-72هــذا وخطــاب الضمــان قــد يكــون مغــ� كليــا وقــد يكــون مغــ� جزئيــا.
-2االعتمــادات المســتندية  -:یه تعهــد خطــا� صــادر مــن البنــك بنـ َ
ـاء عــى طلــب المســتورد (العميــل) ،لصالــح المســتفيد (المصــدر)  ،يتعهــد فيــه
جي
ي
ت ّ
البنــك بدفــع ثمــن الســلع المصــدرة للمســتورد طالــب فتــح االعتمــاد  ،مــى قــدم المســتفيد المســتندات المتعلقــة بالســلع والشــحن  ،عــى أن تكــون
ن
هــذە المســتندات مطابقــة لـ ژـ�وط االعتمــاد (الـ�اج و حســان  :1988،ص ، ) 72وتســتخدم االعتمــادات المســتندية ي� تســهيل التعامــل التجــاري
َ
َ
ن
واالستراد
الخار�  ،إذ تسهم ي� تمويل عمليات التصدير
(باسيى  :2008،ص  ، )147وقد تكون االعتمادات المستندية مغطاة كليا أو جزئيا ،
ي
ج ي
ي
َ
وتتخــذ االعتمــادات المســتندية صــورا مختلفــة يمكــن تصنيفهــا مــن حيــث قــوة التعهــد (أي مــدى الـ ت نـرام البنــوك بهــا) اىل اعتمــاد قابــل لإللغــاء واعتمــاد
ـیع (غـ يـر قابــل لإللغــاء) (مولــود  : 2003 ،ص ، )75هــذا والمصــارف اآلســامية تنظــر اىل االعتمــاد المســتندي  ،عــى أنــه صــورة مــن المرابحــة أو
قطـ ي
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص. ) 201
المشــاركة وال يجــوز أخــذ أ ــية فائــدة عليــه (السـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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یه قيم نقدية أو عينية يضعها صاحبها لدى أحد المصارف بصفة
یه المال المدفوع اىل من يحفظه با عوض أو ي
-3الوديعة المرفية النقدية  -:ي
ن
ـبا� 1433،ه2012-م
أمانــة أو مــن أجــل آســتثمارها واالنتفــاع مــن عائداتهــا (مجلــة األحــكام العدليــة  -هواويــن ومحمــد و ارام بــاغ  :ص، 144والسـ ي
 :ص. ) 185
َ
َ
ّ
ـ� وديعــة تحــت الطلــب أو ألجــل محــدد اتفاقــا  ،ت
ـودع لــدى البنــوك بوســيلة مــن وســائل االيــداع فينـ ژ ئ
ويرتــب عليــه
یه مبلــغ مــن النقــود يـ
ومرفيــا ي
مــن ناحيــة البنــك االلـ ت نـرام بدفــع مبلــغ معـ ي ن
ـ� مــن وحــدات النقــد القانونيــة للمــودع  ،أو ألمــرە أو لــدى الطلــب  ،أو بعــد أجــل عــى اختــاف الشــكل الــذي

يتــم االتفــاق عليــه للوديعــة بـ ي ن
ـ� البنــك والعميــل (الصــدر1414 ،ه1994-م  :ص ، ) 84وتتنــوع اىل ودائــع تحــت الطلــب  ،وودائــع االدخــار (دفـ تـر
َ
ّ
الفق� لها أنها تعد قرضا (مولود  : 2003 ،ص78
والتنظر
التوفر) وودائع ثابتة (الودائع ألجل)  ،وبعبارة أخرى اىل ودائع عينية وودائع نقدية
ي
ي
ي
ن
السبا� 1433،ه2012-م  :ص. ) 185
و
ي
َ
َ
َ
َ
ویه الصــورة المقابلــة للوديعــة  ،فيقـ تـرض العميــل البنــك مبلغــا نقديــا عــى أن يــرد مثلــه قــدرا ونوعــا بعــد أجــل محــدد
-4القــروض المرفيــة -:ي
َ
،وتقديــم القــرض دائمــا بالنســبة للبنــك  ،ولذلــك فهــو منتــج للفائــدة بطبيعتــه ألن أعمــال البنــوك ال يفـ تـرض فيهــا التـ جـرع وتصــل الفائــدة الـ ت يـى يدفعهــا
َ
المقـ تـرض اىل مبلــغ مئــوي مــن رأس مــال القــرض ســنويا (عبــد الحميــد 1413،ه1992-م :ص. )5
-5غرامــة التأخـ يـر -:یه المبلــغ الــذي يحتســب الدائــن (المؤسســة المالية)عــى المديــن -العميــل بســبب ن
ارصارە بهــا كتأخــرە عــن ســداد دينــه للدائــن ،
ي
ئ
ّ
ژ
ا�  ،أو ألخالــه بـ ژـ�وط العقــد أو ترتــب غرامــة عــى الدائــن لجهــة ثالثــة (مولــود  : 2003 ،ص ، ) 72فيتــم ذلــك باتفــاق
وهــو مــا يســیم بالــ�ط الجـز ي
ن
المتعاقديــن عنــد العقــد عــى اشـ تـراط زيــادة ماليــة معلومــة عــى أصــل الديــن عنــد التأخـ يـر ي� الوفــاء (العـ ن نـري  : 2009 ،ص ، )180واألمــر هــذا حـرام
ت
ـدىس  ،ج1388 ،4ه1968-م  :ص ، )133-3عمــا بقاعــدة كل قــرض جـ ّـر منفعــة وزيــادة
یه الزيــادة باألجــل (المقـ ي
ويدخــل ضمــن ربــا النســيئة الـ يـى ي

فهــو حـرام.
-6المتاجــرة بالعمــات -:أي ژرساء العمــات لبيعهــا بقصــد الرب ــح  ،والمتاجــرة بالعمــات جائــزة اذا لــم تشــبها شــائبة تحريــم كالجهالــة والغـ ج ن
ـ� والحــاق
َ
ن
ژ
یه -:
الــرر باآلخريــن  ،وقــد وضــع العلمــاء لهــا رسوطــا ي
أ-الزامية تقابض البديل ن� مجلس العقد ژ
ب�ط قاطع .
ي
ين
البدل� من حيث القيمة أو العدد عند التجانس .
ب-تماثل
ن
بالغر .
ج-خلو المتاجرة من االحتكار
واألرصار ي
ن
ن
(السبا� 1433،ه2012-م  :ص. ) 202
د-عدم التعامل ي� السوق باألجل
ي
-7التحويــات الماليــة  -:بنوعيهــا الداخليــة والخارجيــة  ،وتشــمل عمليــة التمويــل عــى عقديــن همــا -:عقــد رصافــة  -أي عقــد يجـ ي نـر بيــع العمــات
ژ
ورسائهــا – وعقــد وكالــة أجــر.
هــذا ويجــوز للمــرف اآلســایم أن يتقـ ن
ـا� عمولــة عــى التحويــات  ،وذلــك مقابــل الخدمــات الـ ت يـى يقدمهــا  ،كمــا أنــه يجــوز لــه أن يســتفيد مــن رب ــح
ي
ن
ن
ن
ـبا� 1433،ه2012-م
ـو� و محمــد ،ج1430، 3ه2009-م :ص )26و(السـ ي
التجــارة ي� العملــة عنــد التحويــل اىل الخــارج بعملــة مخالفــة (العـ ي
 :ص. ) 199
هذا ومن نافلة القول اإلشارة اىل أنه من أهداف المصارف اآلسامية -:
-1األهــداف الماليــة  -:وذلــك بجــذب الودائــع وتنميتهــا  ،والـ تّـى تعـ ّـد الشـ ّـق األول ن� عمليــة الوســاطة الماليــة ،وهــو ترجمــة عمليــة للقاعــدة ژ
ال�عيــة
ي
ي
ً
تّ
ن
ت
تمير أو تخصيص  ،وتفاديا لتـأكلها  ،حى وأن كان
الى تأمر بعدم تعطيل األموال ووجوب آستثمارها بما يعود
بالخر عى المجتمع وأفرادە دون ي
ي
ي
ن
التأكل بسبب الزكاة  ،فقد روي عن عمر بن الخطاب القول  " -:اتجروا ي� مال اليتایم  ،التأكلها الزكاة " (29479/https://islamonline.net
ن
الثا� من عملية الوســاطة المالية ،
 بتأري ــخ  )2020/2/2يضاف اىل األهداف المالية للمصارف اآلســامية  ،آســتثمارها االموال الذي هو الشــق يواآلســتثمارات ر ي ن
كرة العمل ن� المصارف اآلســامية والمصدر الرئيس لتحقيق األرباح ژ
المودع� أو المسـ ي ن
ين
ـاهم� جميعهم  ،كما وأن تحقيق
لل�كاء
ي
ّ
يعد عامل المنافســة واالســتمرار ن ي� الســوق من األهداف المالية لها.
األرباح هو محصلة العمليات اآلســتثمارية ومردود الخدمات المرفية الذي
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ن
ين
وتوفر التمويل للمستثمرين ن ي� جو من الثقة واألمان وراحة البال .
بالمتعامل�  -:وتتلخص ي� تقديم الخدمات المرفية
-2أهداف خاصة
ي
ن
ـ� واإلداريـ ي ن
الرامــج  ،واقامــة ورش عمــل غايتهــا تعزيــز قــدرات العاملـ ي ن
ـ� لضمــان
-3أهــداف ذاتيــة بنيويــة  -:تكمــن ي� حتميــة العمــل الــدؤوب عــى اعــداد ج
َ
ن
تطويــر المهــارات وتحسـ ي ن
ـ� األداء  ،ومــن ثـ ّـم ضمــان تحقيــق النمــو واالســتمرارية ي� العمــل  ،فضــال عــن العمــل المســتمر عــى توســيع مناطــق انتشــار
المصــارف اآلســامية جغرافيـ َـا وزيــادة عــدد فروعهــا بغيــة تغطيــة أ كـ جـر عــدد مــن مكونــات المجتمــع  ،وتوفـ يـر أوســع قــدر مــن الخدمــات ژ
ال�عيــة
للمتعاملـ ي ن
ـ� معهــا ن ي� مناطــق تواجدهــم بســهولة ويــ� .
ً
ن
ـال عــن تحسـ ي ن
ـ� مســتوى إداء الخدمــة المرفيــة
-4االبتكاريــة ي� العمــل -:المصــارف اآلســامية جاهــدة عــى ابتــداع آليــات وتســهيات جديــدة فضـ
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص 86ومابعدهــا ).
واآلســتثمارية المقدمــة لزبائنهــا (السـ ي
ً
ثانيا  -:مستقبل المصارف اآلسامية -:

ن
ـ� معهــا وبمــدى ت ن
بعــد الدراســة والتحليــل توصلــت الباحثــة اىل أن مســتقبل المصــارف اآلســامية  ،مرهــون بثقــة المتعاملـ ي ن
الرامهــا بمــا ورد ي�
ن
أنظمتهــا الداخليــة والضوابــط ژ
ال�عيــة ي� التعامــل  ،ألن المجتمعــات اآلســامية عــى اعتقــاد بــأن الحيــاة الدنيــا مزرعــة األخــرة والتعامــل الــذي يــؤدي
َ
اىل الح ـرام عواقبــه وخيمــة ن� األخــرة  ،لذلــك يحــرص الفــرد المســلم عــى أن يكــون تعاملــه وفــق الضوابــط ژ
ال�عيــة بعيــدا عمــا يــؤدي اىل الح ـرام.
ي
َ
ن
والنصــوص الـ تّـى تفيــد ت
ّ
الرهيــب عــى مــا ي� التعامــل الربــوي مــن الســحت الحـرام  ،تدفــع االنســان المســلم اىل أن يكــون حريصــا –كل الحــرص -عــى
ي
ن
ـر� هللا ســبحانه وتعــاىل.
أن يكــون تعاملــه عــى وفــق مــا يـ ي
هذا وال نجانب الصواب إن قلنا أن مستقبل المصارف اآلسامية  ،مرهون بتعاونها فيما بينها  ،وبتعاونها مع رديفاتها من المصارف التقليدية
َ
 ،والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يسمح للمصارف اآلسامية بالتعاون مع المصارف التقليدية المبنية اساسا عى الربا المحرم ؟
ن
ت
ومقرضـ ي ن
ـ� عمائــه – مودعـ ي ن
ـ� البنــك التقليــدي وبـ ي ن
ـر� بـ ي ن
ـ� -يتضمــن التعامــل
ـ�
وللجــواب عــى هــذا الســؤال نقــول  :إنــه إذا كان مــن النشــاط المـ ي
َ
ـذا وعطـ َ
ـاء ومــن
بالفائــدة فهــذا ال يعـ ن يـى عــدم وجــود انشــطة أخــرى تمارســها البنــوك التقليديــة دون أن تنطــوي معاماتهــا عــى التعامــل بالفائــدة أخـ
هــذە المعامــات -:
َ
أ-اصــدار شــيكات الســفر الـ ت يـى لهــا قــوة النقــود نظ ـرا إلمكانيــة بيعهــا ن ي� أي مــكان وبالمبلــغ نفســه الــذي تتضمنــه أو بقيمتــه مــن عملــة أخــرى .
ب-الحســابات الجاريــة المبنيــة عــى اســاس القــرض .
ج-استبدال العمات.

ين
الدائن� وليس خصمها.
د-تحصيل األوراق التجارية لحساب
و-تأجر الخزائن (القاصات) الحديدية.
ي

ه-التحويات النقدية .
ن َ
ن
(االرفا� 2007 ،م  :ص. ) 67
الطرف� معا
ف� مثل هذە االنشطة يمكن أن يكون هناك مجال خصب للتعاون يتحقق من ورائه مصلحة
ي
ي
ي

المطلبالثالث-:خصائصالمصارفاآلسالمية

تنمــاز المصــارف اآلســامية بخصائــص ومزايــا ي ن
یه أن هــذە المصــارف تعمــل عــى تجنــب
تمرهــا عــن المصــارف األخــرى  ،وأبــرز هــذە المزايــا ي
ن
ن
ن
ن
ـ�
ـا� والحــاق الـ نـرر بالمجتمــع والفــرد  ،والســبب يكمــن ي� أن النظــام المـ
ـایم مبـ يـى عــى أنــه الـ ي
ي
ـر� اآلسـ ي
المتعاملـ يـ� معهــا عــى ارتــكاب المعـ ي
ـو� المـ ن نـرل مــن الق ـرأن الكريــم والســنة النبويــة  ،فهــو يقــوم عــى مبــادئ وأصــول الهيــة وتطبيقــات مســتوحاة مــن ژرسيعــة هللا
المبــادئ  ،مرجعــه الـ ي
َ
ن
ـال عــى أنهــا تنمــاز بالرقابــة المزدوجــة والثبــات والمرونــة والتــوازن بـ ي ن
ـ� المــادة والــروح والواقعيــة
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 92فضـ
تعــاىل (السـ ي
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 94كمــا
 ،والمصــارف هــذە متعــددة الوظائــف  ،إذ تلعــب دور المصــارف التجاريــة والمصــارف المتخصصــة (السـ ي
َ
َ
َ ن
تنمــاز بأنهــا ال تتعامــل ن� االئتمــان فــ� ليســت مقرضــة وال ت
ـذا وال عطـ َ
ـاء ،وتلعــب هــذە المصــارف دورا مـ جـرزا ي�
مقرضــة وال تتعامــل بالفائــدة ال أخـ
ي
ي
ژ
الحيــاة االقتصاديــة للب�يــة ومــن هــذە األدوار -:
ن
ژ
ـا� 2007 ،م  ،ص67
-1المســاهمة ي� التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة والعالميــة  ،ودعمــه عــى أســس مثاليــة ورسعيــة وبصــورة إيجابيــة وفعالــة (الرفـ ي
ن
یه الصفــة التنمويــة لهــذە
)  ،فمــن الســمات الرئيســة للمصــارف اآلســامية مســاهمتها ي� تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة للمجتمــع وهــذە ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ـا�
ـایم للتنميــة  ،عــى أن هــدف البنــك هــو دعــم التنميــة االقتصاديــة والتقــدم االجتمـ ي
المصــارف  ،فقــد نصــت المــادة األوىل مــن اتفاقيــة البنــك اآلسـ ي
َ
ژ
ـا� 2007 ،م  ،ص.) 57-56
لشــعوب الــدول األعضــاء والمجتمعــات اآلســامية مجتمعــة ومنفــردة ووفقــا ألحــكام ال�يعــة اآلســامية (الرفـ ي
-2الســیع لتحريــر المعامــات المرفيــة مــن المحظــورات ژ
ال�عيــة وتحقيــق العــدل ن� توزيـ ـ ــع عوائــد اســتخدام الـ ڤـروات بـ ي ن
ـ� اصحــاب األمــوال
ي
ي
ّ
ن
ن
ـا�
والقائمـ يـ� عــى ادارتهــا والمحتاجـ يـ�  ،وهــذە الخصيصــة تطلــق عليهــا الصفــة االجتماعيــة للمصــارف اآلســامية  ،إذ يعــد النشــاط االجتمـ ي
مــن المجــاالت غـ يـر التقليديــة  ،الـ ت يـى اســتطاعت المصــارف اآلســامية أن يكــون لهــا دور بــارز فيــه  ،فالمصــارف اآلســامية تســیع اىل تحقيــق
ـارسة وغـ يـر المبـ ژ
التكامــل االجتمــا�  ،مــن خــال توزي ـ ــع آســتثماراتها المبـ ژ
ـ� مختلــف القطاعــات  ،وتأخــذ بعـ ي ن
ـارسة بـ ي ن
ـ� االعتبــار عنــد دراســتها الجــدوى
ي
ً
ّ
ّ
ّ
ـا�  ،اىل جانــب العائــد المــادي وتفضــل المشــاريـ ـ ـع الـ ت يـى تلـ ج ّ يـى االحتياجــات التمويليــة للفق ـراء أوال  ،وال يمــول المــرف
االقتصاديــة العائــد االجتمـ ي
تّ
ّ
ن
ّ
تن
ـو� و محمــد  ،ج 1430 ،3ه2009-م:
ـایم األنشــطة الضــارة بالمجتمــع ألنــه ملــرم بأحــكام االســام  ،الـ يـى تحــرم كل ضــار وخبيــث (العـ ي
اآلسـ ي
ـا� 2007 ،م  :ص 58ومــا بعدهــا ).
ص .26والرفـ ي

ن
ن
ـا� مــن خــال فريضــة الـزكاة ،عــى
-3تنظيــم وحســن توزيـ ـ ــع المنافــع الواقعيــة بـ يـ� أصحــاب رؤوس األمــوال والمودعـ يـ� مــع مراعــاة الجانــب االجتمـ ي
رأســمال وناتــج المعامــات ن� حــدود قواعــد ســليمة  ،وعادلــة ونـ ژـ� مبــادئ ژ
ال�يعــة الغـراء.
ي
ن
ّ
ّ
ّ
ژ
ـبا� 1433،ه2012-م :
-4تقديــم بدائــل آســتثمارية وخدمــات مرفيــة رسعيــة  ،لتحــل محــل كل مــا هــو تقليــدي تــدور حولــه الشبهات(السـ ي
ص.)92

َ
هــذا وتتلخــص خصائــص المصــارف اآلســامية  ،بأنهــا تنطلــق مــن أســس تختلــف تمامــا عــن األســس الـ تّ يـى تنطلــق منهــا المصــارف التقليديــة ،

مع� ژ
فالمصارف اآلســامية – كما تمت االشــارة  -تنطلق من أســس عقائدية مســتمدة من ي ن
ال�يعة اآلســامية ومصدرها األســاس -القرآن والســنة
 أي أن المصــارف اآلســامية تنطلــق مــن ايديولوجيــة تختلــف عــن ايديولوجيــة المصــارف التجاريــة الـ ت يـى تنطلــق مــن أســس ذاتيــة هدفهــا الوحيــدالربـ ــح وجمــع المــال.
تن
ژ
ت
الى تتمحور حول المفاهيم والقيم اآلتية-:
فاإلطار العام الذي يحدد عمل المصارف اآلسامية  ،هو االلرام بأحكام ال�يعة اآلسامية ي
َ ن ژ
ـایم  ،ومقتـ نـى مبــدأ
-1عــدم تعاملهــا بالفائــدة كونهــا مــن الربــا –المحــرم قطعــا -ي� ال�يعــة اآلســامية وهــذە خصيصــة عقديــة للمــرف اآلسـ ي
الصفــة العقديــة للمصــارف اآلســامية  ،هــو أن ملكيــة المــال تعــود هلل تعــاىل وحــدە وملكيــة األنســان لــه اســتخاف  ،ت
ويرتــب عــى ذلــك أن تــرف
األنســان فيمــا يملــك مقيــد بــإرادة المالــك األصـ يـى ووفــق أوامــرە ونواهيــه وموضــوع الخافــة ومحلهــا هــو إعمــار األرض ويكــون ذلــك مــن خــال اإلنتــاج
ـتثمار(الرفا� 2007 ،م  :ص .) 32
واآلسـ
ي
ّ
-2تصحيــح وظيفــة النقــود ن� المجتمــع عنــد القائمـ ي ن
ـ� عــى المصــارف اآلســامية  ،إذ أنهــا تتعــدى كونهــا وســيلة للمتاجــرة وتحقيــق األربــاح  ،لذلــك
ي
ال يرضونهــا وال ت
يقرضونهــا  ،بــل يســتخدمها مــن أجــل تحريــك النشــاط االقتصــادي وخدمــة االنســان مــن خــال اآلســتثمارات الحقيقيــة  ،وهــذە
َ
ن
الخصيصــة مــن الخصائــص العقديــة للمصــارف اآلســامية ايضــا  ،فمــن مهــام المصــارف اآلســامية تصحيــح وظيفــة رأس المــال ي� المجتمــع
ن
 ،فالمــرف اآلســایم يرفــض أن يكــون تاج ـ َرا للنقــود فــا يقرضهــا وال ت
يقرضهــا  ،انمــا يســتخدمها ي� تحريــك النشــاط االقتصــادي مــن خــال
ي
ـا� 2007 ،م  :ص. )55-54
اآلســتثمارات الحقيقيــة وبأســاليب المشــاركة وليــس بأســلوب القــرض (الرفـ ي
-3نظام األجر العادل عى تقديم الخدمات المرفية المقدمة لزبائنها دون اجحاف أو تفريط بحق أحد .
َ
ن
ژ
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 97-95وهــذە ايضــا مــن الخصائــص العقديــة للمصــارف
-4خضــوع المصــارف اآلســامية للرقابــة ال�عيــة (السـ ي
اآلســامية  ،فخضــوع المصــارف اآلســامية اىل الرقابــة ژ
ال�عيــة مــع الرقابــة المرفيــة خصيصــة تنفــرد بهــا المصــارف اآلســامية  ،وال نجــد لهــا مثيــل
َ
ً
ّ
ن
ّ
ـا� ،
ي� المصــارف التقليديــة وبــدون هــذە الرقابــة تصبــح البنــوك اآلســامية اســما عــى غـ يـر مســیم  ،بــل يعــد نوعــا مــن الخــداع الــذي ال يجــوز (االرفـ ي
ن
ن
ـو� و محمــد  ،ج1430 ، 7ه2009-م :ص 231ومابعدهــا) ،
ـو� و محمــد  ،ج1430 ، 5ه2009-م :ص ، 142واالعـ ي
2007م  :ص 56و االعـ ي
ن
ّ
ژ
یه-:
هــذا والرقابــة ال�عيــة ي� المصــارف اآلســامية تمــر بمراحــل ثــاث ي
-2الرقابة أثناء التنفيذ -الرقابة العاجية.
-1الرقابة السابقة للتنفيذ أو الرقابة الوقائية .
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-3الرقابة الاحقة للتنفيذ -رقابة المتابعة.

َ
ن
التوظي� للمرف اىل-:
هذا ويمكن تصنيف المصارف اآلسامية وفقا للمجال
ي

ژ
ویه من نرصورات للحياة المعارصة.
أ-مصارف اسامية صناعية متخصصة بالتمويل للم�وعات الصناعية ي
تّ
ا� باعتبــار أن لديهــا المعرفــة الازمــة لهــذا النــوع مــن النشــاط
ویه الـ يـى يغلــب عــى توظيفاتهــا ميلهــا للنشــاط الــزر ي
ب-مصــارف اســامية زراعيــة  ،ي
الحيــوي .
َ
ج-مصــارف اســامية تجاريــة مختصــة بجــذب الودائــع وآســتثمارها  ،فضــال عــن أداء الخدمــات المرفيــة المختلفــة وأغلــب المصــارف اآلســامية
الموجــودة اآلن منتهجــة هــذا النهــج.

ف
المبحثالثا�
ي

ن
ماهية اآلستثمار ي� المصارف اآلسامية وأساليبه وآلياته
ن
ن
نتنــاول ي� هــذا المبحــث دراســة ماهيــة اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية واســاليبه وآلياتــه وعليــه تتــوزع المــادة العلميــة لهــذا المبحــث عــى ثاثــة
ت
وكاآل� -:
مطالب
ي

المطلباألول-:مفهوملآلستثمار

ن
ن
ت
ـا�
ـأ� بمعــان عــدة  ،فنذكــر معنــاە اللغــوي ضمــن فــرع  ،كمــا نتطــرق اىل المعـ ي
بعــد البحــث ي� كتــب اللغــة والفقــه واالقتصــاد  ،وجدنــا ان اآلســتثمار يـ ي
الفقهيــة واالقتصاديــة لــه ن� فرعـ ي ن
ـ� آخريــن .
ي

ن
المعى اللغوي لآلستثمار
الفرع األول -:

أن كلمــة اآلســتثمار لغــة مصــدر للفعــل اســتثمر يســتثمر آســتثما َرا  ،وهــو مشــتق مــن ثمــر والثــاء والميــم والـراء اصــل واحــد ،فالكلمــة لغــة مصــدر يـ ّ
ـدل
ڤ
عى ژىسء يتولد من ژىسء  ،أي ينتج أو ّ
غرە استعارة (أبن فارس ،ج 1399 ، 1ه1997-م ،ص ، )388واثمرت الشجرة
ينیم ويكر ثم يحمل عى ي
ي
ي
ڤّ
ّ
ّ
ن
أي خــرج ثمرهــا وظهــر ونضــج  ،وثمــر الرجــل مالــه أي نمــاە وكــرە  ،وهــو للطلــب يعـ يـى طلــب الثمــرة ،كمــا وتطلــق الكلمــة عــى معــان أخــرى منهــا -:حمــل

الشــجر (أي كل مــا ينتجــه الشــجر ويثمــرە  ،والجمــع ثمــار وثم ـرات) ،والمــال بأنواعــه كمــا يطلــق الثمــر عــى الولــد ألنــه ثمــرة الفــؤاد وألن الولــد ثمــرة
َ
األب وهــو ينتجــه (مجــازا) ( الفـ يـروز آبــادي 1419،ه1998-م ،ص  ، )395قــال تعــاىل (-:انظــروا اىل ثمــرە إذ أثمــر) (ســورة االنعــام ،رقــم اآليــة . )99
ن
وقــد زيــدت ن� بدايــة الكلمــة – الهمــزة والسـ ي ن
ـ� والتاء-فصــار الفعــل مــن بــاب االســتفعال -فاآلســتثمار كمــا جــاء ي� المعجــم الوســيط هــو -اســتخدام
ي
ن
ّ
ژ
ژ
ژ
ژ
االمــوال ي� االنتــاج إمــا مبــارسة –بــ�اء اآلالت والمــواد األوليــة وإمــا بطريــق غـ يـر مبــارس كــ�اء االســهم والســندات ،فاآلســتثمار هــو طلــب الحصــول
ن
ت
ژ
ـ�ء جعلــه يثمــر وثمــر  ،ثمــورا –كـ ڤـر
عــى الثمر(ابــن منظــور االفريـ ي
ـ� ،ج، 3ص 83و ابراهيــم مصطــ� واحمــد الزيــات ،ج،1ص ، )100واســتثمر الـ ي
مالــه وتمـ ّـول وثمـ ّـر مالــه-أي كـ ڤـرە (لويــس معلــوف  ،ط،: 26ص.) 74
ن
ن
ـا�  :يكـ نـى بالثمــر عــن المــال المســتفاد وعــى ذلــك حمــل ابــن عبــاس معـ نـى كلمــة اثمــر الــواردة ي� القــرآن " وكان لــه ثمــر"
يقــول الراغــب االصفهـ ي
ژ
ىسء ثمــرة  ،كقولــك ثمــرة العلــم العمــل الصالــح وثمــرة العمــل
(ســورة الكهــف  ،رقــم اآليــة  ، ) 34ويقــال ثمــر هللا مالــه  ،ويقــال لــكل نفــع يصــدر عــن ي
ن
ـا� 1412 ،ه1992-م :ص.)176
الصالــح الجنــة (الراغــب االصفهـ ي
فالكلمــة تطلــق لغــة عــى النمــاء والزيــادة والكـ ڤـرة يقــال ثمـ ّـر مالــه –أيّ -
نمــاە وأثمــر الرجــل أي كـ ڤـر مالــه وثمـ ّـر هللا مالــك أي كـ ڤ ّـرە ،وقــد تطلــق الكلمــة
عــى أنــواع المــال – كالذهــب والفضــة (ابــن األثـ يـر الجــزري أبــو الســعادات  ،ج1422 ،1ه2000-م،ص 218و الفـ يـروز آبــادي 1419،ه1998-م،
ص .)395
ن
الثا�
الفرع ي
ن
الفق� لآلستثمار وحكمه
المعى
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ن
ن
إن مصطلــح اآلســتثمار  ، Investmentمصطلــح حديــث ورد ي� الدراســات االقتصاديــة المعــارصة ولــم يســتعمله الفقهــاء ي� الســابق  ،لذلــك
يمكننــا القــول بــأن هــذە اللفظــة لــم تــرد ن ي� كتــب الفقهــاء القــدایم مــن الرعيــل األول.
ن
ـر� بصــدد لفظــة اآلســتثمار) (لــم يســتعمل الفقهــاء لفــظ اآلســتثمار ي� دراســاتهم الســابقة وهــو
يقــول الدكتــور محمــد الفاتــح محمــود بشـ يـر المغـ ج ي
مصطلــح حديــث خــاص بالدراســات االقتصاديــة الحديثــة  ،))...هــذا ويؤيــد الدكتــور قطــب ســانو هــذا التوجــه ويــرى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان أن
ن
يعـ ڤـر المــرء عــى لفــظ اآلســتثمار ي� كتــب الفقــه  ،كمــا يؤيــد الباحثــون منـ يـرة مقابلــة  ،واحمــد حســن وقطــب ســانو مصطـ نـ� هــذا ال ـرأي ويجزمــون
ن
عــى أن لفــظ اآلســتثمار  Investmentمصطلــح حديــث ي� الدراســات االقتصاديــة المعــارصة لــم يســتعمله الفقهــاء القــدایم (منـ يـرة مقابلــة  ،رســالة
ـ� الديــن ، ،ص 27و ســانو ،ص. )88-87
ماجسـ يـتر ي
(غر منشــورة) ،ص ، 30ومـ ي
والباحــث ن� معـ نـى الكلمــة ن� اللغــة واســتعمالها كمصطلــح ن� الدراســات االقتصاديــة الحديثــة يصــل اىل قناعــة أن هنــاك عاقــة متينــة بـ ي ن
ـ� المعـ نـى
ي
ي
ي
َ
ن
ـا� للكلمــة  ،فضــال عــن أن لفــظ اآلســتثمار ي� الواقــع ليــس بمصطلــح حديــث غـ يـر مســتعمل البتــة عنــد الفقهــاء  ،بــل يمكــن القــول
اللغــوي واالصطـ ي
َ
ژ
ن
ـ�ء  ،واســتنماء  ،تثمـ يـر،
بــأن هنــاك الفاظــا مشــابهة بديلــة مســتعملة عنــد الفقهــاء تمنــح المعــى نفســه  ،ومــن هــذە االلفــاظ –التنميــة  ،مــن نمــاء الـ ي
ن
وقــد وردت هــذە الكلمــات ي� كتــب فقــه المذاهــب اآلســامية منهــا عــى ســبيل المثــال ال الحــر -:
ن
ـ� (ت49ه) عنــد الحديــث عــن المضاربــة  ،ويقصــد بــه المدلــول الــذي يــدل عليــه لفــظ اآلســتثمار
* فقــد ورد ي� كتــاب المبســوط لألمــام ال�خـ ي
ن
(ال�خ� 2000 ،م :ص ، ) 64-22كذلك
وتكثرە وذلك ي� قوله)) -:ألنه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال ))
وهو  -:تنمية المال ،
ي
ي
َ
اســتعمل لفــظ النمــاء بتلــك المقصــد أيضــا ن ي� قولــه )( -:ألن الزراعــة مــن صنــع التجــار يقصــدون بــه تحصيــل النمــاء )) .
ن
ن
* كمــا ورد عــن االمــام الغ ـزاىل (ت 505ه) قولــه  :فــأن االحــكام ثم ـرات ّ
وكل ثمــرة لهــا صفــة حقيقيــة ي� نفســها ولهــا مثمــر ومســتثمر وطريــق ي�
ي
اىل ،ج 1417 ، 1ه1997-م :ص. )39
یه وجــوە داللــة األدلــة والمســتثمر هــو المجتهــد (الغ ـز ي
اآلســتثمار ،وطــرق اآلســتثمار ي
ن
ن
ـا� (ت 587ه) لفظ اآلســتثمار عند حديثه عن المهيأة ي� كتابه (بدائع الصنائع) إذ يقول ( ّأما بيان محل المهيأة فنقول
* اســتعمل االمام الكاسـ ي
َ
إن محلها المنافع دون االعيان  ،ت
ب� ژرس ي ن
حى انهما لو تهايئا ن� نخل او شــجر ي ن
يك� عى أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يســتثمرها ال يجوز ،كما
-:
ي
يقــول ن� معــرض حديثــه عــن حكمــة ژ
ت�يـ ـ ــع عقــد المشــاركة  ( -:وحاجتهــم اىل اســتنماء المــال متحققــة وهــذا النــوع طريــق صالــح لألســتنماء فــكان
ي
َ
ن
ژ
(الكاسا� 1982 ،م  32/7 ،و. )58/6
م�وعا)
ي
ن
* اســتعمل األمــام المــاوردي (ت 587ه) لفــظ التثمـ يـر ي� كتابــه الحــاوي للداللــة عــى معـ نـى اآلســتثمار  ،وذلــك عندمــا يتنــاول الحديــث عمــا يجــوز
ن
ّ ن
َ ْ
ـوىل بهمــا أوىل) (المــاوردي ابــو الحســن،
ـوىل مــن التــرف ي� مــال مــن تحــت واليتــه  ،فقــال (-:والتجــارة مــن أقــوى االســباب ي� تثمـ يـر المــال فــكان الـ ي
للـ ي
. )802/5

ن
ن
ن
ـا� (ت 593ه) ي� كتابــه الهدايــة ژرسح بدايــة المبتــدى  ،عنــد الــكام عــن المهيــأة اســتعماله لفــظ اآلســتثمار  ،وذلــك ي�
* وورد عــن األمــام المرغينـ ي
ـ� اثنـ ي ن
قولــه  :ولــو كان نخــل أو شــجر أو غنــم بـ ي ن
ـ� فتهايئــا عــى أن يأخــذ كل واحــد منهمــا طائفــة يســتثمرها أو يرعاهــا ويـ ژـ�ب البانهــا وال يجــوز)...
ن
أ� بكــر . )802/5 ،
ـا�  ،برهــان الديــن بــن ج ي
(المرغينـ ي
ن
ن
ن
* واالمــام ابــن رشــد القرطـ ج يـى (ت  595ه) أدىل بدلــوە ي� الموضــوع ي� كتابــه بدايــة المجتهــد إذ ذكــر اختــاف العلمــاء ي� تعريــف الرشــد  ،واســتعمل
َ
َ
لفــظ التثمـ يـر بــدال مــن اآلســتثمار فهــو يقــول  :فــأن مالــكا يــرى أن الرشــد هــو تثمـ يـر المــال واصاحــه فقــط –اي أن الرشــد يطلــق عــى القــادر بآســتثمار
اموالــه والمحافظــة عليــه ( القرطـ ج يـى -ابــن رشــد . )228/2 ،1975،
َ
* ويقــول األمــام النــووي ( ت 676ه ) ن� مقدمــة كتابــه المجمــوع ضمــن آداب المعلــم ويبـ ي ن
ـ� لــه –اي لطالــب العلــم -جمــال ممــا يحتــاج اليــه وكيفيــة
ي
آســتثمار االدلــة ( النــووي  ،أبــو زكريــا  ،ج 1422 ، 1ه2001-م ،ص. )76
ن
ن
ـا�  :أن يقــال اكـراء الشــجر لآلســتثمار يجــري مجــرى اكـراء االرض( ابــو
*ويقــول األمــام ابــن تيميــه ي� معــرض حديثــه عــن تفريــق الصفقــة –االصــل الثـ ي
العباس–ابن التيميه – ج1398، 29ه ،ص.)73
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مــن رسد مــا ســبق نتوصــل اىل نتيجــة مفادهــا  ،أن لفظــة اآلســتثمار كانــت مســتخدمة ومعروفــة عنــد فقهائنــا القــدایم ولذلــك نقــول انــه ليــس
ّ
ن
بمصطلــح اقتصــادي حديــث كمــا ذهــب اىل ذلــك جمــع مــن الباحثـ ي ن
ـ�  ،اال أنــه لــم يشــتهر اســتخدام الكلمــة ي� كتــب الفقهــاء القــدایم ومؤلفاتهــم
كمــا نلحــظ اشــتهارە واســتخدامه عــى ألســنة الفقهــاء المعارصيــن وقــد وردت ن� كتــب الفقهــاء ضمــن معنيـ ي ن
ـ� همــا اآلســتثمار المعنــوي واآلســتثمار
ي
االقتصــادي.
الفق� لإلستثمار-:
الحكم
ي

اختلفــت وجهــات نظــر فقهــاء ژ
ال�يعــة المعارصيــن بصــدد حكــم اآلســتثمار بمعنــاە العــام والشــامل الــذي يعـ ن يـى تنميــة المــال واســتكثارە فمــن هــذە

اآلراء -:

َ
َ
ع� ن� األموال  ،ويجب عى ّ
ن
كل من يملك ماال زائدا عن حاجته آستثمارە فيقوم بتنميته بنفسه أو عن طريق
الرأي األول  -:ممن يرى انه فرض ي ي
غـ يـرە عــن طريــق المضاربــة  ،ونحوهــا وفــق الضوابــط ژ
ال�عيــة  ،وهــذا الواجــب يشــمل الفــرد والمجتمــع ،وهــذا يعـ نـى أنــه فــرض عـ ي ن
ـ�  ،وقــد ذهــب
ي

ـیم األول لكليــة التجــارة ،
اىل هــذا الـرأي كثـ يـرون منهــم عــى ســبيل المثــال ال الحــر د .زيــاد ابراهيــم مقــداد (مقــداد ،بحــث مقــدم اىل المؤتمــر العلـ ي

فلسـ ي ن
ـر� 2011،م،ص )52-45واســتدل هــؤالء بأدلــة منهــا -:
ـط�  9-8،مايــو  ، )2005ود .محمــد فاتــح
المغر�(المغـ ج ي
جي

ّ
والن� هذا يفيد وجوب ضدە الذي هو اآلســتثمار  ،ألن اآلســتثمار ضد االكتناز  ،قال تعاىل  ( -:والذين
أ.نهيه ســبحانه وتعاىل عن اكتناز االموال
ي
نن
يكرون الذهب والفضة وال ينفقونها ن� سبيل هللا ژ
فب�هم بعذاب أليم )( سورة التوبة اآلية رقم .)34
ي
ن
ژ ن
ّ
ـ� ي� االرض ويســیع فيهــا ليحصــل عــى المــال ،
ب.أمــر هللا تعــاىل باالنتشــار ي� االرض  ،والسـ ي
ـیع فيهــا يفيــد وجــوب اآلســتثمار  ،ألن المســتثمر يمـ ي
َ
قــال جــل شــأنه (-:فــإذا قضيــت الصــاة فانتـ ژـ�وا ن ي� االرض وابتغــوا مــن فضــل هللا واذكــروا هللا كثـ يـرا ()...ســورة الجمعــة اآليــة رقــم . )10
ن
ج.أمــر هللا ســبحانه وتعــاىل بإعمــار االرض  ،وجعلــه االنســان خليفــة لــه ي� االرض لإلصــاح واإلعمــار وهــذا يفيــد وجــوب اآلســتثمار  ،قــال تعــاىل
(-:هــو انشــأكم مــن االرض واســتعمركم فيهــا )( ســورة هــود اآليــة رقــم . )61
َ
َ
َ
َ
د.وجــوب آســتثمار مــال مــن هــو ناقــص االهليــة  ،لكونــه يتيمــا أو ســفيها أو مختــال عقليــا  ،فقــال تعــاىل ( :وال تؤتــوا الســفهاء أموالكــم الـ تّ يـى جعــل هللا
َ
قياما وارزقوهم فيها واكســوهم  ()...ســورة النســاء اآلية رقم  ، )5يلحظ أن هللا ينســب اموال من هم ناقى االهلية اىل المسـ ي ن
ـلم� ليفيد بأن
لكم
ي
ملكيــة األمــوال ن ي� االســام ملكيــة عامــة -المســلمون جميعهــم مشـ تـركون فيهــا – ولذلــك يمنــع الســفيه والطفــل وناقــص العقــل مــن التــرف ن ي� مالــه .
ّ
ن
و� هــذا داللــة واضحــة عــى وجــوب آســتثمار االمــوال
ه .أمــر الرســول (صــى هللا عليــه وســلم) بزراعــة االرض وآســتثمارها وعــدم تعطيلهــا  ،ي
وتنميتهــا  ،قــال رســول هللا (صـ ّـى هللا عليــه وســلم)  (- :مــن كانــت لــه أرض ي ن
فلررعهــا أو ليمنحهــا أخــاە  ،فــأن جأ� فليمســك ارضــه ) (البخــاري ،كتــاب
المزارعــة  ،رقــم الحديــث ، )825/2 ،2216و مــن ذلــك عمــل الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب ن
(ر� هللا عنــه) بانـ ت نـراع االرض ممــن يعطلهــا أ كـ ڤـر
َ
ً
ـ� لــه وليــس لمحتجــز حــق بعــد ثــاث ســنوات) (ابــو يوســف  ،الخـراج  ،ص ، )65فضــال عمــا
مــن ثــاث ســنوات فقــد قــال ( -:مــن أحيــا ارضــا ميتــة فـ ي

تقــدم فــأن الحفــاظ عــى المــال أحــد الكليــات الخمــس  ،أتفــق العلمــاء عــى الحفــاظ عليهــا  ،ومــن وســائل الحفــاظ عليهــا آســتثمارە وصيانتــه عــن
الخســارة( - 29479/https://islamonline.netبتأريـ ـ ــخ .)2020/2/2
الـرأي الثـ نـا�  -:ممــن يــرى أن اآلســتثمار مبــاح وقيــل منــدوب  ،وبنـ َ
ـاء عــى هــذا الـرأي  ،فــأن المالــك غـ يـر ملــزم بآســتثمار أموالــه  ،واذا تــرك اآلســتثمار
ي
ن
ن
ـایم ،العــدد  ،173ص ، )64-60ود.
لــم ينلــه العقــاب  ،يتبــى هــذا الـرأي د .عبــد الســتار أبــو غــدة (أبــو غــدة ،بحــث منشــور ي� مجلــة االقتصــاد اآلسـ ي
ن
عبــد العزيــز الخيــاط (الخيــاط  ،ص ،)12-10واســتندوا ي� رأيهــم عــى أدلــة منهــا -:
ن
أ-النصــوص الــواردة ن� القــرآن والســنة النبويــة الـ تـى تحـ ّ
ـض النــاس عــى االنفــاق والصدقــة  ،إذ يفهــم مــن هــذە النصــوص أن حكــم االنفــاق ي� ســبيل
ي
ي
ّ
هللا النــدب واالنفــاق  ،وال يتــم ذلــك إال باآلســتثمار فيكــون حكــم اآلســتثمار النــدب.
ب-مــن المقــرر ن� ژ
ال�يعــة اآلســامية حــل البيــع والـ ژـ�اء  ،واباحتــه  ،والبيــع والـ ژـ�اء مــن صيــغ اآلســتثمار(حمد محمــد عبــد هللا  ،رســالة ماجسـ يـتر
ي
ن
1434 ،ه ،2013-ص ) 66لامــة � مجموعهــا  ،وهــذا يعـ نـى أن اآلســتثمار فــرض كفايــة وليــس فــرض عـ ي ن
ـ�.
ي
ي
َ
ّ
ت
ن
ن
ـ� بـ يـ� الرأيـ يـ� المذكوريــن آنفــا  ،فحكــم اآلســتثمار عنــد اصحــاب هــذا ال ـرأي – والــذي مــن أصحابــه د.
ال ـرأي الثالــث  -:يعــد هــذا ال ـرأي  ،رأي توفيـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ن
ن
ـ� الديــن  ،ص - )4-2هــو االباحــة عــى مســتوى االفـراد  ،ومــن حيــث المبــدأ هــو فــرض كفايــة عــى
ـردا�  ،د .عـ يـى مـ ي
عـ يـى مـ ي
ـردا� (القـ ي
ـ� الديــن القـ ي

االمــة بحيــث لــو تركتــه أثمــت افرادهــا كلهــا  ،فعــى بعــض افرادهــا القيــام بعمليــات اآلســتثمار ليتحقــق حــد الكفايــة للمجتمــع ان لــم يتحقــق الغـ نـى.

ن
ـى بــان اآلســتثمار فــرض كفايــة  ،مــن حيــث المبــدأ فــا
الراجــح  -:بعــد دراســة أدلــة اصحــاب اآلراء الثــاث يمكننــا  ،ترجيــح الـرأي الثالــث الــذي يقـ ي
يجــوز لامــة تركــه  ،فهــو مبــاح ومـ ژـ�وع عــى مســتوى االفـراد ولمــا فيــه مصلحــة للفــرد والمجتمــع والدولــة ّ ،أمــا اذا تركــه الجميــع فيتحــول الحكــم اىل
وجــوب قيــام بعــض بــه تحقيقـ ًـا لمصالــح المسـ ي ن
ـلم� .

ف
الفرعالثالث:
المع�االقتصاديلمفهوماآلستثمارن
ن
ّ
ـاىل يهــدف اىل تحقيــق مكاســب يتوقــع الحصــول عليهــا عــى مــدى فـ تـرة طويلــة ي�
يعــرف اآلســتثمار ي� المذهــب االقتصــادي بأنــه  -:ارتبــاط مـ ي
المســتقبل (طائــل و كمــال  ،1999،ص ، )33كمــا عــرف اآلســتثمار بتعريفــات اخــرى نختــار منهــا-:
ن
-1تعريــف زيــاد رمضــان وعنــدە اآلســتثمار  :التنــازل عــن الســيولة الـ تّ يـى يمتلكهــا الفــرد ي� لحظــة معينــة ولفـ تـرة معينــة مــن الزمــن قــد تطــول أو تقــر ،
مــن الـ ت يـى يحتفــظ بهــا لتلــك الفـ تـرة الزمنيــة بقصــد الحصــول عــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية (رمضــان  ،1998 ،ص. )13
-2تعريــف ســيد الهــواري  :اآلســتثمار عنــدە هــو  -:توظيــف النقــود ألي أصــل أو حــق ملكيــة أو ممتلــكات أو مشــاركات محتفــظ بهــا للمحافظــة عــى
المــال أو تنميتــه ســواء بأربــاح دوريــة أو بزيــادات ن ي� قيمــة االمــوال ن ي� نهايــة المــدة أو بمنافــع غـ يـر ماديــة (الهــواري ســيد  ،ج،1982 ، 6ص. )16
ـایم محمــد :اآلســتثمار هــو :الحصــول عــى حقــوق ترتبــط بأصــول ماديــة أو معنويــة بغيــة الحصــول عــى دخــل عاجــل  ،أو آجــل
-3تعريــف محمــد سـ ي
كمــا يـ تـراءى للمســتثمر أو يتــاءم مــع حاجتــه أو رغبتــه (محمــد  ،1982 ،ص. )17
-4تعريــف احمــد زكريــا صيــام  :يعــرف صيــام اآلســتثمار بأنــه -:مجمــوع التوظيفــات  ،الـ تّ يـى مــن شــأنها زيــادة الدخــل وتحقيــق االضافــة الفعليــة اىل رأس
َ
المــال االصـ يـى مــن خــال امتــاك االصــول  ،الـ تّ يـى تولــد العوائــد نتيجــة تضحيــة الفــرد بمنفعــة حاليــة للحصــول عليهــا مســتقبال بشــكل أ كـ جـر مــن خــال
الحصــول عــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية (صيــام ، 1997 ،ص. )19
-5كما يعرفه أ .طاهر حيدر حردان بأنه  -:توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربــح (حردان  ،1997،ص. )13
ن
-6يقول د .طارق الحاج عن اآلستثمار -:بأنه ذلك الجزء المستقطع من الدخل المستخدم ي� العملية االنتاجية من أجل تكوين رأس المال(الحاج
 ،1997 ،ص.)123
ّ
ن
ـا�
يلحــظ عــى هــذە التعريفــات أن االقتصاديــن  ،يركــزون فقــط عــى حصــول االربــاح والزيــادة ي� االصــل الرأسـ ي
ـماىل ويـ ـهملــون البعــد االجتمـ ي
للمصطلــح  ،فهــدف اآلســتثماركمــا يتبـ ي ن
ـال عــن القيــم
ـ� ممــا ســبق هــو الحصــول عــى تدفقــات ماليــة مســتقبلية .لــذا يمكــن القــول بــأن هــذا المفهــوم خـ ٍ

ن
ـایم معـ نـى
االخاقيــة واالنســانية  ،فاآلســتثمار باعتبــارە حركــة وعمــل  ،البــد لــه مــن قيــم وضوابــط تحكمــه ،لذلــك نــرى أن لآلســتثمار ي� المنظــور اآلسـ ي
ن
ن
آخــر هــو  -:توظيــف المســلم مالــه أو جهــدە ي� نشــاط اقتصــادي مـ ژـ�وع  ،بهــدف الحصــول عــى نفــع يعــود عليــه أو عــى غـ يـرە ي� الحــال أو المــال
ت ن
و� . islamfin.go-forum.net/t168-topic -:
(حمــاد  ،ص ،16بحــث منشــور عــى الموقــع االلكــر ي
ن
ين
الفرق ي ن
اآلسایم واالقتصادي
المذهب� االقتصادي
الوضیع-:
ب� مفهوم اآلستثمار ي�
ي
ي
ن
ن
ن
ـماىل
ـیع (الرأسـ ي
بعــد الدراســة يتبـ يـ� أن مفهــوم اآلســتثمار ي� الفكــر االقتصــادي اآلسـ ي
ـایم يختلــف عــن مفهومــه ي� الفكــر االقتصــادي الوضـ ي
َ
ن
ن
ت
ایك)  ،إذ أن اآلســتثمار ي� االســام يســتند عى العقيدة اآلســامية والقيم الخلقية  ،فا آســتثمار ي� تجارة محرمة ژرسعا  ،وهدف اآلســتثمار
واالشــر ي
االســاس هــو تشــغيل عمليــة التنميــة االقتصاديــة ودفعهــا .
فالفكــر االقتصــادي اآلســایم يطلــق اللفظــة ويقصــد بهــا  :تنميــة المــال مــع مراعــاة احــكام ژ
ال�يعــة  ،فاآلســتثمار عنــد المسـ ي ن
ـلم� محكــوم بضوابــط
ي
ومعايـ يـر اجتماعيــة ال يمكــن فصلهــا عــن الضوابــط االقتصاديــة األخــرى (الهــواري ســيد  ،ج،1982 ، 6ص.)11
وبعبــارة أخــرى يمكــن تعريــف اآلســتثمار ن� الفكــر االقتصــادي اآلســایم بأنــه  -:نشــاط انسـ نـا� ايجــا� مســتمد مــن ژ
ال�يعــة اآلســامية  ،وي ـهــدف
جي
ي
ي
ي
ّ
ت
ن
ـلم�  ،وذلــك بتوظيــف المــال عــى عائــد
ـایم ودعمــه مــن خــال األولويــات اآلســامية  ،الـ يـى يعكســها واقــع المسـ ي
اىل تحقيــق اهــداف النظــام اآلسـ ي
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منــه  ،وتنميــة ثــروة المجتمــع بمــا يحقــق مصلحــة الفــرد والجماعــة عــى الســواء (مشــهور،1991 ،ص ، )45فهــو توظيــف الفــرد أو الجماعــة للمــال
ـارس أو غـ يـر مبـ ژ
بشــكل مبـ ژ
ـارس ن� نشــاط اقتصــادي ال يتعــارض مــع مبــادئ الـ ژـ�ع ومقاصــدە العامــة  ،وذلــك للحصــول عــى عائــد منــه يسـ ي ن
ـتع� بــه الفــرد
ي
أو الجماعــة عــى القيــام بواجبــه ن ي� حيــاة االرسة اآلســامية .
ـاىل – كمــا نجــد
ـایم قــد يحيــط العمليــة اآلســتثمارية بجملــة مــن الضوابــط واالبعــاد والمقاصــد وليــس هدفــه الوحيــد الربـ ــح المـ ي
فاالقتصــاد اآلسـ ي
ت
ـایم يســیع مــن وراء اآلســتثمار االعمــار وذلــك بالعنايــة البالغــة باآلســتثمار البـ ژـ�ي
لــدى الفكــر االقتصــادي الرأسـ ي
ایك) بــل االقتصــاد اآلسـ ي
ـماىل واالشــر ي
وتشــييد االنســان ،وانشــاء ســلوكه الجديــد امــام المشــاكل (حمــد محمــد عبــدهللا  ،آســتثمار االوقــاف  ،مصــدر ســابق ،ص.)62

ف
ف
المطلبالثا�:
أساليباآلستثمار�الفكراالقتصادياآلسالىموآلياته
ي
ي
ي

ن
ن
ن
اآلسایم وآلياته  ،فنقول -:
يقتى البحث ي� اآلستثمار االشارة اىل أساليبه ي� الفكر االقتصادي
ي
ي
َ
ّ
َ
لمــا حــرم هللا تعــاىل الربــا أبــاح بدائــل كثـ يـرة تغـ ن يـى عنــه مــن المباحــات ،فاآلســتثمار حــال  ،ويعــد تعويضــا وبديــال عــن الربــا المحــرم  ،هــذا ولآلســتثمار
ن� الفكر الماىل اآلســایم أســاليب وآليات تنقســم اىل قسـ ي ن
ـم�-:
ي
ي
ي
ّ
أ-أسلوب اآلستثمار طويل األجل  ،ويشمل كل من المضاربة ،المشاركة بنوعيها الدائمة والمتناقصة ،اإلجارة التشغيلية واالستصناع .
قصر االجل ويشمل المرابحة ،بيع السلم ،االجارة التمليكية  ،المزارعة والتورق.
ب-أسلوب اآلستثمار ي
وال يمكــن القــول بــأن هــذا التقســيم دقيــق  ،فعــى ســبيل المثــال  ،إن عمــر المـ ژـ�وع قائــم عــى اســاس مبــدأ المرابحــة وقــد يســتغرق انجــازە عــدة
ً
َ
ســنوات ممــا يدخلــه ضمــن اآلليــات اآلســتثمارية طويلــة األجــل  ،ن� حـ ي ن
ـ� نجــد آســتثمارا آخــر قائمــا عــى اســاس المرابحــة  ،يســتغرق انجــازە بضعــة
ي
ن
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص.) 148
اشــهر فقــط ممــا يجعلــه ي� عــداد آليــات اآلســتثمار قصـ يـرة األجــل (السـ ي
ت
يأ� ذكر ألهم آليات اآلستثمار وأساليبه -:
هذا وفيما ي
ً
أوال-:المضاربــة  -:ویه ژرسعـ َـا ) أن يعــ� الرجــل الرجــل المــال عــى ّأنــه ّ
يتجــر بــه عــى جــزء معلــوم يأخــذە العامــل مــن ربـ ــح المــال  ،أي جــزء كان ممــا
ي
ي
َ
َ
َ
يتفقــان عليــه ثلثــا أو ربعــا أو نصفــا) (القرطـ ج يـى (ابــن رشــد)  ،1975،ج ،4ص )10ومــن ژرسطهــا أن يكــون الرب ــح بينهمــا والخســارة عــى صاحــب المــال
ن
أ� بكــر ،القاهــرة  ،ص.)178
ـا�  ،برهــان الديــن بــن ج ي
(المرغينـ ي
َ
ن
یه أن يدفــع رب المال-مالكــه -ســواء كان فــردا أم مؤسســة (المــرف) اىل العامــلوالباحثــون ي� مجــال االقتصــاد اآلسـ ي
ـایم قــد عرفوهــا بأنهــا  :ي
َ
َ
ن
–المضــارب -مــاال يتجـ ّـر بــه عــى أن يكــون الربـ ــح مشـ تـركا بينهمــا بـ ژـ�وط مخصوصــة والخســارة تكــون عــى صاحــب المــال وحــدە ي� الجملــة
ـایم للبحــوث والتدريــب
(العـ يـى 1433،ه2012-م،ص ، )2081وقــد يطلــق عــى المضاربــة اســماء –القـراض أو المقارضة(ســعد هللا  ،المركــز اآلسـ ي
ن
ـا� 1982 ،م  ،ج.) 87/6
ویه قــد تكــون مطلقــة وقــد تكــون مقيــدة (الكاسـ ي
،الســعودية،ص ، )277ي
ن
ّ
ـو� للمضاربــة  ،ونعـ ن يـى بــه وضــع المضاربــة بالنســبة للـ ژـ�كات التجاريــة  ،فمختلــف فيــه فقــد ذهــب البعــض اىل القــول بــأن
أمــا التكيــف القانـ ي
َ
المضاربة من قبل ژرسكات االموال  ،ذلك ألنها ت
تقرب من ژرسكات المســاهمة بســبب عدم قيام المســاهم ن� بعض االحيان بإدارة ژ
ال�كة تاركا ذلك
ي
ژ
ليبارسهــا نيابــة عنــه  ،وذلــك لقيامــه بأعمــال المضاربــة بأمــوال ژ
ال�كــة نيابــة عنــه  ،ويراهــا البعــض االخــر مــن قبيــل ژرسكات االشــخاص
لمجلــس االدارة
ـخى ن ي� المضــارب .
وذلــك لـ نـرورة مراعــاة االعتبــار الشـ
ي
َ
َ
ّ
ن
ن
ن
ژ
ـایم عــن فقــه االنظمــة القانونيــة وال مقابــل لــه ي� الـ ژـ�كات المعروفــة ي� القانــون
والراجــح أنهــا تعــد نوعــا فريــدا مــن الــ�كات يتمـ يـر بــه الفقــه اآلسـ ي
ـا� 2007 ،م  :ص. )116-115
التجــاري (الرفـ ي
هــذا وأن المصــارف اآلســامية تســتخدم المضاربــة كصيغــة تمويــل وآســتثمار  ،فيقــدم المــرف مــال المضاربــة اىل العميــل المضــارب الــذي يبــذل
ـ� البنــك والعميــل بحســب النســبة الشــائعة المتفــق عليهــا ن� العقــد ّ ،
جهــدە ن� آســتثمارە بنحــو مطلــق أو ّ
مقيــد  ،والربـ ــح يــوزع بـ ي ن
وأمــا الخســارة
ي
ي
َ
ّ
فيتحملهــا البنــك باعتبــارە ربــا للمــال  ،إال أن تكــون الخســارة ناشــئة عــن التعــدي أو التقصـ يـر أو مخالفــة الـ ژـ�وط العقديــة مــن قبــل المضــارب –
َ
ن
العميــل -ويحســب الطرفــان نتائــج العمليــة  ،ويقتســمان االربــاح ي� نهايــة مــدة المضاربــة  ،وال مانــع مــن أن يتــم ذلــك دوريــا حســب االتفــاق ووفــق
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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الضوابــط ژ
ال�عيــة المعروفــة بهــذا الخصــوص (مولــود  : 2014 ،ص.)85
ت
ژ
يأ� -:
هذا وقد وضع الفقهاء قواعد للمضاربة ال�عية يمكن ايجازها بما ي
ّ
ّ
ن
ل�وط العقد من جهة ّ
تعدي أو مخالفة ژ
رب العمل
تقصر أو
غر مضمونة ي� حال وقوع
ي
أ-يد المضارب (المرف) عى المال يد أمانة  ،ولكنها ي
 .ب-يحدد الربــح وفق نسب محددة متفق عليها.
ن
ين
التوفر والودائع اآلستثمارية.
المساهم� واصحاب حسابات
ج-توزع الخسائر ي� حال وقوعها عى جميع
ي
ين
الدائن� بالنسبة للمرف فا تتحمل حساباتهم الخسارة .
د-اصحاب الحسابات الجارية هم بمثابة

ين
ـ� ودائنـ ي ن
ه-يتــم توزيـ ـ ــع االمــوال المتبقيــة بعــد الخســارة عــى اصحــاب الحســابات الجاريــة ومــن ن� حكمهــم مــن مقرضـ ي ن
مودع�(ابــن المفلــح
ـ� أو
ي
ّ
ن
برهــان الديــن ،ج1418 ، 4ه1997-م :ص ، )355هــذا والبــد مــن االشــارة اىل تخــوف المصــارف اآلســامية مــن خســارة العميــل  ،إذا ضــارب ي�
ً
التفكر ن� عدد من االجراءات بعضها لم تجزە الهيئات ژ
ال�عية وال المجامع
حينئذ ســيتحملها البنك ژرسعا  ،فكان هناك
اموالها  ،إذ أن الخســارة
ٍ
ي ي
ژ ً
ن
الفقهية  ،كتحمل المضارب الخســارة ي� كل األحوال  ،وبعض هذە االجراءات مجازة رسعا  ،لكنها لم تكن كفيلة بدرء الخســارة عن البنوك وقت
ن
ن
حدوثهــا  ،فكانــت النتيجــة ي� تقلــص صيغــة المضاربــة ي� البنــوك اآلســامية اىل مــا نســبته  %2مــن حجــم المنتجــات الماليــة الـ ت يـى تقدمهــا البنــوك
اآلســامية ( - 29479/https://islamonline.netبتأريـ ـ ــخ .)2020/2/2
ً
ن
ن
ّ
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص ، ) 150وقــد تكــون المشــاركة ژرسكــة أمــاك أو ژرسكــة
یه االجتمــاع ي� اســتحقاق أو تــرف (السـ ي
ثانيــا -:المشــاركة  -:ي
عقــود (ابــن قدامــة  ،ج ،5لبنــان :ص ، )109تختلــف المشــاركة عــن المضاربــة ن� كــون صاحــب الجهــد يملــك اىل جانــب جهــدە جـ ً
ـزء مــن المــال ،
ي
ّ
ن ن
ـم� ي� الربـ ــح والخســارة
ولكنــه غـ يـر كاف للقيــام بنشــاطه فيضطــر اىل اللجــوء اىل طــرف آخــر ليقــدم مــا يحتاجــه مــن مــال  ،ويكــون الطرفــان متقاسـ ي
َ
ن
ن
ـایم 2008 ،م :
ـى وجــود طرفـ يـ� وكل منهمــا يملــك المــال والجهــد مــن حيــث األصــل (لسـ ي
بشــكل يتــم االتفــاق عليــه مســبقا ،إذن المشــاركة تقتـ ي
ص.)456
ن
هذا وتســتخدم البنوك اآلســامية المشــاركة كعقد من عقود اآلســتثمار  ،فهو االســلوب االمثل لتمويل عمليات اآلســتثمار الجماعية  ،السـ ّـيما ي�
ن
و� هــذە الصيغــة يمــول البنــك المـ ژـ�وع –موضــوع المشــاركة -بمبلــغ مــن المــال  ،والعميــل بمبلــغ
المشــاري ــع الصناعيــة والتجاريــة والعقاريــة ي
وغرهــا ،ي
فأمــا الخســارة فتكــون بقــدر حصــة ّ
ال�كــة وتــوزع االربــاح بينهمــا بحســب االتفــاق ّ ،
ـ� لـرأس مــال ژ
آخــر ويصبــح البنــك والعميــل مالكـ ي ن
كل طــرف مــن
َ
ـ� عمليــة بديلــة عــن المديونيــة الربويــة الـ ت يـى تســتخدمها المصــارف
رأس المــال نســبة وتناســبا  ،هــذا والمصــارف اآلســامية عندمــا تقــوم بالمشــاركة فـ ي
ّ
التقليديــة (مولــود  ، 2014 ،ص ، )87الـ ت يـى يتــم التمويــل فيهــا لقــاء دفــع اربــاح تمثــل مجمــوع الفوائــد المحــددة المقطوعــة ألصحــاب رأس المــال
یه الربــا بعينــة .
وهــذە العمليــة ي

هــذا ولتنفيــذ هــذە الصيغــة يجــب اعــداد عقــد مشــاركة (دائمــة أو متناقصــة) تـرا� فيهــا الضوابــط ژ
ال�عيــة  ،الســيما مــا يتعلــق منهــا بآليــة اطفــاء
ن
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص.) 152
حصــة البنــك ي� المشــاركة المتناقصــة ((السـ ي
ژ
ـیك التقليــدي بالســحب عــى المكشــوف أو تمويــل رأس المــال
هــذا ويمكــن أن تســتخدم المشــاركة لصياغــة بديــل مــ�وع كمــا يعــرف بالنظــام البنـ ي
ً
ً
ن
ن
العامل(ســليمان نــارص  ،2002،ص ، )103والتخــوف الموجــود ي� المضاربــة ( والمذكــور آنفــا ) موجــود ي� المشــاركة ايضــا  ،مــن حيــث التوجــه اىل

ـایه نســب المضاربــة ( 29479/https://islamonline.net
تقليــص العمــل بهــا  ،والبعــد عنهــا ليصــل حجــم العمــل بهــا اىل نســب متدنيــة تضـ ي
بتأريـ ـ ــخ .)2020/2/8ً
ژ
ال�خ� 1414 ،ه1993-م :ص ، )78هذا  ،وقد تم تعريفها
ویه بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربــح معلوم (
ثالثا-:المرابحة لآلمر بال�اء  -:ي
ي
َ
مــن وجهــة النظــر البنكيــة بأنهــا -:أن يتقــدم العميــل اىل البنــك طالبــا منــه ژرساء ســلعة معينــة بالمواصفــات الـ ت يـى يحددهــا  ،عــى اســاس الوعــد منــه
َ
َ
ـال  ،مرابحــة بالنســبة الـ ت يـى يتفــق عليهــا  ،ويدفــع الثمــن مقســطا حســب امكانيته(عفانــة  ،1996 ،ص. )55
بـ ژـ�اء تلــك الســلعة الازمــة لــه فعـ
َ
ن
ّ
ن ژ
ـكا� لســداد ثمنهــا نقــدا  ،وألن البائــع ال يبيعهــا لــه اىل أجــل
كمــا عرفــت ب( -:أن يتقــدم الراغــب ي� رساء ســلعة اىل المــرف ألنــه ال يملــك المــال الـ ي
فيشـ تـريــها المــرف بثمــن نقــدي ويبيعهــا اىل عميلــه بثمــن مؤجــل أعــى) (المــري 1416 ،ه1996-م :ص) .
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َ
َ
تسـ يـر البنــوك اآلســامية المعــارصة عــى معاملــة معينــة أطلــق عليهــا (بيــع المرابحــة لآلمــر بالـ ژـ�اء) باعتبارهــا بديــال ژرسعيــا عمــا تقــوم بــه البنــوك
یه-:
الربوية(مولــود  : 2014 ،ص ، )88هــذا ويقــوم عقــد المرابحــة عــى توفــر اركان ثاثــة ي
أ-عميل يريد الحصول عى سلعة محددة المواصفات والكمية وموعد التسليم .
ب-مرف اسایم عى استعداد لتمويل ژرساء السلعة وفق ژ
ال�وط المحددة .
ي
ن
المطلوبة(السبا� 1433،ه2012-م  :ص.) 174
استراد السلعة
ج-عميل عى استعداد إلنتاج أو ي
ي
بال�اء عبارة عن بيع ژ
غر مملوكة للبائع وقت طلب العميل ژ
فبيع المرابحة لآلمر ژ
ب� العميل ي ن
ورساء ي ن
ل�ائها
وب� البائع (البنك)  ،وأن البضاعة ي
ژ
یه-:
 ،والمرابحة لآلمر بال�اء تمر بخطوات ي
ت
ت
ت
المشري الطلب للبائع بتحديد ثمنها ،
الى تتصف بها مع تقديم
أ-تحديد السلعة من قبل المشري والمواصفات ي
ب-يرسل البائع اىل البنك فاتورة عرض اسعار محددة بوقت ي ن
مع� .
َ
َ
ب�اء السلعة إذا ت
ت
ج-المشري يعد البنك ژ
اشراها وعدا ملزما.
د-يدرس البنك طلب العميل ويحدد ژ
وغرها.
ال�وط والضمانات من كفالة ي
َ
َ
ه-يقوم البنك ژ
ب�اء السلعة من البائع ويحوزها  ،ويدفع ثمنها اليه نقدا ويرسل موظفا يتسلم السلعة وبذلك تكون السلعة مملوكة للبنك.
و-يوقــع المشـ تـري عقــد بيــع مرابحــة مــع البنــك عــى ژرساء الســلعة ودفــع ثمنهــا حســب االتفــاق الــذي جــرى بينهمــا ويســتلم الســلعة (شـ يـبر
1427،ه2007-م :ص ،)309هــذا وال تخلــو المرابحــة مــن تخــوف البنــوك اآلســامية مــن رفــض العميــل تنفيــذ صفقتــه المرابحــة بعــد طلبهــا مــن
ن
ن
البنــك  ،وهــذا يعــرض البنــك لخســارة بيعهــا ي� الســوق لمــن يطلبهــا  ،وذلــك ســيكون خســارة ي� الغالــب  ،فأتجــه التفكـ يـر اىل أن يكــون وعــد العميــل
ً
ن
ت
ملزمــا لــه ال يســمح لــه بالنكــول عــن التنفيــذ لمــا وعــد بــه ،كمــا تتخــوف البنــوك مــن ظهــور عيــب ي� ســلعة المرابحــة  ،فأتجهــت البنــوك اىل التفكـ يـر ي�
البيــع مــع الـ جـراءة مــن العيــوب ( - https://islamonline.net/29479بتأريـ ـ ــخ . )4/2/2020
ن
قصر األجل ومنها -:
هذا ولتمويل اآلستثمار ي� االقتصاد
كثرة منها ما اطلقنا عليه اسلوب اآلستثمار ي
اإلسایم آليات ي
ي
ن
ن
ژ
ن
ـا� 1982 ،م  :ج/7ص ، )159وينــدرج الســلم
ىسء مؤجــل موصــوف ي� الذمــة بثمــن معجــل (الكاسـ ي
-1الســلم -:الــذي هــو بيــع الديــن بالعـ يـ� او بيــع ي
ن
ن
ي� االصطــاح االقتصــادي ضمــن عقــود المســتقبليات ألن موضوعــه هــو ســلعة موصوفــة ي� الذمــة وليســت معينــة ( القــري  ،ادارة المخاطــر الــذي
ت
ـبتمر .)2004
نظمتــه االكاديميــة العربيــة للعلــوم الماليــة والمرفيــة ،للفــرة  27-25سـ ج
ن
ت
ويشريــها صاحب الثمن من صاحبها بسعر أقل من سعرها وقت
فالسلم بيع سلعة موصوفة ي� ذمة صاحبها لصاحب الثمن اىل أجل معلوم
ن
ين
ـدالن �-الســلم ( رأس المــال
بالع�(مولــود  ، 2014 ،ص ، )98ويتكــون الســلم مــن الصيغــة  ،والعاقديــن والمحل-البـ
حصادهــا ،فهــو بيــع الديــن
ي
ـیع 1313 ،ه :ج،4ص ، )110هــذا والبنــوك اآلســامية تســتخدم عقــد الســلم –كبديــل لاقـ تـراض بفائدة-باســتخدامات
والمــال المســلم فيــه) (الزيلـ ي
ن
ّ
ـا� ،وذلــك بتوفـ يـر الســيولة النقديــة الازمــة للزراعــة أو الصناعــة ،
ـا� واإلنتـ ج ي
ا� ،الصنـ ي
مختلفــة ي� التمويــل أهمهــا مــا يتعلــق بتمويــل النشــاط الــزر ي
ن
ژ
ژ
ـر� وعقــد ســلم
فالســلم وســيلة م�وعــة لتوفـ يـر الســيولة للعمــاء أو تمويــل رأس المــال العامــل وفــق الضوابــط ال�عيــة  ،والســلم نوعــان ســلم مـ ي
ً
ـیك المشــار اليــه فيمــا ســبق وارد هنــا أيضــا  ،فقــد اثبتــت دراســة حديثــة أن نســبة حجــم التمويــل
موازي(مولــود  ، 2014 ،ص ، )100والتخــوف البنـ ي
بالســلم كانــت ( )%0.02مــن حجــم التمويــات اآلســامية لســنة  ، 2010فــكان تخــوف المصــارف اآلســامية مــن تطبيــق عقــد الســلم ،هــو أن البنــك
ســيحصل مقابــل رأس مــال الســلم عــى ســلع وبضائــع ،فكيــف يقــوم بتســويقها؟ وكيــف يحقــق هــذا التســويق ربحــا لــه؟ إنهــا مخاطــرة ال يريــد البنــك
أن يتحملهــا!( - https://islamonline.net/29479بتأري ـ ــخ . )9/2/2020
-2عقد االســتصناع  -:هو عقد عى مبيع ن� الذمة ژ
ورسط عمله عى الصانع (الســمرقندي ،ج1414، 2ه1994-م ،ص ،)362وعقد االســتصناع
ي
ن
ژ
ژ
ن
ـ�ء رسيطــة أن يكــون العمــل عــى العامــل والثمــن عــى
معاملــة بـ يـ� الصانــع والمســتصنع ( الكاسـ ي
ـا� 1982 ،م  :ج ، 5ص ،)2عــى صناعــة الـ ي
المســتصنع  ،ووضعــت ژرسوط لصحــة االســتصناع منهــا-:

َ
أ-بيان حسن المصنوع وقدرە ووصفه (أن يكون المصنوع معلوما).
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ژ
ال�ء المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس ألن وجه استثناء االستصناع من بيع المعدوم هو المعرفة.
ب-أن يكون ي
ج-أن ال يذكر فيه أجل محدد  ،ألن تحديد األجل يحول العقد اىل السلم(مولود  ، 2014 ،ص.)103
َ
َ
د-أن يكون المتعاقد عليه منتجا صناعيا  ،فا يصح ن ي� البقول والحبوب ونحو ذلك.
ن ژ
ال�ء المصنوع من الصنائع.
ه-أن تكون المواد المستخدمة ي� ي
و-تحديد مكان تسليم المباع مع توصيف واضح ودقيق لكيفية التنفيذ(مولود  ، 2014 ،ص. )102
ن
ن
وغرهــا  ،ويمكــن
ـا� والطائـرات والمصانــع والســفن ي
هــذا ويمكــن للمصــارف اآلســامية اســتخدام عقــد االســتصناع ي� كل مــا تدخلــه الصناعــة كالمبـ ي
َ
َ
َ
أن تســهم المصــارف اآلســامية ن ي� تحويــل هــذا العقــد وتوظيفــه  ،ســواء كان المــرف صانعــا أو مســتصنعا أو موازيــا.
والخاصــة أن عقــد االســتصناع أحــد اســاليب تمويــل اآلســتثمار  ،حيــث تطبقهــا اليــوم المصــارف اآلســامية وهــو عقــد مـ ژـ�وع وجائــز وبديــل
ن
ت
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص ) 157والمشــكلة المنوهــة عنهــا فيمــا ســبق حــول الســلم والمضاربــة والمرابحــة موجــودة
عــن االقــراض بفائدة(السـ ي
ن
بتفاصيلها ي� عقد االستصناع ،إذ يحمل العقد مخاطرة بيع السلعة المستصنعة ،ومخاطرة بيعها بربــح (https://islamonline.net/29479
بتأري ـ ــخ .)5/2/2020َ
َ
ـ� 1412 ،ه1992-م :ج ، 5ص ،)389فاإلجــارة والك ـراء -:
-3االجــارة  -:ي
یه تمليــك منفعــة غـ يـر معلومــة زمنــا معلومــا بعــوض معلــوم (الطرابلـ ي
ـ� اثنـ ي ن
ـ� طرفـ ي ن
عقــد بـ ي ن
غرهــا  ،يأخذهــا أحدهمــا مــن اآلخــر لزمــن معلــوم مقابــل عــوض معلــوم  ،واالجــارة ســبيل مــن ســبل اآلســتثمار
ـ� عــى منفعــة ال ي
ـ� وآالت البنــاء والحفــر للمقاولـ ي ن
ن� المصــارف اآلســامية  ،ويتــم تأجـ يـر البنــوك اآلســامية لــآلالت والمعــدات والمكنــات  ،للصناعيـ ي ن
ـ� والحافــات
ي
والســيارات للناقلـ ي ن
وغرهــا .
ـ� ي

ن
ـایم لغــرض حفــظ األوراق الماليــة واالشــياء الثمينــة وتحصيــل
كذلــك يتــم تأجـ يـر االشــخاص والهيئــات مســتودعات وقاصــات ي� البنــك اآلسـ ي
َ
وغرهــا  ،مقابــل أجــر يأخــذە البنــك نظـ يـر الخدمــات الـ تـى يؤديهــا للمتعاملـ ي ن
ـ�  ،فضــال عــن االجــارة المنتهيــة بالتمليــك وذلــك بقيــام المــرف
الشــيكات ي
ي
ـ� كســيارة اىل شــخص لمــدة معينــة مقابــل أجــر معـ ي ن
بتأجـ يـر عـ ي ن
ـ� قــد يزيــد عــن أجــر المثــل عــى أن يملكــه اياهــا بعــد انتهــاء المــدة ودفــع اقســاط االجــرة
كلهــا بعقــد جديد(الهيـ ت يـى ،االردن ،ص. )36

فاإلجــارة والك ـراء اســلوب مــن اســاليب التمويــل اآلســامية  ،ویه ژ
م�وعــة وجائــزة تســتخدمها المصــارف اآلســامية كبديــل لاقـ تـراض بفائــدة
ي

ولألف ـراد أن يســتفيدوا منهــا قــدر امكانياتهــم  ،كمــا تســتفيد المصــارف اآلســامية منهــا آلســتثمار أموالهــا وأخــذ اجــرة العمولــة والمصاريــف االداريــة
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص.) 155
عليها(مولــود  ، 2014 ،ص ،)104واالجــارة نوعــان همــا االجــارة التمليكيــة واالجــارة التشغيلية(السـ ي
 -4عقــد التــورق  -:هــو ژرساء ســلعة بهــدف بيعهــا اىل طــرف ثالــث للحصــول عــى النقــد  ،فيقــوم المــرف بـ ژـ�اء كميــة كبـ يـرة مــن الســلع لنفســه ثــم
يلجــأ اىل بيعهــا اىل عمائــه بالمفــرق ،وهــذا النــوع مــن البيــع الموصــوف اجــازە الفقهــاء ووضعــوا لــه ژرسوطـ َـا ّ
أهمهــا-:
َ
أ-وجوب جهوزية السلعة  .ب-طريقة الدفع تكون نقدا ويجوز دفعه باألجل .
ّ
ج-حريــة تــرف المــرف بالســلعة  ،فــا يجــوز للمــرف ان يمنــح المجــال للمشـ تـري أن يبيــع الســلعة المشـ تـراة مــن خــال عمليــة التــورق إال بعــد
دفــع ثمنهــا بالكامــل .
د-ثمــن مبيــع الســلعة  ،يحــق للمــرف بيــع الســلعة المشـ تـراة باألجــل بعــد توقيعــه عقــد ژرسائهــا بثمنهــا المدفــوع مــع الزيــادة المتفــق عليهــا ألجــل ،
يذكــر أن التــورق المنظــم يجنــب البنــك الخســارة والمخاطــرة ،فالســلعة الـ ت يـى يتــم التــورق عليهــا ،يتفــق عنــد ژرسائهــا مــع الجهــة الـ ت يـى ســوف تشـ تـريــها
بخســارة يتحملهــا طالــب التمويــل ،فــا توجــد خســارة محتملــة للبنــك ،إال خســارة مماطلــة العميــل فيمــا بعــد أو تعـ ڤـرە( https://islamonline.
- 29479/netبتأريـ ـ ــخ . )2020/2/14

ن
-5المزارعــة -:عبــارة عــن عقــد بـ ي ن
ـ� مالــك االرض  ،والعامــل  ،بحيــث يعمــل العامــل ي� االرض لقــاء مــا يخــرج منهــا  ،عــى أن يكــون البــذار مــن مالــك
ن
ژ
ژ
ن
ویه تماثــل المضاربــة  ،ويتكــون عقــد المزارعــة مــن -:
االرض أو العامــل  ،والمزارعــة م�وعــة ي� االســام  ،ألنهــا عقــد رساكــة بـ يـ� المــال والعمــل ي
الخرة والوقت.
أ-المالك صاحب االرض
ب-العامل صاحب ج
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ویه منفعة من مال البذار من العامل أو عمل ن ي� حال كان البذار من صاحب االرض.
ج-محل العقد ي
َ
ومــن أهــم ژرسوطهــا  -:أهليــة العاقــد  ،تحديــد نوعيــة الــزرع  ،تحديــد نصيــب ّ
كل طــرف ومــدة العقــد ونوعيــة البــذار  ،ومقــدارە فضــال عــن صاحيــة
ن
ـبا� 1433،ه2012-م  :ص.) 181-171
االرض للزراعــة (السـ ي
بعددراأهمنتائجالبحثوتوصياته

ت
يأ� ّ
أهمها -:
سة الموضوع توصلت الباحثة اىل جملة من النتائج والتوصيات نذكر فيما ي
َ
ت
يأ�-:
أوال-:النتائج يمكن ايجازها فيما ي
ّ
ينص قانون انشــائها ونظامها الداخى رصاحة عى ت ن
االلرام بضوابط ژ
ين
ال�يعة االســامية
یه بنوك أو مؤسســات
ي
-1تب� لنا أن المصارف االســامية ي
َ
ن
ـذا وعطـ َ
ـاء  ،لتمـ ي نـر هــذە المصــارف عــن المصــارف األخــرى  ،ففكــرة تأســيس البنــوك االســامية
ي� التعامــل  ،والتأكيــد عــى عــدم التعامــل بالفائــدة أخـ
َ
ـال للبنــوك الربويــة الســائدة ن ي� العالــم المعــارص .
جــاءت اىل الوجــود  ،لتكــون هــذە المصــارف بديـ
ن
ن
ن
ن
ـایم  ،يحيــط العمليــة
ـیع يكمــن ي� أن االقتصــاد اآلسـ ي
-2إن الفــرق الرئيــس بـ يـ� مفهــوم اآلســتثمار ي� المذهبـ يـ� االقتصــادي اآلسـ ي
ـایم واالقتصــاد الوضـ ي
ـاىل  ،بينمــا نجــد الفكــر االقتصــادي
اآلســتثمارية بجملــة مــن الضوابــط واالبعــاد والمقاصــد العقديــة واالخاقيــة  ،وليــس هدفــه الوحيــد الربـ ــح المـ ي
ّ
َ
ن
ـایم
ـیع – الســيما الرأسـ ي
یه الغايــة والوســيلة ليســت مهمــة  ،فضــال عــن أن العاقــة بـ يـ� المــرف اآلسـ ي
ـماىل – يركــز عــى الربـ ــح  ،فالغايــة ي
الوضـ ي
والمودعـ ي ن
ـ� مــن اصحــاب االمــوال ن ي� المصــارف اآلســامية  ،قائمــة عــى قاعــدة الغــرم بالغنــم أي عــى أســاس المشــاركة ن ي� الربـ ــح والخســارة.
ن
ن
-3مــن أ كـ ڤـر مــا يؤخــذ عــى المصــارف اآلســامية ،محاوالتهــا المســتميتة ي� التخلــص مــن المخاطــرة كليــا ،ويتجــى ذلــك ي� جنوحهــا إىل البحــث عــن
َ
َ
ّ
اآلســتثمار اآلمــن الــذي ال خســارة فيــه ،فقــد توصــل البحــث اىل إن توافــر المــوارد ژ
الب�يــة الكفــؤة  ،يعــد مطلبــا أساســا لتقليــل المخاطــر الـ تّ يـى تواجــه
ّ
ّ
يقدمــه العميــل  ،ومــن ثــم يمكــن تقييــم مــدى
یه الـ تّ يـى تحــدد موضــوع اآلســتثمار الــذي
آســتثمارات المصــارف اآلســامية  ،ألن هــذە المــوارد هــذە ي
صاحيتــه لدخــول المــرف اآلســتثماري لآلســتثمار وفيمــا إذا يمكــن متابعــة آســتثمارە.
ن
-4مــن الـ نـروري بنــاء جســور عاقــات مرفيــة بـ ي ن
ـ� المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة ي� المجــاالت الـ ت يـى ال يدخــل الحـرام فيــه  ،وذلــك ألن
المصارف اآلســامية ال تســتطيع العمل بمفردها ن ي� مجتمعات تســودها انظمة المصارف التقليدية.
ن
ن
ویه
-5إن لفــظ اآلســتثمار ي� المأئــور الفقـ ي
ـ� اآلسـ ي
ـایم ليــس بلفــظ غريــب غـ يـر معهــود  ،فالفقهــاء القــدایم  ،فهــم قــد اســتعملوا اللفظــة ي� كتبهــم ي
مســتخدمة ومعروفــة لديهــم  ،فاللفظــة ليســت مصطلحـ َـا اقتصاديـ َـا حديثـ َـا كمــا ذهــب اليــه جمــع مــن الباحثـ ي ن
ـ�.
ّ
ن
ن ن
ّن
ـماىل ،ويـ ـهملــون
-6تبـ يـ� مــن تعريفــات اآلســتثمار إن االقتصاديـ يـ� ي� تعريفاتهــم لآلســتثمار يركــزون عــى حصــول االربــاح والزيــادة ي� االصــل الرأسـ ي
ـا� للمصطلــح.
البعــد االجتمـ ي
-7رجحنــا بــأن يكــون اآلســتثمار فــرض كفايــة مــن حيــث المبــدأ  ،فــا يجــوز لألمــة تركــه  ،فهــو مبــاح ومـ ژـ�وع عــى مســتوى االفـراد ولمــا فيــه مصلحــة
ـلم� ألن أمــور معيشــة المسـ ي ن
للفــرد والمجتمــع والدولــة  ،وقــد يكــون واجبـ ًـا إن لــم يقــم بــه أحــد مــن المسـ ي ن
ـلم� ن ي� الوقــت الراهــن تتوقــف عليــه .
ـ� والتعليمــات الـ تـى تحكــم عمــل الجهــات المعنيــة باآلســتثمار ،یه قوانـ ي ن
-8إن القوانـ ي ن
ـ� وتعليمــات قــارصة عــن االيفــاء بمتطلبــات المســتجدات
ي
ي
َ
ن
ن
الحديثــة ي� الحيــاة االقتصاديــة للنــاس  ،بــل ي� كثـ يـر مــن الحــاالت  ،نلحــظ عــدم االلـ ت نـرام بنــص قانــون اآلســتثمار  ،فضــال عمــا تضعــه دوائــر الدولــة
َ
مــن اج ـراءات مجحفــة تخـ ّ
ـص تنفيــذ مناقصــات المشــاريـ ـ ـع فضــال عمــا تضعــه دوائــر الدولــة مــن العراقيــل امــام المســتثمرين وســيطرتها عــى منافــذ

اآلســتثمار بشــكل واســع  ،مــع تفـ ژـ� ظاهــرة الفســاد المــاىل  ،واالداري  ،والروتـ ي ن
والبروقراطيــة المقيتــة.
ـ� القاتــل  ،ي
ي
ي
َ
-9ضعــف ثقافــة اآلســتثمار لــدى المواطــن  ،فضــال عــن افتقــار دوائــر اآلســتثمار للكفــاءات المتخصصــة نتيجــة اتبــاع المحاصصــة الحزبيــة والطائفيــة
َ
ن
 ،ن� توزيـ ـ ــع دوائــر الدولــة ن� الوقــت الحـ ن
ـارص  ،فضــال عــن عــدم وجــود سياســة موحــدة للدولــة وغيــاب االسـ تـراتيجيات والــرؤى الواضحــة ي� مجــال
ي
ي
ن
التنميــة واآلســتثمار  ،كذلــك عــدم وجــود التعــاون المطلــوب بـ يـ� قطــاع اآلســتثمار والمســتثمرين.
ن
-10يتمـ ي نـر وضــع اآلســتثمار ي� العـراق والبلــدان المجــاورة لهــا بغيــاب األمــن وازديــاد نشــاطات عصابــات الخطــف واالغتيــال والتهجـ يـر ،إذ اآلســتثمار
يتطلــب ن ي� الغالــب  ،اجــواء مســتقرة أمنــة .
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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تّ
ت
ّ
ت
يأ� -:
والى يمكن ايجازها بما ي
تستوجب دراستنا التوصية ببعض األمور ي
الى تخص المصارف اآلسامية اآلستثمار فيها ي
ن
ـر� واآلســتثمار ن� المصــارف -2 .توطيــد العاقــة بـ ي ن
-1العمــل مــن أجــل توحيــد الــرؤى بـ ي ن
ـ�
ـ� المذاهــب الفقهيــة وآراء الفقهــاء حــول التعامــل المـ
ي
ي
ن
المصــارف اآلســامية والمصــارف التقليديــة فيمــا يمكــن إجـراء العاقــة بينهمــا  ،وال تتجــاوز الخطــوط الحمـراء الـ تـى وضعتهــا ژ
ال�يعــة اآلســامية ي�
ي
ـاىل .
التعامــل المـ ي
ً
ً
-3ايــاء المزيــد مــن االهتمــام بدراســة الفقــه االقتصــادي  ،ن� كليــات ژ
ال�يعــة والقانــون  ،لتخريـ ـ ــج كــوادر متخصصــة ژرسعــا وقانونــا بالتعامــات
ي
المرفيــة .
-4اختيار الشخص المناسب للمكان ن ي� العملية اآلستثمارية .
-5العمــل عــى توفـ يـر االجــواء المناســبة والجاذبــة لآلســتثمار وضمــان األمــن وتشــجيع المســتثمرين  ،ورجــال األعمــال وتســهيل مهامهــم وتأمـ ي ن
ـ�
حاجياتهــم .

-6العمــل مــن أجــل إصــدار موســوعات علميــة فقهيــة تخـ ّ
ـص التعامــات الماليــة والمرفيــة وتصبــح مرجعـ َـا لهيــاآت الفتــوى والرقابــة ژ
ال�عيــة الـ ت ّ
ـى
ي
تخـ ّ
ـص عمــل المصــارف اآلســامية .
ين
القوان� والتعليمات الصادرة ن ي� البلدان العربية واآلسامية ومواكبتها للتطورات المالية الحديثة ن ي� حياة المجتمعات.
 .-7العمل عى انسجام
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.2البخاري ،أبو عبد هللا ،محمد بن إســماعيل( ،ت 256ه = 869م) ،أ-صحيح البخاري ،ط1 ،1م ،ضبط النص :محمود نصار ،دار الكتب
العلمية-بروت1421 ،هـ2001-م ،كتاب ( )13العيدين ،باب ( :)11فضل العمل ن� أيام ژ
الت�يق ،حديث رقم .969
ي
ي
ب -صحيح البخاري ،كتاب المزارعة  ،رقم الحديث 825/2 ،2216
.3ابن تيميه  ،ابو العباس –احمد بن عبد الحليم –ابن تيميه –مجموع الفتاوي  ،جمع وترتيب عبدالرحمن قاسم ،ط ،2ج1398، 29ه.
ن
.4الجــزري  ،ابــن األثـ يـر الجــزري ،مجــد الديــن ،أبــو الســعادات ،المبــارك بــن محمــد( ،ت 606ه 1209 -م) ،النهايــة ي� غريــب الحديــث واألثــر ،ط،1
2م ،تحقيق :خليل شيحا ،ج ،1دار المعرفة ،يبروت1422،هـ2001-م.
ن
،بروت ،لبنان1413 ،ه1993-م.
.5الجزار  ،جعفر الجزار  ،البنوك ي� العالم انواعها وكيف نتعامل معها ،دار النفائس ي
.6الحاج  ،د .طارق الحاج  ،علم االقتصاد ونظريته  ،دار ژ
الن� والتوزي ــع  ،عمان  ،االردن.1997 ،
.7حردان  ،طاهر حيدر حردان  ،مبادئ اآلستثمار ،ط ،1دار المستقبل  ،االردن .1997،
ن
االصفها� ،مفردات القرآن ،ط ،1دار القلم ،دمشق ،دار الشامية  ،يبروت ،لبنان1412 ،ه1992-م.
.8الراغب
ي
،بروت ،لبنان 2007 ،م.
.9
الرفا�  ،فادي محمد  ،المصارف اآلسامية ،ط ،2منشورات
الحلى ي
جي
ي
ن
مصط� واحمد الزيات ،المعجم الوسيط ،ج ،1مجمع اللغة ،دار الدعوى.
.10الزيات  ،ابراهيم
ن
.11الزيلــیع  ،فخــر الديــن -عثمــان بــن عــى بــن محجــن البــار� الزيلــیع  ، -تبـ ي ن
االمريــة الكـ جـرى،
ـ� الحقائــق ژرسح كـ نـر الدقائــق ،ج ،4ط ،1المطبعــة ي
ي
ي
ي
ي
بــوالق ،القاهــرة ،مــر 1313،ه.
ن
ن
،بروت ،لبنان
ماىل عادل ومســتقر –مقارنات تطلعات نتائج  ،ط ،1دار المنهل ي
ـبا�  ،د .غســان السـ ي
.12السـ ي
ـبا�  ،المصارف اآلســامية –نظام ي
1433،ه2012-م.
حس� حامد حسان ،األوراق التجارية ن� ژ
ين
.13ال�اج  ،د .محمد احمد و د.
ال�يعة اآلسامية ،دار الثقافة ،القاهرة ،مر.1988،
ي
،بروت  ،لبنان1414 ،ه1993-م.
.14
ا� سهل  ،المبسوط  ،ج ،22دار المعرفة ي
أ-ال�خ�  ،محمد بن احمد بن ج ي
ي
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،بروت 2000 ،م.
م� الدين الميس ،ط ،1دار الفكر
ب-
العر� ي
أ� سهل  ،المبسوط  ،تحقيق خليل ي
جي
ال�خ�  ،أبو بكر محمد بن ج ي
ي
ن
ـایم للبحــوث والتدريــب ،جــدة
.15ســعد هللا  ،رضــا ســعد هللا ،البنــوك اآلســامية ودورهــا ي� تنميــة اقتصاديــات المغــرب العـ ج ي
ـر�  ،ط ،2المركــز اآلسـ ي
،السعودية.
.16السایم  ،نر محمد  ،الضوابط ژ
ال�عية لآلستثمار  ،دار االيمان  ،االسكندرية ،مر .2008 ،
ي
أ� احمد ،عاء الدين  ،تحفة الفقهاء ،ج،2ط،2دار الكتب العلمية ،يبروت ،لبنان1414،ه1994-م.
.17السمرقندي ،محمد بن احمد بن ج ي
ن
ن
ژ
مصط� كمال  ،القرار اآلستثماري ي� البنوك اآلسامية  ،ط ،1مطبعة
الغباىس  ،مر .1999،
.18السيد  ،طائل ،
ي
،بروت ،لبنان.2011 ،
سمر  ،المصارف اآلسامية من الفكرة اىل االجتهاد ،ط ،2الدار العربية للعلوم ي
.19الشاعر  ،الشاعر ي
شبر  ،المعامات المالية المعارصة ن� الفقه اآلسایم ،ط ،6دار النفائس ژ
للن� والتوزي ــع ،االردن1427 ،ه2007-م.
شبر -1 ،د .محمد عثمان ي
 .20ي
ي
ي
شبر  ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية ن� ژ
ال�يعة اآلسامية ،ط ،1دار الفرقان  ،االردن 1420 ،ه2000-م .
-2شبر  ،د .محمد عثمان ي
ي
ي
.21الصدر  ،محمد باقر  ،البنك الاربوي ن ي� االسام ،دار التعارف للمطبوعات1414 ،ه1994-م.
.22صيام  ،احمد زكريا صيام  ،مبادئ اآلستثمار ،ط ،6دار المناهج  ،عمان .1997 ،
ن
ن
ـیك ،مواهــب الجليــل ي� ژرسح مختــر خليــل  ،ج،5ط،3
ـ�  ،شــمس الديــن ابــو عبــدهللا بــن محمــد عبدالرحمــن الحطــاب الرعيـ يـى المالـ ي
.23الطرابلـ ي
دار الفكــر  ،بـ يـروت  ،لبنــان1412 ،ه1992-م.
ـایم للفوائــد المرفيــة الربويــة ،ط ،1دار الصحابــة للـ تـراث ،طنطــا ،مــر
.24عبــد الحميــد  ،د .عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد ،البديــل اآلسـ ي
1413،ه1992-م.
.25عفانة  ،د .حسام الدين عفانة  ،بيع المرابحة لآلمر ژ
ن
الفلسطيى
بال�اء ،ط ،1ژرسكة بيت المال
العر�.1996 ،
جي
ي
العى  ،د .صالح حميد  ،المؤسسات المالية اآلسامية ودورها ن ي� التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ط ،3دار النوادر ،سوريا 1433 ،ه2012-م.
 .26ي
ن
 .27ن ن
العري  ،د .عياد عساف ژ
،ال�وط التعويضية ي� المعامات المالية،ط ،1دار كنوز ،اشبيليا ،السعودية.2009،

ن
ـایم  ،ج  3و ج ،5ط ،1دار الســام ،القاهــرة ،مــر،
ـو�  ،د .رفعــت الســيد و د .عـ يـى جمعــة محمــد  ،موســوعة االقتصــاد اآلسـ ي
.28العـ ي
1430ه2009-م .
،بروت1399 ،ه1997-م.
.29ابن فارس ،معجم مقايس اللغة ،تحقيق عبد السام هارون ،ج ،1دار الفكر ي
الفضى  ،د .عبد الهادي  ،معامات البنوك التجارية  ،مركز الفقاهة للدراسات والبحوث الفقهية ،ط1429 ،1ه2008-م.
.30
ي
ن
.31الفـ يـروز آبــادي ،محمــد يعقــوب ،القامــوس المحيــط  ،ط ،6مكتــب تحقيــق الـ تـراث ي� مؤسســة الرســالة  ،تحقيــق مؤسســة الرســالة ،بـ يـروت
،لبنــان1419،ه1998-م.
ن
المغى ،ج ،4مكتبة القاهرة ،القاهرة ،مر1388 ،ه1968-م.
المقدىس ،
.32ابن قدامة
ي
ي
ن
م� الدين ،آستثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة ،مكتبة منشأة االسام.
.33
عى ي
القردا�  ،د .ي
ي
ن
ـا�
.34القرطـ ج يـى (ابــن رشــد) ،ابــو الوليــد محمــد بــن احمــد بــن محمــد القرطـ ج يـى (الحفيــد) ،بدايــة المجهــد ونهايــة المقتصــد ،مطبعــة مصطــ� البـ ج ي
الحلـ ج يـى  ،مــر .228/ 2، 1975،

.35ابن قدامة المقاس  ،عبد الرحمن بن محمد بن احمد  ،ژ
الكبر عى ت ن
،بروت  ،لبنان.
م� المقنع ،ج ،5دار الكتاب
ال�ح
العر� ي
ي
جي
ن
ن
اآلسایم ،ط ،1دار النفائس ،عمان ،االردن.
مصط�  ،المدخرات احكامها ،طرق تكوينها وآستثمارها ي� الفقه
.36قطب سانو
ي
ن
.37
الكاسا�  ،عاء الدين ابو بكر بن مسعود  ،بدائع الصنائع ،دار الكتاب
العر� ،يبروت ،لبنان1982 ،م  32/7 ،و.58/6
جي
ي
،بروت ،لبنان.802/5 ،
.38الماوردي  ،ابو الحسن ،الحاوي
الكبر ،دار الفكر ي
ي
سایم محمد ،مبادئ اآلستثمار  ،المطبعة السلفية.1982 ،
.39محمد ي

ن
ژ
ژ
ـایم
ـ� الديــن  ،احمــد حســن مـ ي
.40مـ ي
ـ� الديــن  ،عمــل رسكات اآلســتثمار اآلســامية ي� الســوق العالميــة  ،ط ،1البحريــن ،بنــك ال�كــة اآلسـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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لآلســتثمار.
ن
ن
تن
عى صبيح ،القاهرة ،مر.
.41
أ� بكر
ي
أ-المرغينا�  ،برهان الدين بن ج ي
ي
الفرغا� ،م� بداية المبتدي ،مطبعة محمد ي
ن
ت
ن ژ
ـر� ،بـ يـروت ،لبنــان ،
أ� بكــر  ،الهدايــة ي� رسح بدايــة المبتــدى ،تحقيــق طــال يوســف  ،دار احيــاء الــراث العـ ج ي
ـا�  ،برهــان الديــن بــن ج ي
ب-المرغينـ ي
.802/5
ن
المدبوىل  ،القاهرة  ،مر.1991 ،
اآلسایم ،ط ،1مكتبة
أمرة عبد اللطيف ،اآلستثمار ي� االقتصاد
.42مشهور  ،د .ي
ي
ي
.43المري  ،د .رفيق يونس  ،بيع المرابحة لآلمر ژ
بال�اء ن ي� المصارف اآلسامية ،ط ، 1مؤسسة الرسالة  ،يبروت  ،لبنان 1416 ،ه1996-م.
.44معلوف  ،لويس معلوف ،المنجد ن� اللغة واالعام ،ط ،26دار ژ
الم�ق  ،يبروت ،لبنان.
ي

.45المغر�  ،د .محمد فاتح محمود  ،تمويل وآستثمار اموال األوقاف اآلسامية ،ط ،1ژ
ال�كة العربية المتحدة للتسويق 2011،م.
جي
ن
.46ابــن المفلــح  ،ابراهيــم بــن محمــد بــن عبــدهللا برهــان الديــن ،المبــدع ي� ژرسح المقنــع ،ج ،4ط ،1دار الكتــب العلميــة  ،بـ يـروت  ،لبنــان،
1418ه1997-م .
ت
،بروت  ،لبنان.
.47ابن منظور
االفري� ،لسان العرب ،ج،3دار صادر ي
ي
قصر األجل للبنوك اآلسامية ،المطبعة العربية ،الجزائر .2002،
.48نارص  ،سليمان نارص  ،تطوير صيغ التمويل ي
ت
ژ
ژ
ـر� ،بـ يـروت ،لبنــان،
ـیع  ،ج ،1ط ، 1دار الــراث العـ ج ي
.49النــووي  ،أبــو زكريــا يحـ يـى بــن رسف ،المجمــوع رسح المهــذب ،تحقيــق محمــد المطيـ ي
1422ه2001-م.
الدوىل للبنوك اآلسامية  ،القاهرة . 1982 ،
.50الهواري  ،سيد  ،الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اآلسامية ،ج ،6مطابع االتحاد
ي

 .51ت
الهيى  ،عبد الرزاق رحيم ،المصارف اآلسامية ي ن
ب� النظرية والتطبيق ،دار اسامة ،عمان  ،االردن.
ي

.52
ياملیك و د .فائق الشماع ،القانون التجاري  ،كلية القانون  ،جامعة بغداد.1980،
ياملیك و الشماع  ،د .أكرم
ي
ي
.53ابو يوسف  ،الخراج  ،المطبعة السلفية  ،القاهرة  ،مر.
َ
ثانيا-:الرسائل و االطاري ــح الجامعية-:
.1عبــد هللا  ،حمــد محمــد عبــد هللا  ،آســتثمار االوقــاف واختيــارات محمــد قــدري باشــا مــن خــال كتابــه قانــون العــدل واالنصــاف  ،رســالة ماجسـ يـتر
مقدمة اىل كلية العلوم اآلســامية  ،جامعة الســليمانية1434 ،ه.2013-
الرمــوك ،اربــد ،االردن،
.2مقابلــة  ،منـ يـرة مقابلــة  ،صناديــق اآلســتثمار دراســة فقهيــة اقتصاديــة حالــة االردن ،رســالة ماجسـ يـتر مقدمــة اىل جامعــة ي
(غـ يـر منشــورة) .

ن
ژ
ـیع لآلســتثمار ي� العـراق ،دراســة تحليليــة مقارنــة  ،رســالة ماجسـ يـتر مقدمــة اىل كليــة القانــون ،
.3مولــود  ،عبــد الباســط كريــم مولــود ،النظــام الت�يـ ي
جامعــة الســليمانية.2003،
َ
ن
ـایم –كوردســتان الع ـراق انموذجــا ،
.4مولــود  ،عطــا احمــد مولــود  ،حكــم التعامــل بصــور الربــا المعــارصة ي� البنــوك اآلســامية مــن المنظــور اآلسـ ي
رســالة ماجســتر مقدمــة اىل كليــة ت
الربيــة  ،جامعــة كويــة 2014،م (،غـ يـر منشــورة).
ي
َ
ثالثا-:البحوثوالمجالت-:
ن
ن
.1زغـ يـر  ،محمــد عبــد الحكيــم زغـ يـر  ،دور الرقابــة ژ
ـایم المنعقــد
ال�عيــة ي� تطويــر االعمــال المرفيــة  ،مــن ابحــاث الملتـ تـ� المـ
ـر� والمـ ي
ي
ـاىل اآلسـ ي
ن
ـد� ي� الفـ تـرة مــن 13-10كانــون األول .1995
بـ ج ي
ن
اآلسایم ،العدد .173
اآلسایم لآلستثمار ،بحث منشور ي� مجلة االقتصاد
.2أبو غدة  ،د .عبد الستار أبو غدة  ،التوجيه
ي
ي
.3القري  ،محمد عى القري  ،ادارة المخاطر الذي نظمته االكاديمية العربية للعلوم المالية والمرفية ،ت
سبتمر .2004
للفرة 27-25
ج
ي
ژ
ات� باكستان.
.4مجلة األحكام العدلية  -تحقيق هواوين وحظ نور محمد و ارام باغ-كر ي

.5مقداد  ،د .زياد ابراهيم مقداد  ،الضوابط ژ
العلیم األول لكلية التجارة  ،الجامعة اآلسامية
ال�عية آلستثمار االموال ،بحث مقدم اىل المؤتمر
ي
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ين
فلسط�  9-8،مايو .2005
ت
رابعا-:بحوثمن(الشبكةالعالمية)االن�نيت-:

ت ن
و� http://www.alukah. -:
 -1االســماعيل ،جابر شــعيب االســماعيل  ،تاري ــخ ونشــأة المصارف اآلســامية ،بحث منشــور عى الموقع االلكر ي
22027/0/net/culture

ن
 -2حمــاد  ،د .حمــزة عبــد الكريــم حمــاد  ،مخاطــر اآلســتثمار ي� المصــارف اآلســامية –مفهومهــا –طبيعتهــا -مصادرهــا –اثارهــا ،بحــث منشــور عــى
ت ن
و�:
الموقــع اإللكــر ي
islamfin.go-forum.net/t168-topic
3-https://islamonline.net/29479s

العنوسةوخطرهاعىلالمجتمع
ف
قهیرهومهترسیهكا�لهسهركۆمهڵگا
ی ف
عبدالكريمفتاحأم�
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المقدمة

َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ ن َ َ َ َ
ـات ِلقـ ْـو ٍم
الحمــد هلل القائــل [ :و ِمــن آي ِاتـ ِـه أن خلــق لكــم ِمــن أنف ِســكم أزواجــا ِلتســكنوا ِإليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ِإن ِ ي� ذ ِلــك آليـ ٍ
َ َ َ َّ ُ َ
ن
ت
ت
ن
ـ� 1925 ،م ،ج ، 7ص77
يتفكــرون ] [الــروم ]21 :وأصـ يـى وأســلم عــى محمــد القائــل ( :ي
إ� أتــزوج النســاء فمــن رغــب عــن سـ ي
ـنى فليــس مـ يـى) (البيهـ ي
)نوعــى آلــه وأصحابــه الذيــن نهجــا منهجــه أجمعـ ي ن
ـ�.
أمــا بعــد خلــق هللا تعــاىل اإلنســان عــى طبيعــة اســتخدام الوســائل الماديــة واقتضائــه لــألكل والـ ژـ�ب والمعايشــة مــع بـ ن يـى نوعــه لاحتفــاظ عــى بقائــه
الجســدي والنــو�َّ ،
وحبــب إليــه تمريــر حياتــه مــع مقتضياتــه ژ
ـ� والبنــات والسـ ن
الب�يــة مــن اتخــاذ الــزوج والزوجــة والبنـ ي ن
ـكى المناســب لــه ،وأوجــب
ي
َّ
عليــه إمضــاء مــا يكــون عنــارص حياتــه وفــوزە تحــت ســتار منهجــه القويــم ،وحــرم عليــه أن يعامــل مــع مــا يســیم بالوســائل التمتعيــة الماديــة حســب
هــوى نفســه األمــارة بالســوء خارجـ ًـا عمــا ســورته ژرسيعــة هللا السـ َّـيما المـرأة ن� حــق الرجــل ،والرجــل ن� حــق المـرأة ،وحـ َّـذر هذيــن الكائنـ ي ن
ـ� أن يتعاالمــا
ي
ي
ن
ن
ـو� المــرل ال يحتــوي الكائــن الاناطــق مــن وضــع خارطــة طريــق االمتثــال أو
مــن بينهمــا كمــا يتعامــل الحيــوان الاناطــق مــع الحيــوان الاناطــق ،إذ الـ ي
ً
ن
ژ
األر� يأتيــه الشــيطان دومــا
ـدىل اإلنســان إىل هــذا الكوكــب
ـیم العامــة إجـراء أمــر ال يسـ يـر وفــق رسيعــة هللا بقانــون الغابــات .بعــد تـ ي
ي
االجتنــاب كمــا تسـ ي
ن
ن
َّ
ُّ
و� البــدأ والنهايــة يتشــبث
بأســباب غزيــرة خطـ يـرة ســواء كانــت ماديــة أو ي
غرهــا ألن يخرجــه مــن إطــار االمتثــال ثــم يرميــه ي� ظــرف العصيــان والتمــرد ،ي
بأقــ� األســباب المهلكــة وأصعبهــا.
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