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التي تقد

مها الإم��ارات

طائر املبادرات
ما �أن تنتهي مبادرة حتى تنطلق �أخرى جديدة ،وك�أننا نعي�ش في �سباق من المبادرات
�أو كما عبر ب�صدق �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي
بقوله�« :إن تطلعات دبي هي طائر ،كلما دنوت منه ل�صيده ،ارتقى لأعلى بجناحيه،
لت�ستمر المطاردة �إلى ما ال نهاية ويمكننا �أن نقول� :إن المبادرات تنتظر دورها لتنطلق
من دبي ،فهي في حقيقة الأمر «عا�صمة المبادرات».
�إن ما توفره دبي للم�ستثمرين من فر�ص ت�صل �إلى �أربعة تريليونات دوالر �سنوياً

ال�شراكات اجلديدة للمعهد..

�إيماناً منه ب�أهمية العمل الجماعي وبالدور التكاملي الذي
تلعبه الم�ؤ�س�سات فقد قام المعهد بتوقيع خم�س مذكرات تفاهم
مع كل من النيابة العامة في دبي والقيادة العامة ل�شرطة دبي
والجامعة الأمريكية بدبي ودائرة الرقابة المالية بدبي ومركز
الخدمات الم�ساندة ..ونحن نتجه �إلى ا�ستمرار تلك ال�شراكات
مع الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة بالدولة نظراً لأهميتها لتحقيق
الأهداف الوطنية في تنمية الموارد الب�شرية التي ت�شغل حيزاً

2013

القاضي د.جمال السميطي

«�أ�صبح البرنامج الذي �أطلقناه منذ  16عاماً عالمة من عالمات تميز الإمارات،
وم�صدراً لأف�ضل الممار�سات ،و�سبباً رئي�ساً لقفزات كبيرة في الأداء الحكومي» بتلك
الكلمات عبر �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم حفظه اهلل ورعاه،
عن اعتزازه و�شعب الإمارات جميعاً بتلك الممار�سة العالمية التي �أطلقها �سموه وحدد
هدفها بقوله ال�سامي :تطوير الأداء الحكومي هو تطوير للحياة ،وهو �صناعة ,نتاجها
الرئي�سي �سعادة النا�س وراحتهم ورفاهيتهم ،وقد ح�صدت القيادة العامة ل�شرطة دبي
الن�صيب الأكبر من جوائز هذه الدورة ،المتمثل في  14جائزة ،كما فازت النيابة العامة
ممثلة المجتمع ب ـ  4جوائز مما ي�ضاعف �إح�سا�سنا وفخرنا بتلك الم�ؤ�س�سات الأمنية
والعدلية الوطنية الراقية ،والتي تحتل مكاناً بارزاً على ال�صعيد العالمي بما تملكه
من قيادة ورجال ،وفكر وثقافة وهمة تبث ال�شعور الدائم بالأمن والعدل لكل من
يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة حتى غدت دبي بف�ضل اهلل ومن ثم قيادتها وم�ؤ�س�ساتها
العدلية النموذج الأف�ضل والوجهة المثالية و�أر�ض الأحالم والأمن والأمان لكل �إن�سان
على الكرة الأر�ضية ،حفظ اهلل دولة الإمارات عزيزة �أبية بحكامها و�شعبها ورجاالتها.
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وطن عظيم وعدالة متميزة عاملي ًا

في مجال تمويل التجارة واال�ستثمار العقاري والخدمات وذلك
لمجموعة من الدول العربية والآ�سيوية الباحثة عن تمويالت
�إ�سالمية� ..إذ من المتوقع �أن ينمو اقت�صاد دبي بحيث يتجاوز
الـ  %5العام المقبل وهو ما ي�شكل فر�صة �سانحة للم�ؤ�س�سات
الم�صرفية الإقليمية والدولية ..كما �أن قيمة ال�صادرات و�إعادة
ال�صادرات بلغت رقماً قيا�سياً هو  246مليار درهم وفقاً لتقارير
�صادرة عن غرفة دبي في بداية هذا العام.
وحين ت�ضع دبي نف�سها ،كالعادة� ،أمام تحدٍ ما ،ف�إنها تكون قد
ا�ستعدت  -وباقتدار  -ببنيتها المالية والتجارية لتجاوز هذا التحدي
بل والتفوق فيه ،و�إن كانت البنية الت�شريعية بحاجة �إلى تعديل حتى
ت�ستطيع مواكبة هذه المبادرة وخا�صة القوانين المتعلقة ب�شركات
الو�ساطة ،بالإ�ضافة �إلى القوانين الخا�صة بالإع�سار و�إفال�س
ال�شركات ،و�أي�ضاً المعالجات القانونية لبع�ض العقود.

�أ�سا�سياً من مطالبنا الوطنية ،ف�ض ً
ال عن �أن ذلك يعزز مكانة
المعهد في المنطقة كمركز �إقليمي للتميز القانوني والعدلي.

مبادرة «�سفري»
«�أنا فخورة كوني �أحمل لقب «�سفيرة» كما �أريد �أن يعرف الجميع
ب�أن دولة الإمارات دولة رائعة ومتقدمة» «تعلمت الكثير عن حكومة
دولة الإمارات وقوانينها وثقافتها و�س�أنقل تلك المعارف لزمالئي،
و�أعتقد ب�أن ما �أعرفه عن حكومة دولة الإمارات يفوق معرفتي عن
الحكومة الأمريكية» «البرنامج فاق توقعاتي و�أ�ضاف لي الكثير
على الم�ستويين ال�شخ�صي والمهني» تلك كانت عينة من �آراء طلبة
برنامج «�سفير» البرنامج بمثابة مبادرة تبناها المعهد ال�ستقبال
طلبة القانون والقانونيين والق�ضاة من كافة �أنحاء العالم ،وذلك
لتعريفهم بالنظام الق�ضائي والقانوني لدولة الإمارات ف�ض ً
ال عن
ثقافتها ،وينفذ البرنامج من خالل ور�ش العمل والزيارات �إلى
الجهات المعنية في المحاكم والنيابات والدوائر القانونية في
الإمارات ..يهدف البرنامج �إلى بناء قاعدة من ال�سفراء لدولة
الإمارات من القانونيين والترويج للأجهزة الق�ضائية المتقدمة
في الدولة ،وما لذلك من �أثر �إيجابي على بناء ثقة المجتمع
الدولي بدولة الإمارات وخا�صة في مجال اال�ستثمارات التي تبحث
دوماً عن بيئة قانونية وق�ضائية متينة ومتقدمة ..وقد احت�ضن
معهد دبي الق�ضائي  16طالباً وطالبة من الجامعات الأمريكية
الم�شهورة ،وقد امتد هذا البرنامج لمدة �أ�سبوعين.
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المعهد ويعتمد خططه وميزانيته
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وق�������ع م���ع���ه���د دب�������ي ال���ق�������ض���ائ���ي
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع ال��ن��ي��اب��ة العامة
ف��ي دب���ي تق�ضي ب��ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة
اال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة و�إر�������س������اء دع���ائ���م
التعاون الم�شترك في مجال ت�أهيل
وتطوير ال��م��وارد الب�شرية العاملة
ل����دى ال��ج��ان��ب��ي��ن ب��م��ا ي�����ض��م��ن رف��ع
م�ستوى الأداء الم�ؤ�س�سي لديهما.
ت���م ت��وق��ي��ع ال��م��ذك��رة ف���ي مبنى
ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ب��ح�����ض��ور ���س��ع��ادة
الم�ست�شار ع�صام عي�سى الحميدان
النائب العام بدبي ،رئي�س مجل�س
�إدارة معهد دبي الق�ضائي ،ووقعها
ع���ن ن��ي��اب��ة دب���ي ���س��ع��ادة الم�ست�شار

ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��م��ط��وع ال��م��ح��ام��ي
ال����ع����ام الأول ،وع������ن م���ع���ه���د دب���ي
الق�ضائي القا�ضي الدكتور جمال
ح�������س���ي���ن ال�������س���م���ي���ط���ي م����دي����ر ع���ام
المعهد.
و�أك��د �سعادة النائب العام بدبي
خ��ل��ال م���را����س���م ال���ت���وق���ي���ع ح��ر���ص
ال���ن���ي���اب���ة ع���ل���ى االرت�����ق�����اء ب��ال��ع��م��ل
الم�ؤ�س�سي وتوظيف كافة العالقات
وال�����ش��راك��ات ف���ي ك���ل م���ا م���ن ���ش���أن��ه
تح�سين مخرجات العمل الحكومي.
و�شدد المحامي العام الأول على
تركيز طرفي المذكرة على تطوير
الموارد الب�شرية ،باعتبارها �أ�سا�س

�أي عملية تطوير م�ؤ�س�سية ،وقال �إن
المذكرة تتيح الكثير من الإمكانيات
وتفتح �آفاقاً جديدة للتعاون المثمر
بين الجانبين.
وق���ال ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ور جمال
ال�سميطي �إن ال�شراكة اال�ستراتيجية
مع النيابة العامة بدبي بما تمثله
م���ن ح�����ص��ن ورك����ي����زة �أ���س��ا���س��ي��ة في
تحقيق ال��ع��دل ف��ي المجتمع وبما
ي��م��ث��ل��ه ال��م��ع��ه��د ك��رك��ي��زة �أ���س��ا���س��ي��ة
وم���ن�������ص���ة ف���اع���ل���ة ل��ن�����ش��ر ال��ث��ق��اف��ة
القانونية تعزز عمل الم�ؤ�س�ستين
القانونيتين وتحقق ال��ت��ع��اون بين
الدوائر والم�ؤ�س�سات الحكومية.

ا�ستعر�ض مجل�س �إدارة معهد
دب�����ي ال���ق�������ض���ائ���ي ف����ي اج��ت��م��اع��ه
ال���دوري في  11فبراير الما�ضي
برئا�سة الم�ست�شار ع�صام عي�سى
ال��ح��م��ي��دان ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام لإم���ارة
دب�������ي رئ����ي���������س ال���م���ج���ل�������س �أب�������رز
الإن���ج���ازات ال��ت��ي حققها المعهد
خ�لال العام  2012على م�ستوى
تقديم �سل�سلة من برامج التدريب
والتطوير ورفد القطاع القانوني
والق�ضائي بكوادر وطنية م�ؤهلة
ل��ق��ي��ادة م�����س��ي��رة ال��ت��م��ي��ز ال��ع��دل��ي،
واع��ت��م��د ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة للعام
.2013
واع���ت���م���د ال��م��ج��ل�����س ب��رن��ام��ج
دبلوم التحقيق الجمركي و�صادق

ع��ل��ى ق�����رار ق���ب���ول م��ب��ت��ع��ث��ي��ن من
وزارة العمل اليمنية للتدريب في
المعهد.
ح�ضر االجتماع الدكتور �أحمد
ب����ن ه����زي����م ،م���دي���ر ع�����ام م��ح��اك��م
دب��ي نائب رئي�س مجل�س الإدارة،
والقا�ضي الدكتور جمال ح�سين
ال�����س��م��ي��ط��ي ،م��دي��ر ع����ام المعهد
وال��دك��ت��ور ل�����ؤي م��ح��م��د ب��ال��ه��ول،
مدير عام دائرة ال�ش�ؤون القانونية،
والأ�ستاذ �أحمد بن حميدان نائب
مدير ديوان �صاحب ال�سمو حاكم
دبي ،والعميد الدكتور �أحمد عيد
ال��م��ن�����ص��وري ،م��دي��ر منطقة دب��ي
التعليمية ،والم�ست�شار والمحامي
عبد المنعم �سويدان.

2013

مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر البشرية
بين المعهد والنيابة العامة

برنامج ضبطية
قضــــائـية
لموظفي «دبي
المالحية»
ف�����ي �إط���������ار ����س���ع���ي م���ع���ه���د دب���ي
الق�ضائي لتحقيق ر�ؤي��ت��ه الرامية
ل��ي��ك��ون م���رك���زاً ل��ل��ت��م��ي��ز ال��ق��ان��ون��ي
وال���ع���دل���ي ،ي��ح��ر���ص ال��م��ع��ه��د على
ت��ط��ب��ي��ق �أف�������ض���ل ال���م���م���ار����س���ات ف��ي
ال��م��ج��االت القانونية والق�ضائية،
وذل������ك ب���غ���ر����ض ت�����ص��م��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ
برامج تدريبية مبتكرة بموا�صفات
�إم�����ارات�����ي�����ة ت��ل�ائ����م االح���ت���ي���اج���ات
التدريبية الحقيقية لم�ستهدفينا..
تم تنفيذ برنامج �ضبطية ق�ضائية
ل�����س��ل��ط��ة م���دي���ن���ة دب�����ي ال��م�لاح��ي��ة
ا�ستمر لمدة ثالثة �أي��ام بواقع 15
�ساعة تدريبية ،وح�ضره �أربعة ع�شر
م�أمور �ضبط ق�ضائي.
9
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مذكرة تفاهم بين المعهد وشرطة دبي
برامج تدريبية ومشاريع تطويرية مشتركة
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وال��ت��روي��ج الم�شترك للفعاليات ال��خ��ا���ص��ة بالطرفين،
وتبني الم�شاريع التطويرية التي تخدم الجانب القانوني
وال��ع��دل��ي وال��م���ؤ���س�����س��ي ،وت��و���س��ي��ع م��ج��االت ال��ت��ع��اون في
ال��ت��دري��ب ال��ق��ان��ون��ي والق�ضائي وال��ب��ح��وث العلمية في
المجال القانوني وتنظيم الم�ؤتمرات وور�ش العمل.

دخل «معهد دبي الق�ضائي» في �شراكة ا�ستراتيجية
مع «مركز الخدمات الم�ساندة» بدائرة المالية في خطوة
تهدف لتعميق �أوا�صر التعاون في مجال توظيف خدمات
الدعم الم�ؤ�س�سي بال�شكل الأمثل لالرتقاء ب���أداء وجودة
الخدمات المقدمة بما يواكب م�سيرة ال�شراكة.
ووقع القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير
عام «معهد دبي الق�ضائي» اتفاقية ال�شراكة مع مبارك
ال�شام�سي ،مدير �إدارة الدعم الم�ؤ�س�سي في دائرة المالية
بدبي ،بح�ضور عدد من كبار المديرين والم�س�ؤولين من
الجانبين.
وبحث الطرفان �سبل تفعيل التعاون الم�شترك لخلق
قنوات جديدة لتبادل �أحدث المعارف و�أف�ضل الخبرات
فيما يتعلق ب��ال��دع��م ال��م���ؤ���س�����س��ي ..وب��م��وج��ب االتفاقية
�سيعمل الطرفان على مناق�شة النماذج والآليات المتبعة
لدى مركز الخدمات الم�ساندة والتي من �ش�أنها االرتقاء
بالخدمات وتطوير الأداء الم�ؤ�س�سي وتعزيز �إدارة الموارد
المالية والمحا�سبية و�إدارة ال��م��وارد الحكومية بكفاءة
تامة بما يخدم ر�ؤي��ة «معهد دبي الق�ضائي» في تر�سيخ
مكانته كمركز �إقليمي للتميز القانوني والق�ضائي.
و�أكد الدكتور جمال ال�سميطي �أهمية تعزيز ال�شراكات
اال�ستراتيجية مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية
االت��ح��ادي��ة والمحلية واال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات ال��دع��م
الم�ؤ�س�سي التي تحظى ب�أهمية ا�ستراتيجية ف��ي �إط��ار
الخطط الحكومية الم�ستقبلية.
من جانبه ،رحب مبارك ال�شام�سي بان�ضمام «معهد
دب���ي ال��ق�����ض��ائ��ي» �إل����ى ق��ائ��م��ة ���ش��رك��اء م��رك��ز ال��خ��دم��ات
الم�ساندة والتي ت�ضم �أبرز الهيئات الحكومية في �إمارة
دب��ي ،م�����ش��دداً على ال��ت��زام دائ���رة المالية بتقديم الدعم
ال��م��ت��وا���ص��ل وال��خ��دم��ات ال��م�����س��ان��دة للمعهد ال���ذي حقق
ب�صمات وا�ضحة ك��ان لها الأث���ر الأك��ب��ر ف��ي دف��ع م�سيرة
التميز القانوني والعدلي في دولة الإمارات.

ا�ستقبل القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام
معهد دبي الق�ضائي بمقر المعهد الم�ست�شار عبا�س عثمان
عبا�س مدير �إدارة التفتي�ش الق�ضائي ف��ي دب��ي بالإنابة
والمفت�شين الق�ضائيين الم�ست�شار جار النبي جَ �سَ َم ال�سيد
والم�ست�شار الدكتور تاج ال�سر محمد حامد.
و�أطلع مدير عام المعهد الوفد الزائر على برامج
المعـهد  التـدريبـية والـت�أهـيلية ومـ�شاريعـه المتعـلقة
ب��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر الم�ستمر ،و�سال�سل
�إ�صداراته القانونية والتوعوية.
وت��م خ�لال اجتماع عقد �أثناء ال��زي��ارة مناق�شة �آليات
ال��ت��ع��اون بين المعهد ودائ���رة التفتي�ش الق�ضائي ،وق��ال
ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ور ج��م��ال ال�سميطي �إن���ه ي�سعد المعهد
اال�ستفادة من جهاز التفتي�ش الق�ضائي بما ي�ضمه من
كوكبة من الخبراء والمتخ�ص�صين في مجاالت القانون
والق�ضاء ..فيما �أثنى مدير التفتي�ش الق�ضائي على برامج
المعهد و�إ�صداراته ،و�صرح ب�أن المعهد يمثل مركزاً راقياً
ومتطوراً لإع��داد وت�أهيل �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،كما
�أث��ن��ى على دور المعهد ف��ي ن�شر الثقافة القانونية في
المجتمع عبر �سال�سل �إ���ص��دارات��ه القانونية والق�ضائية
المتنوعة ..والتي تعد �إ�ضافة نوعية للمكتبة القانونية في
الإمارات والعالم العربي.

2013

�أ����ش���اد ال���ل���واء خ��م��ي�����س م��ط��ر ال��م��زي��ن��ة ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د
العام ل�شرطة دبي ب��دور معهد دبي الق�ضائي في �إع��داد
الكوادر الوطنية للعمل في مختلف المجاالت الق�ضائية
والقانونية وت��زوي��د ال�سلك الق�ضائي ب�أف�ضل تدريب
مهني وبحوث ومعارف حديثة في المجال.
ج���اء ذل���ك ع��ق��ب ت��وق��ي��ع ال���ل���واء ال��م��زي��ن��ة وال��ق��ا���ض��ي
الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي مدير ع��ام معهد دبي
الق�ضائي مذكرة تفاهم بين �شرطة دبي والمعهد للقيام
ببرامج تدريبية م�شتركة.
و�أ���ش��اد ال��دك��ت��ور ال�سميطي ف��ي ه��ذه المنا�سبة ب��دور
�شرطة دبي في �إح�لال الأم��ن واال�ستقرار في المجتمع
ودع��م مبادئ العدل و�سيادة القانون .وق��ال �إن العالقة
مع �شرطة دب��ي وثيقة في كافة المجاالت ،ولها امتداد
قديم ..م�ؤكداً �أن م�ساهمات ال�شرطة وا�ضحة للعيان في
كافة المجاالت ما جعلها م�ؤ�س�سة ذات مكانة عالمية.
وتت�ضمن المذكرة القيام ببرامج تدريبية م�شتركة،

شراكة استراتيجية تعزز
كفاءة األداء بين المعهد
ومركز الخدمات المساندة

السميطي يستقبل مدير
التفتيش القضائي بدبي
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ب لطلبة زائرين
دري
برنامج ت قارنات معيارية
يتيح إجراء م

12

في �إطار ما تعبر عنه الخطة
التدريبية للمعهد لعام 2013
عن واقع التطلعات الم�ستقبلية
الهادفة �إلى تحقيق �أداء متميز،
وم����ن خ��ل�ال �أه�������داف ال��م��ع��ه��د
اال�ستراتيجية المرتكزة على
�أ���س�����س االب��ت��ك��ار وال��ت��ط��وي��ر في
البرامج والم�سارات الت�أهيلية
وال����ت����دري����ب����ي����ة ال��م��ت��خ�����ص�����ص��ة
ل��ت��ت��واءم م��ع ر�ؤي��ت��ن��ا ب����أن نكون

مركزاً �إقليمياً للتميز القانوني
وال�����ع�����دل�����ي ..وان����ط��ل�اق����اً م��ن
ر�ؤي����ة وا���ض��ح��ة ور���س��ال��ة دقيقة
وا�ستراتيجية م�ؤ�س�سية تخدم
م���ت���ع���ام���ل���ي���ن���ا وت�������ض���ع���ه���م ف��ي
المقدمة ،ت��م ت��دري��ب م��ا يزيد
على  1000متدرب من مختلف
القطاعات والتخ�ص�صات ،وذلك
م���ن خ�ل�ال ع��ق��د  36ب��رن��ام��ج��اً
تدريبياً متنوعاً.

ندوتان حول قانون مكافحة
جرائم المعلومات
في �إطار الأهداف اال�ستراتيجية
المتعلقة بن�شر ال��وع��ي القانوني،
وح���ر����ص���ه ع���ل���ى م���واك���ب���ة �أح������دث
الت�شريعات والقوانين ،عقد المعهد

الجزء الأول من ندوة حول قانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رق��م  5ل��ع��ام  2012و�سيتم تنفيذ
جزء ثانٍ في وقت قريب.
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ينفذ معهد دبي الق�ضائي للعام ال�سابع على
ال��ت��وال��ي برنامج ال��ت��دري��ب العملي لطالب كلية
ال��ق��ان��ون ب��ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان ب��ا���ش��ت��راك  18ط��ال��ب��اً
وط��ال��ب��ة م���ن ال�����س��ن��ة ال���راب���ع���ة ب��ال��ك��ل��ي��ة ،وي��ه��دف
البرنامج �إلى تعريف الطلبة بتطبيقات الدرا�سات
النظرية التي اكت�سبوها في الجامعة على الواقع
ال��ع��م��ل��ي ،ومنحهم ال��ف��ر���ص��ة الك��ت�����س��اب ال��خ��ب��رات
العملية ،وتعريفهم بظروف العمل والقيم ال�سائدة
في مواقع التدريب المختلفة.
وي�ستمر ال��ب��رن��ام��ج ل��م��دة �شهرين ،ويحتوي
على ثماني زي����ارات ت�شمل محاكم دب���ي ،النيابة
العامة ،الإدارة العامة ل�ل�أدل��ة الجنائية ،الإدارة
العامة للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ،محاكم
م��رك��ز دب��ي ال��م��ال��ي ال��ع��ال��م��ي ،م��رك��ز دب��ي ال��دول��ي
للتحكيم� ،إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية،
مراكز ال�شرطة ،ف�ض ًال عن محا�ضرات متنوعة في
التطبيقات القانونية المختلفة.

 1000متدرب في  36برنامجًا
بعد �أن اختتم معهد دبي الق�ضائي برنامجه التدريبي الجديد
«�سفير» بم�شاركة  16طالباً وطالبة من كليات القانون في الواليات
المتحدة و�صف القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي مدير
عام المعهد البرنامج ب�أنه يمثل نقلة نوعية على م�ستوى �إيجاد
قنوات تفاعلية مبا�شرة لعقد �شراكات دولية رائدة و�إجراء مقارنات
معيارية بين �أبرز التجارب و�أف�ضل الممار�سات القانونية المعتمدة
في الإمارات وتلك التي تطبقها الواليات المتحدة.
وتم تنظيم هذا البرنامج في �إط��ار التوجهات اال�ستراتيجية
لمعهد دبي الق�ضائي الرامية لجعل الإمارات وجهة رئي�سة
لإج�����راء ال��م��ق��ارن��ات ال��م��ع��ي��اري��ة وال��م��رج��ع��ي��ة ف��ي ال��م��ج��ال
القانوني والق�ضائي ..حيث تمحورت محا�ضرات وتدريبات
ال��ب��رن��ام��ج ح����ول ا���س��ت��ع��را���ض �أب�����رز ال���ت���ج���ارب الإم���ارات���ي���ة
ومقارنتها ب�أف�ضل الممار�سات العالمية.
وتخلل البرنامج زي���ارات ميدانية للهيئات الحكومية
المحلية واالتحادية والجامعات والم�ؤ�س�سات الأكاديمية
وم��ك��ات��ب ال��م��ح��ام��اة ول���ق���اءات مفتوحة للطلبة ال��زائ��ري��ن
المتدربين م��ع �شخ�صيات ق�ضائية وقانونية و�إداري����ة في
الأجهزة الق�ضائية بالإمارات تم خاللها ا�ستعرا�ض ومناق�شة
م�سيرة التميز الق�ضائي والعدلي في الإمارات.

2013

تدريب عملي لطلبة
القانون بجامعة عجمان

المعهد يواصل حلقات
شرح القوانين
�أط���ل���ق م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ض��ائ��ي ف���ي يناير
 2013الحلقات العمالية ل�شرح قانون تنظيم
عالقات العمل ،والتي ت�أتي في �إطار الحلقات
النقا�شية ل�شرح القوانين والتي بد�أ المعهد
تنفيذها في عام  ،2012وتهدف هذه الحلقات
�إلى تزويد الم�شاركين ب�شرح كامل ومف�صل
لمواد القانون ،بما ي�سهم في زي��ادة الوعي
القانوني لديهم ،وتعزيز اتجاهاتهم نحو
�أهمية القانون في الحياة على الم�ستويين
ال�شخ�صي والعملي.
والجدير بالذكر �أن الحلقات النقا�شية
ال���ت���ي �أط��ل��ق��ت ح��دي��ث��اً وال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ان��ون
تنظيم عالقات العمل وتلك الخا�صة بقانون
الإج�������راءات ال��م��دن��ي��ة ،وق���ان���ون الإج������راءات
ال���ج���زائ���ي���ة ،وق���ان���ون الأح�������وال ال�شخ�صية
م�ستمرة حتى نهاية �شرح جميع مواد القانون
ب�شكل كامل ومف�صل.
13
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المعهد يستقبل وفدًا أكاديميًا من المدرسة الفرنسية للقضاء
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مذكرة تفاهم وشراكة تميز مع دائرة الرقابة المالية بدبي

14

2013

وقع معهد دبي الق�ضائي مذكرة تفاهم مع دائرة الرقابة
المالية في حكومة دبي في �سبيل تطوير العالقة التكاملية
فيما بينهما وتعميق �أوا���ص��ر ال��ت��ع��اون الم�شترك ف��ي مجال
اال�ستثمار ف��ي العن�صر الب�شري بما ي��خ��دم م�سيرة التميز
والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات عامة ودبي خا�صة.
وق��ع االتفاقية كل من �سعادة يا�سر عبد اهلل �أميري،
م��دي��ر ع���ام «دائ������رة ال��رق��اب��ة ال��م��ال��ي��ة ف���ي ح��ك��وم��ة دب���ي»
والقا�ضي ال��دك��ت��ور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير عام
«معهد دبي الق�ضائي» بح�ضور عدد من كبار المديرين
والم�س�ؤولين من الجانبين.
واتفق الطرفان على تفعيل التعاون في تطبيق برامج
التدريب الم�ستمر المقررة ل��دى كل منهما ل�ضمان ت�أهيل
ك����وادر ب�شرية ع��ل��ى م�ستوى ع���الٍ م��ن التميز وال��ك��ف��اءة في
كافة المجاالت القانونية والرقابية والتنظيمية ..وبموجب
المذكرة �سيلتزم الجانبان بالم�شاركة في �إع��داد �سل�سلة من
البرامج والمبادرات التدريبية المطابقة لأف�ضل المنهجيات
ال��ن��ظ��ري��ة وال��م��م��ار���س��ات العملية ب��م��ا ف��ي��ه خ��دم��ة التطلعات
الم�ستقبلية والأهداف الم�شتركة.
وي�شتمل نطاق التعاون على تنظيم الم�ؤتمرات والندوات

وور�ش العمل المهنية والم�شاركة في �إعداد البحوث والدرا�سات
المتعلقة بالمجاالت الق�ضائية والقانونية والرقابية� ،إلى
جانب خلق قنوات فاعلة لتبادل المعارف والخبرات وا�ستقدام
مجموعة م��ن �أب���رز المحا�ضرين والأك��ادي��م��ي��ي��ن المحليين
والإقليميين والدوليين للم�شاركة في البرامج التدريبية
و�ضمان اال�ستثمار الأمثل في العن�صر الب�شري وفق �أحدث
الممار�سات العلمية والعملية.
وب��ه��ذه المنا�سبة �أ���ش��ار ���س��ع��ادة ي��ا���س��ر ع��ب��د اهلل �أم��ي��ري،
مدير ع��ام دائ���رة الرقابة المالية� ،إل��ى �أن توقيع االتفاقية
جاء تحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز التعاون مع مختلف
الجهات التدريبية لال�ستفادة من كافة الخبرات في مجال
ال��ت��دري��ب مما ينعك�س ب�شكل �إي��ج��اب��ي على تطوير م�ستوى
الموارد الب�شرية للدائرة.
و�أو����ض���ح ال��دك��ت��ور ج��م��ال ال�سميطي ب�����أن ال�����ش��راك��ة
اال�ستراتيجية الجديدة مع «دائ��رة الرقابة المالية في
حكومة دب��ي» تمثل خطوة جديدة نحو تكثيف الجهود
وتفعيل العمل الم�شترك في �سبيل الم�ساهمة بفعالية
في تعزيز المكانة الطليعية لإم��ارة دبي كمركز للتميز
القانوني والق�ضائي.

ا�ستقبل معهد دب��ي الق�ضائي وف���داً م��ن «المدر�سة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ل��ل��ق�����ض��اء» ���ض��م ع�����دداً م���ن �أب����رز
الم�س�ؤولين وكبار الأكاديميين والخبراء القانونيين
وال��ق�����ض��ائ��ي��ي��ن ،ج���اء �إل����ى م��ق��ر ال��م��ع��ه��د ف���ي ال��ق��ره��ود
لالطالع على تجربته الرائدة في �إح��داث نقلة نوعية
وك��م��ي��ة ف��ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب الق�ضائي وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة
الجهاز القانوني في دولة الإمارات.
وخ�ل�ال ال���زي���ارة ،ا�ستعر�ض ال��ج��ان��ب��ان �سبل تعزيز
ال���ت���ع���اون ال��م�����ش��ت��رك ف���ي م��ج��ال ال���ت���دري���ب ال��ق�����ض��ائ��ي
وت�شجيع البحوث القانونية لمواجهة �أه���م الق�ضايا
الم�ؤثرة والتحديات العالمية الراهنة ،وتبادل الخبرات
وال��م��ع��ارف المتخ�ص�صة و�إع���داد درا���س��ات معمقة حول
المنهجيات ال��رائ��دة ذات ال�صلة بالتدريب الق�ضائي
وج��ل��ب �أف�����ض��ل الممار�سات ال��دول��ي��ة �إل���ى الإم����ارات في
�سبيل االرت��ق��اء با�ستراتيجيات اال�ستثمار الأم��ث��ل في
العن�صر الب�شري.

ورح��ب القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي،
مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» ببناء �شراكة ا�ستراتيجية
متينة مع «المدر�سة الوطنية الفرن�سية للق�ضاء» م�ؤكداً
الحر�ص على تعزيز قنوات نقل المعرفة وتبادل �أف�ضل
الخبرات والممار�سات بما فيه خدمة المجتمع الق�ضائي
والقانوني في البلدين.
و�أ�شاد الوفد الفرن�سي بالدور الطليعي ال��ذي يقوم
ب��ه «معهد دب��ي الق�ضائي» ف��ي مجال �إج���راء الدرا�سات
القانونية وتوفير التدريب الق�ضائي ،م�ؤكداً ب�أن الزيارة
ت�أتي انطالقاً من التميز والريادة التي يتمتع بها المعهد
�إقليمياً ودولياً ال�سيما على م�ستوى �إحداث نقلة نوعية
وكمية في مجال التدريب الق�ضائي.
الوفد �أ�شاد بالتجربة الرائدة للمعهد
يف جمال التدريب الق�ضائي
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األول من نوعه في اإلمارات

المعهد ينظم

«دبلوم تأهيل المأذون الشرعي» برنامج مبتكر ينظمه المعهد

ملتقى القانون والطاقة
بمشاركة عالمية واسعة
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متت �أعمال املنتدى بح�ضور
�أكرث من � 100ضيف

2013

تما�شياً مع دوره الريادي في ن�شر الثقافة القانونية نظم
«معهد دبي الق�ضائي» من � 4إلى  7مار�س « 2013ملتقى القانون
والطاقة» «�سل�سلة �أف�ضل الممار�سات» بم�شاركة البروفي�سور
ويليام فوك�س والبروفي�سور رو�س بايفر من «جامعة بن�سلفانيا»
الأمريكية وح�ضور �أكثر من � 100ضيف من كبار ال�شخ�صيات
الحكومية و�صناع ال��ق��رار والقانونيين وال��خ��ب��راء ف��ي ���ش���ؤون
الطاقة من الإمارات والواليات المتحدة الأمريكية.
وتخللت �أع��م��ال الملتقى م��ح��ا���ض��رات ومناق�شات تناولت
الطاقة المتجددة وال��ن��ووي��ة واالت��ج��اه��ات العالمية الحديثة
في ف�ض المنازعات المت�صلة بها ..كما جرت مناق�شات مو�سعة
حول الت�شريعات الخا�صة با�ستخراج و�إنتاج ونقل النفط والغاز
الطبيعي� ،إلى جانب النظم القانونية التي تحكم عقود الطاقة
الحديثة والإجراءات القانونية في التعامل مع الطاقة النووية
في الواليات المتحدة الأمريكية ودول العالم ،والدور الحيوي
للكهرباء وم�شاريع تنظيم خطوط النقل و�إن�شاء «�شبكات ذكية»
وال�سيا�سات المتبعة من قبل الحكومات لت�شجيع االعتماد على
الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية.
وت��ن��اول��ت �أب��ح��اث الملتقى �أي�����ض��اً مجموعة م��ن الق�ضايا
ال��م���ؤث��رة مثل حقوق الإن�����س��ان و�سيا�سات الم�ساءلة وم��ب��ادرات
ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية الجديدة ،ف�ض ً
ال عن الت�أثير

الكبير للمنظمات غير الربحية على مختلف مكونات �صناعات
ال��ط��اق��ة وال��ق��وان��ي��ن وال��م��ع��اه��دات المتعلقة بمكافحة الر�شوة
والف�ساد التي ت���ؤث��ر على قطاع الطاقة و�أب���رز ال��ت��ط��ورات على
م�ستوى معدالت التوجه نحو التحكيم في حل النزاعات.
وق���ال ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ور ج��م��ال ح�سين ال�سميطي ،مدير
ع��ام المعهد :ج��اء تنظيم «ملتقى القانون والطاقة» في �إط��ار
حر�صنا على رفد المجتمع القانوني في دولة الإمارات ب�أف�ضل
الممار�سات العالمية و�أح��دث االتجاهات النا�شئة في مختلف
المجاالت القانونية والق�ضائية ف��ي �سبيل �إث���راء الت�شريعات
والقوانين الإماراتية بما يدعم الم�سيرة التنموية.
و�أ���ض��اف :لقد ج��اءت م�شاركة اثنين من �أب��رز ال�شخ�صيات
الأكاديمية المعروفة دولياً في الملتقى لتعك�س الدور الريادي
لـ «معهد دبي الق�ضائي» كمركز �إقليمي رائد للتميز القانوني
وال��ع��دل��ي والمكانة الطليعية ل��دول��ة الإم����ارات على الخارطة
القانونية العالمية.

نظم معهد دبي الق�ضائي برنامجاً تدريبياً تحت ا�سم
«دبلوم ت�أهيل الم�أذون ال�شرعي» يُعد الأول من نوعه في
الدولة خا�صة و�أن��ه ت�ضمن ت�سعة م�ساقات و� 10ساعات
تدريب عملي من �إجمالي �ساعات البرنامج الـ .56
وا�ستهدف البرنامج� ،ضمن عناوين م�ساقاته،
ت��زوي��د ال��م��ت��درب��ي��ن ب��ك��اف��ة ال��م��ع��ل��وم��ات المطلوبة
ح����ول الأح����ك����ام ال�����ش��رع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة المتعلقة
بعمل ال��م���أذون ال�شرعي ف��ي �إط���ار ق��ان��ون الأح���وال
ال�شخ�صية الإماراتي والطريقة النموذجية لتحرير
عقود الزواج والم�سائل الإجرائية التي يتعين على
ال��م���أذون مراعاتها قبل و�أث��ن��اء العقد ،و�أه��م �أحكام
ع��ق��د ال��ن��ك��اح و���ش��روط �إن��ه��ائ��ه ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى �أه��م
م��وان��ع ال��ع��ق��د ،وم��ت��ى تتطابق �أع��م��ال ال���م����أذون مع
�صحيح القانون� ..إ�ضافة �إلى تمكين المتدرب من
المهارات الأ�سا�سية للإ�صالح الأ�سري بغية التمكن
من عالج الم�شكالت التي قد تعر�ض قبل العقد �أو

�أثناءه ..وااللتزام باالتجاهات ال�سلوكية الإيجابية
نحو تطبيق �أف�ضل الأخالقيات المهنية بما يتفق
و�سلوكيات الم�أذون الناجح ..والتمكن من مهارات
االت�����ص��ال وال��ت��ع��ام��ل م��ع الآخ��ري��ن وف��ه��م الأن��م��اط
ال�سلوكية ل��ل��م���أذون المتفهم ل�سلوكيات المجتمع
و�أع��راف��ه وتقاليده ..والإل��م��ام بالجوانب العملية
والتطبيقية لعمل الم�أذون ال�شرعي ،مع التمكن من
التطبيق العملي لما تدربوا عليه خالل الدورة.
واع��ت��م��دت منهجية ال��ت��دري��ب ف��ي ه��ذا الدبلوم
على الت�شاركية بين المدربين والمتدربين ل�ضمان
االت�����ص��ال الفاعل وح�صر المعلومات الأك��ث��ر دق��ة،
و���ص��و ًال �إل��ى تحديد �سليم لالحتياجات الفردية،
ف��ال��ت�����ش��ارك��ي��ة ت������ؤدي �إل����ى م��ت��اب��ع��ة ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل
بالتعاون مع المتدربين ل�ضمان �أن يوائم البرنامج
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م الحقيقية وي��ت��ن��ا���س��ب م��ع ق��درات��ه��م
الوظيفية ،بما ي�ضمن �سالمة التنفيذ.
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عاصمة لالقتصاد اإلسالمي

عدد خاص
العــدد (� - )14أبريل -

في هذا العدد الخا�ص تطرح مجلة «المعهد» ملف /دبي عا�صمة
لالقت�صاد الإ�سالمي من خالل  6م�سارات ومحاور هي:
معيار الجودة.
المعايير التجارية وال�صناعية الإ�سالمية.
تطوير �صناعات الأغذية الحالل.
التحكيم في العقود الإ�سالمية.
الت�أمين التكافلي الإ�سالمي.
التمويل والم�صارف الإ�سالمية.
هنا تقدم نخبة من رجال القانون والفقه الإ�سالمي �إجابات
عن كل الأ�سئلة المطروحة في �سبيل و�ضع م�ؤ�س�ساتنا
وتطوير قوانيننا على طريق الح�صول على �أف�ضل ت�صنيف،
وتو�سيع ن�شاطاتها كماً وكيفاً..
1

2

3
4

2013

5

6

محمد بن را�شد يطلق في مركز دبي المالي م�شروع دبي عا�صمة لل�صكوك الإ�سالمية

18

19

املجلة القانونية  /امللف

أسس االنطالق..

تعريف االقت�صاد الإ�سالمي:
االقت�صاد الإ���س�لام��ي :ه��و جمموعة امل��ب��ادئ والأ���ص��ول
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي حت��ك��م ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ص��ادي ل��ل��دول��ة

20

تعريف امل�صرف الإ�سالمي:
«ه���و امل�����ص��رف ال����ذي ي��ل��ت��زم بتطبيق �أح���ك���ام ال�شريعة
الإ�سالمية يف جميع معامالته امل�صرفية واال�ستثمارية،
من خالل تطبيق مفهوم الو�ساطة املالية القائم على مبد�أ
امل�شاركة يف الربح �أو اخل�سارة ،ومن خالل �إطار الوكالة
بنوعيها العامة واخلا�صة».
ن�ش�أة امل�صارف الإ�سالمية:
ج���اءت ن�����ش���أة امل�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة تلبية لرغبة
املجتمعات الإ�سالمية يف �إيجاد �صيغة للتعامل امل�صريف
بعيداً عن �شبهة الربا وبدون ا�ستخدام �سعر الفائدة.

21

2013

د /أحمد بن عبد العزيز الحداد
كبري املفتني ومدير �إدارة الإفتاء ع�ضو هيئة كبار العلماء
بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي

خ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي
لالقت�صاد الإ���س�لام��ي خ�صائ�ص و مم��ي��زات متيزه عن
باقي املذاهب االقت�صادية الأخرى ،و هذه �أهم خ�صائ�صه:
 )1رباين امل�صدر.
 )2رباين الهدف.
 )3الرقابة املزدوجة.
 )4اجلمع بني الثبات و املرونة.
 )5التوازن بني املادية و الروحية.
 )6التوازن بني م�صلحة الفرد وم�صلحة اجلماعة.
 )7الواقعية.
 )8العاملية.

العــدد (� - )14أبريل -

دبي عاصمة
لالقتصاد
اإلسالمي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي ا�ستخلفنا يف �أر�ضه لنعمرها ،وخلق لنا ما فيها
لننتفع بها ونحميها ،و�سخرها لنا لتكون عوناً على طاعة بانيها.
وال�صالة وال�سالم على الهادي الب�شري الذي ح ّثنا على
اخل�ير ال��وف�يرّ ،
ورغ��ب��ن��ا بالعمل ال�صالح امل��ن�ير .وع��ل��ى �آل��ه
و�صحبه وتابعيهم �إىل يوم امل�صري وبعد ف�إن التوجه الكبري
الذي �أمر به �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،حفظه
اهلل ورع����اه� ،أن ت��ك��ون دب���ي عا�صمة االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي؛
هذا التوجه يعترب بحق �أحد طموحاته الكبرية التي يريد
بها نفع �شعبه و�أمته ودينه والإن�سانية كلها ،ملا لالقت�صاد
الإ�سالمي من الأث��ر الكبري يف حفظ املال وتنميته ،وتطور
ال�صناعة والزراعة والبنية التحتية ،ف�إن هذه كلها ال تقوم
�إال مبال وفري ،ال يكون فيه ربا فيمحقه ،و ال غرر فيحرقه.
و�شريعتنا الإ�سالمية فيها من الكفاية لتحقيق ما ي�صبو
�إليه املرء يف توفري املال وتنميته وطرق اال�ستفادة منه ،وتطوير
�صناعة احلالل وتنويعها ومتكني النا�س من اال�ستفادة فيها.
ولتحقيق ه��ذا التوجه العظيم ،ف�إنه ال بد من �إيجاد �آلية
جديرة بهذا العمل ال�شاق والنافع ،تكون �أ�صال لهذا التوجه
الكرمي حتى يكون واقعاً ملمو�ساً ال غبار عليه �إن �شاء اهلل تعاىل.
وب��ع��د متحي�ص ال��ف��ك��رة واال���س��ت��ف��ادة م��ن �أه���ل اخل�برة
و�ضعت هذه الأ�س�س يف هذه الورقات؛ لنعر�ضها على اللجنة
امل�ش ّكلة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ،حفظه اهلل ،لتنال
حظها من النقا�ش ،وتفعيلها يف واقع العمل.

الإ�سالمية ،التي وردت يف ن�صو�ص القر�آن وال�سنة النبوية،
والتي ميكن تطبيقها مبا يتالءم مع ظروف الزمان واملكان.
ويعالج االقت�صاد الإ�سالمي م�شاكل املجتمع االقت�صادية
وفق املنظور الإ�سالمي للحياة.

املجلة القانونية  /امللف

خ�صائ�ص امل�صارف الإ�سالمية:
تتميز امل�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة ع��ن امل�����ص��ارف التقليدية
بالعديد من اخل�صائ�ص من �أهمها:
 - 1تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف كافة املعامالت
امل�صرفية واال�ستثمارية.
 - 2تطبيق �أ�سلوب امل�شاركة يف الربح �أو اخل�سارة يف
املعامالت
 - 3تطبيق �أ�سلوب الو�ساطة املالية القائم على امل�شاركة.
 - 4تطبيق القيم والأخالق الإ�سالمية يف العمل امل�صريف.
 - 5كما تتميز امل�صارف الإ�سالمية بتقدمي جمموعة
من الأن�شطة ال تقدمها امل�صارف التقليدية وهي:
ا -ن�شاط القر�ض احل�سن.
ب  -ن�شاط �صندوق الزكاة.
ج  -الأن�شطة الثقافية امل�صرفية.
22

�أهداف امل�صارف الإ�سالمية:
� ً
أوال :الأهداف املالية:
ا -جذب الودائع وتنميتها.
ب -ا�ستثمار الأموال.
ج ـ حتقيق الأرباح.
ً
ثانيا� :أهداف خا�صة باملتعاملني:
 تقدمي خدمات م�صرفية متطورة. توفري التمويل املنا�سب للم�ستثمرين. توفري الأمان للمودعني.ً
ثالثا� :أهداف داخلية:
 تنمية املوارد الب�شرية. حتقيق معدل منو. -االنت�شار اجلغرايف.

ولتحقيق هذا الغر�ض:
ال بد من �آلية حمددة تكون على م�ستوى التحدي ،وهي
تكمن يف الآتي:
�إي��ج��اد بيئة ت�شريعية ت��ق��وم بتطوير ق��ان��ون امل�����ص��ارف
الإ����س�ل�ام���ي���ة؛ ل���ي���ت���واءم م���ع ال��ت��وج��ه ال��ك��ب�ير للم�صرفية
الإ�سالمية يف الإمارة.
فقد ك��ان �أول ت�شريع قانوين للم�صارف الإ�سالمية

االقت�صاد الإ�سالمي جمموعة مبادئ
و�أ�صول حتكم الن�شاط االقت�صادي
ً
وفقا للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية

2013

وترجع �أهمية وج��ود امل�صارف الإ�سالمية �إىل ما يلي:
 - 1تلبية رغ��ب��ة املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة يف �إي��ج��اد ق��ن��وات
ل��ل��ت��ع��ام��ل امل�����ص��ريف ب��ع��ي��داً ع��ن ا���س��ت��خ��دام �أ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة.
� - 2إي���ج���اد جم���ال لتطبيق ف��ق��ه امل��ع��ام�لات يف الأن�����ش��ط��ة
امل�صرفية.

 8خ�صائ�ص لالقت�صاد الإ�سالمي
تت�ضمن الرقابة والواقعية والتوازن
بني م�صلحة الفرد وم�صلحة اجلماعة

�أ�سبقية دبي يف االقت�صاد الإ�سالمي:
ل��ي�����س غ��ري��ب��اً وال ب��ع��ي��داً ع��ل��ى دب����ي �أن ت��ك��ون عا�صمة
لالقت�صاد الإ���س�لام��ي ،كما هي عا�صمة احل�ضارة والرقي
وال��ع��دال��ة واحل��ري��ة والأم����ن وغ�ير ذل��ك م��ن امل��ف��اخ��ر التي
تعي�شها الإم���ارة خا�صة ،ودول���ة الإم����ارات العربية املتحدة
عامة ،يف �أوج الكمال املن�شود.
ف��االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي مل ي��ر ن���ور االن��ط�لاق ب�شكله
امل�ؤ�س�سي البنكي وامل�صريف �إال من دبي قبل نحو �أربعة عقود،
ي��وم �أن �أن�ش�أ املغفور ل��ه ال�شيخ را���ش��د ب��ن �سعيد بنك دبي
الإ�سالمي مع رجل الأعمال الإماراتي احلاج �سعيد لوتاه،
ع��ام  1975م ،ومنذ ذل��ك اليوم ب��د�أ االقت�صاد الإ�سالمي
ميخر يف الآفاق حتى و�صل �إىل العاملية ،ملا �أثبت من جدارة
ونفع وخدمة للإن�سان والبنيان وال�صناعة والزراعة وغري
ذل��ك ،فكان م��ن اجل���دارة مبكان �أن تكون دب��ي حا�ضنة له
وعا�صمة حتتويه ت�شريعاً وتنظيماً وت��ط��وي��راً ملنتجاته
ومبتكراته ،وحمايته يف واق��ع ال�سوق والعمل من الزيف
واخل��ل��ل ال��ذي يعكر �صفوه ويهز مناف�سته ،وه��ي الأم��ور
التي طاملا متناها النا�س حتى تكون هذه ال�صناعة املالية
وافية بالغر�ض �ساملة من املر�ض ،الذي قد ينخر يف ج�سمها
فيميتها بعد �أن بلغت �أ�شدها ،وطمع فيها غري امل�سلمني،
وذل��ك يعني �أن تقوم دبي بهذه املهمة فال �أج��در منها له،
وه���ذا ه��و ت��وج��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
حفظه اهلل تعاىل ورعاه.
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�أهمية امل�صارف الإ�سالمية:
�أوجدت امل�صارف الإ�سالمية نوعاً من التعامل امل�صريف
مل يكن موجوداً قبل ذلك يف القطاع امل�صريف التقليدي.
ف��ق��د �أدخ���ل���ت امل�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة �أ���س�����س��اً للتعامل بني
امل�����ص��رف وامل��ت��ع��ام��ل ،ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف الأرب�����اح
واخل�������س���ائ���ر ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل امل�������ش���ارك���ة يف اجل���ه���د من
ق���ب���ل امل�������ص���رف وامل���ت���ع���ام���ل ،ب������د ًال م����ن �أ����س�������س ال��ت��ع��ام��ل
ال���ت���ق���ل���ي���دي ال���ق���ائ���م ع���ل���ى م����ب����د�أ امل���دي���ون���ي���ة (امل����دي����ن/
ال��دائ��ن) وتقدمي الأم���وال فقط دون امل�شاركة يف العمل.
ك��م��ا �أوج�������دت امل�������ص���ارف الإ����س�ل�ام���ي���ة �أن���ظ���م���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل
اال�ستثماري يف جميع القطاعات االقت�صادية وهي �صيغ
اال���س��ت��ث��م��ار الإ���س�لام��ي��ة ك��امل��راب��ح��ة وامل�����ش��ارك��ة وامل�����ض��ارب��ة
واال�ست�صناع والت�أجري� ....إىل غري ذلك من �أن��واع �صيغ
اال�ستثمار التي ت�صلح لال�ستخدام يف كافة الأن�شطة.

ً
رابعا� :أهداف ابتكارية:
 ابتكار �صيغ للتمويل. -ابتكار وتطوير اخلدمات امل�صرفية.

القانون الإماراتي ال�صادر عام  1985عن املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان.
ون�صه ما يلي:
القانون االحت���ادي رق��م  6ل�سنة  1985ب�ش�أن امل�صارف
وامل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة وال�����ش��رك��ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة الإ���س�لام��ي��ة:
نحن زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة،
بعد االط�لاع على الد�ستور امل���ؤق��ت ،وعلى القانون االحت��ادي
رقم (  )1ل�سنة  1972م ،ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات
الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم (  )7ل�سنة 1976م ،ب�إن�شاء
ديوان املحا�سبة.
وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق���م (  ) 10ل�سنة 1980م،
يف ���ش���أن امل�صرف امل��رك��زي وال��ن��ظ��ام النقدي وتنظيم املهنة
امل�صرفية،
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املجلة القانونية  /امللف

وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1984م ،يف �ش�أن
ال�شركات التجارية،
وب����ن����اء ع���ل���ى م����ا ع���ر����ض���ه وزي������ر امل���ال���ي���ة وال�������ص���ن���اع���ة،
وم������واف������ق������ة جم����ل���������س ال�����������������وزراء وامل�����ج�����ل�����������س ال����وط����ن����ي
االحت��������������ادي ،وت���������ص����دي����ق امل���ج���ل�������س الأع������ل������ى ل��ل��احت�����اد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

املادة ()1

املادة ()2

املادة ()3

 - 1يكون للم�صارف الإ�سالمية احلق يف مبا�شرة جميع
�أو بع�ض اخلدمات والعمليات امل�صرفية والتجارية واملالية
واال�ستثمارية ،كما يكون لها احلق يف مبا�شرة جميع �أن��واع
اخلدمات والعمليات التي تبا�شرها امل�صارف املن�صو�ص عليها
يف القانون االحت��ادي رقم ( )10ل�سنة 1980م ،امل�شار �إليه
ودون التقيد باملدد ال���واردة فيه �سواء متت ه��ذه اخلدمات
�أو العمليات حل�ساب امل�صرف الإ�سالمي �أو حل�ساب الغري �أو
باال�شرتاك معه ،ويكون للم�صارف الإ�سالمية �أي�ضاً احلق
يف ت�أ�سي�س ال�شركات والإ���س��ه��ام يف م�شاريع قائمة �أو حتت
الت�أ�سي�س ،ب�شرط �أن يكون ن�شاطها متفقاً مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
 - 2ويكون للم�ؤ�س�سات املالية وال�شركات اال�ستثمارية
الإ�سالمية احلق يف القيام بعمليات الت�سليف والإقرا�ض
وغريها من العمليات املالية وكذلك الإ�سهام
يف م�شاريع قائمة �أو حت��ت الت�أ�سي�س،
وا�ستثمار �أم��وال��ه��ا يف القيم املنقولة
وت��ل��ق��ي ال���ودائ���ع ال��ن��ق��دي��ة ال�ستثمارها
طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

املادة ()4

 - 1ت�ستثنى امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
اال�ستثمارية الإ�سالمية التي ت�ؤ�س�س يف الدولة ،وفروع
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يف حالة خ�ضوع امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية �أو ال�شركة
اال���س��ت��ث��م��اري��ة الإ���س�لام��ي��ة ل��رق��اب��ة دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة طبقاً
للقانون االحتادي رقم (  )7ل�سنة 1976م ،امل�شار �إليه تقت�صر
مهمة الديوان على الرقابة الالحقة ،وال يكون للديوان �أن
يتدخل يف ت�سيري �أعمال تلك اجلهات �أو التعر�ض ل�سيا�ستها.

ومكاتب امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات اال�ستثمارية
الإ�سالمية الأجنبية التي يرخ�ص لها بالعمل داخل الدولة
من �أحكام البند ( )8من املادة ( )90والبند هـ من املادة ()96
من القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 1980م ،امل�شار �إليه.
 - 2وت�ستثنى تلك اجلهات من �أحكام البند (ب) من املادة
( )90من القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة 1980م ،امل�شار
�إليه وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام الت�شريعات املعمول بها
يف الإمارة املعنية.

على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات اال�ستثمارية
الإ�سالمية وكذلك فروع ومكاتب امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
وال�شركات اال�ستثمارية الإ�سالمية الأجنبية القائمة وقت
العمل بهذا القانون� ،أن توفق �أو�ضاعها وفقاً لأحكامه خالل
مدة �سنة من تاريخ العمل به.

املادة ()5

املادة ()9

ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء هيئة عليا �شرعية ت�ضم
عنا�صر �شرعية وقانونية وم�صرفية تتوىل الرقابة العليا
على امل�����ص��ارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات اال�ستثمارية
الإ�سالمية للتحقق من م�شروعية معامالتها وفقاً لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،كذلك �إب��داء ال��ر�أي فيما يعر�ض على
هذه اجلهات من م�سائل �أثناء ممار�ستها لن�شاطها .ويكون
ر�أي الهيئة العليا ملزماً للجهات امل��ذك��ورة .وتلحق هذه
الهيئة بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.

املادة ()6

يتعني الن�ص يف عقد ت�أ�سي�س امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة املالية
�أو ال�شركة اال�ستثمارية الإ�سالمية ويف النظام الأ�سا�سي
لكل منها على ت�شكيل هيئة للرقابة ال�شرعية ال يقل عدد
�أع�ضائها عن ثالثة تتوىل مطابقة معامالتها وت�صرفاتها
لأح��ك��ام ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة وق��واع��ده��ا ،وي��ح��دد النظام
الأ���س��ا���س��ي ل��ك��ل منها كيفية ت�شكيل ه���ذه الهيئة و�أ���س��ل��وب
ممار�ستها لعملها واخت�صا�صاتها الأخ��رى .وتعر�ض �أ�سماء
هيئة الرقابة ال�شرعية على الهيئة العليا املن�صو�ص عليها
يف املادة ال�سابقة لإجازتها قبل �صدور قرار الت�شكيل.

املادة ()8

على الوزراء وال�سلطات املخت�صة يف الإمارات  -كل فيما
يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون.

املادة ()10

ين�شر ه��ذا ال��ق��رار يف اجل��ري��دة الر�سمية ويعمل به من
تاريخ ن�شره.
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي،
بتـ ــاريخ 3 :ربيع الآخر  1406هـ
املوافق 15 :دي�سـمرب  1985مـ
ف�إن هذا القانون كان �أول قانون ر�سمي ت�شهده امل�صرفية
الإ�سالمية ،وعلى �ضوئه اكت�سبت امل�صرفية الإ�سالمية قوة
ال��ق��ان��ون ال��ذي �أع��ط��اه��ا ح�صانة و�أع��ط��ى النا�س طم�أنينة،
ف�شهدت امل�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة ط��ف��رة ن��وع��ي��ة ك��م��اً وك��ي��ف��اً،
وليكون هذا القانون نواة لقوانني �أخ��رى �صدرت يف بلدان
كثرية عملت يف ظلها البنوك الإ�سالمية.
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 - 1ت���ؤ���س�����س امل�����ص��ارف وامل���ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة وال�����ش��رك��ات
اال�ستثمارية الإ�سالمية يف الدولة ومتار�س ن�شاطها طبقاً
لأحكام هذا القانون.
 - 2وتخ�ضع هذه امل�صارف وامل�ؤ�س�سات وال�شركات للقانون
االحتادي رقم ( )10ل�سنة  1980م ،وللقانون االحتادي رقم
( )8ل�سنة  1984م ،امل�شار �إليهما ولغريهما من القوانني
والنظم املعمول بها يف الدولة ولقواعد العرف ال�سائدة -
وذلك كله فيما مل يرد يف �ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا القانون.
 - 3وتتخذ تلك امل�����ص��ارف وامل�ؤ�س�سات وال�����ش��رك��ات �شكل
���ش��رك��ة امل�����س��اه��م��ة ال��ع��ام��ة وي��ت��م ت�أ�سي�سها وف��ق��اً ل�ل�أح��ك��ام
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م ( )8ل�سنة
 1984م ،امل�شار �إليه وتخ�ضع لرتخي�ص امل�صرف املركزي

ورقابته وتفتي�شه طبقاً للقانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة
"1980م ،امل�شار �إليه ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
 - 4وت�سري �أحكام الفقرات ال�سابقة  -فيما عدا ما يتعلق
بالت�أ�سي�س وال�شكل  -على الفروع واملكاتب التي تن�شئها يف
الدولة امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات اال�ستثمارية
الإ�سالمية الأجنبية.

املادة ()7

العــدد (� - )14أبريل -

ي��ق�����ص��د ب���امل�������ص���ارف وامل����ؤ����س�������س���ات امل���ال���ي���ة وال�������ش���رك���ات
اال���س��ت��ث��م��اري��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن ع��ق��وده��ا
الت�أ�سي�سية ون��ظ��م��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��زام��اً بتطبيق �أح��ك��ام
ال�شريعة الإ�سالمية وتبا�شر ن�شاطها وفقاً لهذه الأحكام.

دبي �سباقة يف بناء االقت�صاد
الإ�سالمي وت�أ�سي�س �أول بنك
�إ�سالمي قبل �أربعة عقود

ن�ص القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة
 1985ب�ش�أن امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية وال�شركات اال�ستثمارية الإ�سالمية

املجلة القانونية  /امللف

وتكون مهمتها ما يلي:
 �إي����ج����اد م���ع���اي�ي�ر ���ش��رع��ي��ة ل��ل��م��ع��ام�لات امل�����ص��رف��ي��ةالإ���س�لام��ي��ة متنا�سبة م��ع ت��وج��ه الإم�����ارة ،م�ستفيدة من
املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن «الأيويف» مبملكة البحرين
ال�شقيقة ،وم�ضيفة عليها ما حتتاجه امل�صرفية الإ�سالمية
من معايري �أخرى ،ومن قرارات املجامع الفقهية والندوات
امل�صرفية الإ�سالمية املنعقدة �سابقاً وحديثاً ،ومن الهيئة
املاليزية «�إ�سرا» لكونها ذات �أ�سبقية يف هذا املجال ،ولديها
خربة كبرية ميكن �أن ي�ستفاد منها كثرياً ،وتطور التجربة
ب�شكل �أف�ضل.
 الإ�����ش����راف امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات وع���ق���ود ال��ب��ن��وكوامل�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة ،وال�����س��وق امل���ايل ،م��ع ب��ق��اء الهيئات
الداخلية للبنوك وامل�صارف ،لتكون �أحد روافد الهيئة العليا
يف املنتجات والتدقيق والرقابة.
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اقرتاح ب�صياغة قانون يواكب التوجه
نحو االقت�صاد الإ�سالمي و�إن�شاء
�أكادميية متخ�ص�صة للمرحلة اجلامعية
وجائزة عاملية يف امل�صرفية الإ�سالمية
وهيئة عليا للت�أمني و�أخرى للحوكمة
وثالثة �شرعية عليا

 �إيجاد معايري �شرعية حما�سبية للم�صارف الإ�سالميةتتنا�سب مع توجه الإمارة ،وم�ستفيدة من املعايري املحا�سبية
ال�صادرة عن الأيويف ،مبملكة البحرين.
 �إيجاد منتجات جديدة من�ضبطة قابلة للتطبيق. مراجعة املنتجات القدمية و�إ�صالح ما فيها من خللت�شريعي.

1.1الحوكمة ه��ي مجموعة م��ن القوانين وال��ن��ظ��م وال���ق���رارات ال��ت��ي تهدف
�إل���ى تحقيق ال��ج��ودة وال��ت��م��ي��ز ف��ي الأداء ع��ن ط��ري��ق اخ��ت��ي��ار الأ���س��ال��ي��ب
المنا�سبة وال��ف��ع��ال��ة لتحقيق خ��ط��ط و�أه�����داف ال�����ش��رك��ة �أو الم�ؤ�س�سة.
وبذلك ف���إن الحوكمة تعني النظام �أي وج��ود نظم تحكم العالقات بين
الأط����راف الأ�سا�سية ال��ت��ي ت���ؤث��ر ف��ي الأداء ،كما ت�شمل مقومات تقوية
الم�ؤ�س�سة على المدى البعيد وتحديد الم�س�ؤولية.

وتهتم مبا يلي:
•�إيجاد ت�شريعات خا�صة لتعريف احلالل وم�صادره
وفوائده ،و�أنواع احلرام وم�ضاره ومفا�سده.
•تدوين معايري �شرعية للحالل م�ستمدة من عموم
الفقه الإ�سالمي وم�صادره ومراجعه ،وم�ستفيد ًة
من الأن�شطة ال�سابقة لبع�ض الدول املعنية ب�صناعة
احلالل.
•ت��وف�ير م��ع��ل��وم��ات (م��ك��ن��ز) �صحيحة وح��دي��ث��ة ح��ول
�صناعة احلالل وخدماته يف العامل الإ�سالمي وغريه.
•بحث اجلوانب التقنية ل�صناعة احلالل وخدماته.
•بيان الأعرا�ض التي جتعل احلالل حراماً وطرق جتنبها.
•تطوير �صناعة احلالل وت�سويقه عاملياً.
•تدعيم هيئة امل�صاحلة والتحكيم يف دب��ي� ،أو جعله
تابعاً للحكومة.
•توفري ميزانية كافية لت�أ�سي�س هذه الهيئات ،و�إجناز
ه��ذه امل��ب��ادرة ،وترتيب ميزانيتها بعد الت�أ�سي�س من
واقع ن�شاطها.
ف���إذا وج��دت ه��ذه الآلية ب�شكل ك��اف واف حتقق الهدف
الكبري ال�سامي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد
حفظه اهلل ورعاه� ،إن �شاء اهلل تعاىل.
ف����إن ج��ل ه��ذه الآل��ي��ة متبعة يف ال���دول ال��ت��ي ت�سمو لأن
تكون م�صدراً لل�صناعة املالية الإ�سالمية ومنتجات احلالل،
كماليزيا وتركيا.
واهلل تعاىل ن�س�أل �أن يحقق املراد على وجه الكمال والتمام.
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه.
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 - 2ت�شكيل هيئة �شرعية عليا ،متخ�ص�صة يف امل�صرفية
الإ����س�ل�ام���ي���ة ،م��ك��ون��ة م���ن ف��ق��ه��اء ���ش��رع��ي�ين وم�����ص��رف��ي�ين
�إ�سالميني ،تكون تابعة لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخل��ي�ري ب��دب��ي ،ب��ح��ك��م تخ�ص�صها يف ال��ع��م��ل الإ���س�لام��ي،
وق��ان��ون �إن�شائها وهيكلها التنظيمي رقم 2011/39من
املجل�س التنفيذي بتاريخ 11دي�سمرب2011م

الهوام�ش

العــدد (� - )14أبريل -

وقد كان كافياً وافياً لتحقيق الغر�ض �آنذاك� ،إال �أن جعل
دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،ف�إن ذلك يقت�ضي:
 - 1تو�سيع مفردات القانون لي�شمل �شركات الت�أمني
التكافلية ،وال�����ش��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة امل�ستقلة ،واملختلطة،
والنوافذ الإ�سالمية يف البنوك التقليدية ،واحلوكمة يف
امل��ن��ت��ج��ات الإ���س�لام��ي��ة وامل�����ص��احل��ة وال��ت��ح��ك��ي��م ،وي�ستوعب
ال��ت��ج��ارة غ�ير امل�صارفية م��ن املنتجات التجارية احل�لال،
امل�صنعة واملجلوبة.
فهذه كلها حتتاج لت�شريع ق��ان��وين وا���ض��ح يكون �أ�ص ً
ال
لهذه االنطالقة ،ال �سيما �أن القانون الأول مل يفعل ب�شكل
كاف ومل يطور منذ �صدوره قبل � 28سنة.
وذلك يقت�ضي ت�شكيل فريق قانوين و�شرعي واقت�صادي
ل�صياغة قانون يتالءم مع هذا التوجه الكبري.

 مراقبة دقيقة للعمليات امل�صرفية يف �ضوء املعايريو�ضوابط املنتجات ولوائحها املن�شورة.
 العناية بالبحث اجل��اد يف االقت�صاد الإ�سالمي ون�شرت��راث��ه و�إ���ص��دار كتب ج��دي��دة تتنا�سب م��ع ال��ت��وج��ه الكبري
للإمارة.
 �إقامة امل�ؤمترات والندوات بانتظام وتن�سيق مع الهيئاتاملماثلة داخل وخارج دولة الإمارات.
 �إن�شاء �أكادميية متخ�ص�صة يف االقت�صاد الإ�سالمي،للمرحلة اجلامعية والدرا�سات العلياُ ،ي�ستقطب للتدري�س
فيها ذوو الكفاءات العالية من خمتلف البلدان؛ لتكون مكوناً
�أ�سا�سياً للموارد الب�شرية العاملة يف امل�صارف الإ�سالمية ،يف
كل املجاالت ال�شرعية والرقابية واملحا�سبية.
 �إيجاد �سلع حملية مهمة� ،صناعية �أو زراع��ي��ة ،قابلةللم�ضاربة املالية لتكون ب��دي ً
�لا ع��ن ال�سلع ال��دول��ي��ة ،ذات
ال�سمعة غري اجل��ي��دة ،واملنتجات الرديئة ،ولتكون حمفزاً
قوياً لالقت�صاد املحلي �صناعة وزراعة.
 �إن�����ش��اء ج��ائ��زة عاملية يف امل�صرفية الإ���س�لام��ي��ة ،با�سمرئي�س الدولة �أو نائبه ،تعطى ملن له �إ�سهام عظيم يف تفعيل
امل�صرفية الإ�سالمية ت�شريعاً وحما�سبة� ،أو تطبيقاً يف �سوق
العمل والإنتاج.
 �إل��زام البنوك العاملة يف الإم���ارة ب���أن حتتفظ بن�سبة %20من �أ�صولها يف جمال امل�صرفية الإ�سالمية ك�صكوك
�أو �أ�صول �أو غري ذلك.
 �إن�شاء هيئة عليا متخ�ص�صة يف الت�أمني التكافلي و�إعادةالت�أمني� ،سواء فيما يخ�ص �سوق امل��ال �أو �شركات الت�أمني،
تكون تابعة ل��دائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بحكم تخ�ص�صها
قانوناً ونظاماً.
 �إن�شاء هيئة متخ�ص�صة حلوكمة( )1القوانني امل�صرفيةالإ�سالمية ،واملعايري ال�صادرة عن الهيئة املُراد �إن�شا�ؤها يف
املجالني ال�شرعي واملحا�سبي ،وجم��ال الت�أمني التكافلي،
ت��ك��ون تابعة ل��دائ��رة ال�����ش���ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��دائ��رة املالية
والقانونية بحكومة دبي.
 �إن�شاء هيئة �شرعية عليا متخ�ص�صة باحلالل �صناعةوت�����ص��دي��راً وا����س���ت�ي�راداً ،ت��ك��ون م��ك��ون��ة م��ن ف��ق��ه��اء و�أط��ب��اء
وقانونيني وفنيني ،تكون تابعة لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية،
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في تحويل دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي

د /إبراهيم علوان
�أ�ستاذ ال�شريعة الإ�سالمية امل�شارك يف كلية الدرا�سات
الإ�سالمية والعربية بدبي
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�إن �إيماننا بكمال ال�شريعة الإ�سالمية وتمامها ينبثق منه
يقين ج��ازم ب���أن��ه ال ب��د و�أن تكون لهذه ال�شريعة كلمة �شافية
في التطورات التي يعي�شها العالم الإن�ساني في بداية الألفية
الثالثة ،وهي تطورات هائلة لم يعرف التاريخ الب�شري لها مثي ً
ال،
ومن ال�ضروري �أن يكون لأحكامها ح�ضور في قلب هذا الع�صر،
بحيث يناق�ش المتخ�ص�صون فيها ق�ضايا الواقع ،ويفتون فيها،
ث��م ال يتوقف دوره���م عند ه��ذا ال��ح��د ،ب��ل يت�أملون ف��ي م�شاكل
الم�ستقبل ،ويدر�سونها .م�ست�أن�سين بالدرا�سات والبحوث التي
تناولها المتخ�ص�صون ف��ي ال��ع��ل��وم الم�ستقبلية ،ث��م يقدمون
للب�شرية ر�أيهم في مجمل هذه الأحوال واالتجاهات اال�ستثنائية
في عمر الإن�سانية كله ،وال يعني هذا �أن يتتبع الفقه الإ�سالمي
هذه الدرا�سات في كل ما تراه وتخرج به ،و�إنما المق�صود هو �أن
ي�ستفيد منها في عملية اال�ستنباط واالجتهاد.

تعريف الفقه اال�ست�شرايف
الفقه اال�ست�شرافي ع��ب��ارة ع��ن :مجموعة م��ن القواعد
التي ت�ستخدم في �صياغة الأحكام ال�شرعية العملية المتعلقة
بالزمن القادم؛ بناء على التوقع العلمي لمتغيرات منتظرة

ماهية االقت�صاد املعريف
يجدر التنبيه �أو ًال �إلى �أن مفهوم ر�أ�س المال قد اختلف
ف��ي نظر االقت�صاديين ،على ح�سب ال��ت��ط��ور؛ فقد كان
يعبر عنه في ع�صر الزراعة بالأر�ض الخ�صبة ،وحيوانات
المزرعة ،والمزارع الذي يعمل بالمحراث لإنتاج الطعام،
وفي ع�صر ال�صناعة �أ�صبح مفهوم ر�أ�س المال هو توافر
ال���م���واد الأول���ي���ة ،وال���ث���روة ال��م��ادي��ة ،وم�����ص��ادر ال��ط��اق��ة،
كالبترول� ،أما مفهوم ر�أ�س المال في ع�صر المعرفة فهو
العقل الب�شري ال��ذي لديه المقدرة الفكرية ل�ل�إب��داع،
29
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دور الفقهـاء والمجتهـدين

ف��ي��ه ،ور���س��م ال�سيا�سات المرجو منها تحقيق �صالح البالد
والعباد ،وح�شد الإمكانات المنا�سبة والالزمة لتحقيقها (.)2
وظ��اه��ر �أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن الفقه ي��ه��دف �إل���ى ت�صور
الم�شكالت قبل وق��وع��ه��ا ،وم��ن ث��م التهي�ؤ لمواجهتها،
�أو حتى لقطع الطريق عليها والحيلولة دون وقوعها،
فك�أنه بمثابة جهاز الإن��ذار المبكر للمخاطر المحتملة
في الم�ستقبل ،وبالتالي النظر في االختيارات الممكنة،
وتر�شيد عملية المفا�ضلة بينها ،بالموازنة بين ما يمكن
�أن ي�ؤدي �إليه كل اختيار منها من تداعيات ،وما يمكن �أن
ي�سفر عنه من نتائج (.)3
ولذلك ف���إن ه��ذا النوع من الفقه لي�س مهماً لعلماء
الفقه فقط ،و�إنما هو مهم لرجال ال�سيا�سة واالقت�صاد
�أي�ضاً؛ لأن قراراتهم ال بد و�أن يتوقعوا �آثارها ،وعليهم �أن
يتنب�ؤوا بالنتائج الم�ستقبلية لها ،كما �أن الفقه اال�ست�شرافي
في الجانب التطبيقي ال يقت�صر على الحاالت ال�شخ�صية
�أو ال��ف��ردي��ة ال��خ��ا���ص��ة ،ب��ل ه��و ي�شمل بحكمه ك��ث��ي��راً من
التطبيقات التي يزخر بها التراث الفقهي الإ�سالمي منذ
عهد الر�سول �إلى يومنا هذا� ،سواء كانت فردية �أو جماعية،
و�سواء كانت خا�صة �أو عامة ،وهو بهذه المزية ي�شكل ثروة
فقهية وعلمية (.)4

العــدد (� - )14أبريل -

االقتصـــــاد
المعـرفـــي
والفقــــــه
االستشرافي

وفي هذا ال�سياق جاءت مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم  -نائب رئي�س الدولة  -رئي�س
مجل�س ال��وزراء  -حاكم دبي ،فهي تعد مثا ًال حياً وواقعاً
عملياً ال�ست�شراف الم�ستقبل ،والتي تق�ضي ب�إ�ضافة قطاع
االقت�صاد الإ�سالمي وما يتعلق به من معارف �إلى اقت�صاد
�إم��ارة دب��ي ،وهي تعد ا�ست�شرافاً للم�ستقبل الواعد لهذا
القطاع في االقت�صاد العالمي ،بهدف تحويل دبي لتكون
العا�صمة الدولية للأن�شطة االقت�صادية المتوافقة مع
ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة وتوظيفها بما ي��ع��ود بالنفع على
الإم����ارة م��ن ناحية والب�شرية م��ن ناحية �أخ����رى ،وهو
ما يعني ا�ستنفار همم المجتهدين والفقهاء للإ�سهام
باجتهاداتهم التي تتبنى ا�ست�شراف الم�ستقبل و�أبعاده
لو�ضع هذه الر�ؤية مو�ضع التنفيذ.
ومن الق�ضايا التي يمكن للفقه اال�ست�شرافي �أن ي�سهم
فيها بدور فاعل :ق�ضية االقت�صاد المعرفي الذي ن�ش�أ بعد
التطور الهائل في الحياة االقت�صادية المعا�صرة ،وتح ُّول
الكثيرين من العمل الع�ضلي �إل��ى العمل الذهني ،وهو
اقت�صاد ي��دور ح��ول الح�صول على المعرفة والم�شاركة
فيها وا�ستخدامها وتوظيفها وابتكارها؛ بهدف تح�سين
نوعية ال��ح��ي��اة بمجاالتها ك��اف��ة م��ن خ�لال الإف����ادة من
خدمات معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة،
وا�ستخدام للعقل الب�شري كر�أ�س للمال ،وتوظيف البحث
العلمي؛ لإحداث مجموعة من التغيرات اال�ستراتيجية
في طبيعة المحيط االقت�صادي وتنظيمه؛ لي�صبح �أكثر
ا�ستجابة وان�سجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا
ال��م��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت وع��ال��م��ي��ة ال��م��ع��رف��ة والتنمية
الم�ستدامة بمفهومها ال�شمولي التكاملي.
والر�ؤية الم�ستقبلية لهذا النوع من الن�شاط االقت�صادي
ت�ؤكد �أنه ما لم يكن هناك كذب بالأرقام ف�إنه �سي�ؤدي �إلى
نمو الكثير من المعارف والأن�شطة االقت�صادية والفكرية
واال�ستراتيجية واالجتماعية ،وهو ما ي�ساهم م�ساهمة فعالة
في تحقيق النمو وزيادة الإنتاج الفكري (.)1

-

تعريف الفقه اال�ست�شرايف وجماالته
ماهية االقت�صاد املعريف وخ�صائ�صه
الت�أ�صيل ال�شرعي للفقه اال�ست�شرايف
كيف ن�ست�شرف امل�ستقبل؟
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الدرا�سات امل�ستقبلية �أ�سا�س للتخطيط
والتطوير اعتماد ًا على درا�سة
الواقع وحتليل بياناته

�أن ت�ؤدي �إليه �إقامته هناك في الم�ستقبل من لحوق �صاحبه
بالم�شركين حمية وغ�ضباً ،وهو �أبغ�ض �إلى اهلل من تعطيله
�أو ت�أخيره (.)13
 - 3يمتلئ التراث الأ�صولي والفقهي بالأدلة ال�شرعية
والقواعد الفقهية الم�ؤ�س�سة للفقه اال�ست�شرافي ،وذلك
وا�ضح لكل ناظر في �أدل��ة اعتبار الم�آالت و�سد الذرائع
التي ذكرنا طرفاً منها في المطلبين ال�سابقين ،وعلينا
الآن �أن ن��ذك��ر ب��ع�����ض ال��ق��واع��د ال��ف��ق��ه��ي��ة ال��ت��ي تعتبر
تطبيقاتها مع تطبيقات نظريتي «اعتبار الم�آالت و�سد
الذرائع» خير م�ؤ�س�س لهذا النوع من الفقه ،ومن ذلك:
ق��اع��دة «الأم���ور بعواقبها» ( ،)14وق��اع��دة «ه��ل المتوقع
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العــدد (� - )14أبريل -

خ�صائ�ص االقت�صاد املعريف
يت�سم اقت�صاد المعرفة بالخ�صائ�ص التالية:
 �إن���ه اق��ت�����ص��اد ال ي��ع��ان��ي م��ن م�شكلة ال��ن��درة بالمعنىالتحليلي ال��ق��دي��م ،ب��ل ه��و اق��ت�����ص��اد ال���م���وارد ال��ت��ي يمكن
با�ستمرار زي��ادت��ه��ا عبر اال���س��ت��خ��دام المتزايد للمعلومات
والمعرفة.
 �إنه اقت�صاد يتغير فيه المفهوم التقليدي للأ�سواق ،حيثيعتمد ال�سوق فيه على اال�ستخدام المالئم للتكنولوجيا،
عبر الو�سائل الإلكترونية وال�شبكات الإلكترونية.
 �إنه اقت�صاد ي�صعب فيه تطبيق القوانين ال�ضرائبيةوال��ق��ي��ود الجمركية وغ��ي��ر الجمركية م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة

الت�أ�صيل ال�شرعي للفقه اال�ست�شرايف
الفقه اال�ست�شرافي يجد له كثيراً من الأ�صول ال�شرعية
في الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية ،ومن ذلك:
- 1الن�صو�ص التي ت�ستند �إليها قاعدة اعتبار م�آالت
الأف��ع��ال ،وال��ت��ي تعني الحكم على مقدمات الت�صرفات
بالنظر �إل��ى نتائجها ( )10وق��اع��دة �سد ال��ذرائ��ع ،والتي
ت��ع��ن��ي م��ن��ع ال��و���س��ائ��ل ال��ج��ائ��زة ال��ت��ي ي��ت��و���ص��ل ب��ه��ا �إل���ى
الممنوع �شرعاً� ،أو التي تف�ضي في الم�ستقبل �إلى الف�ساد،
فالمجتهد يق�ضي بحرمة ه��ذه ال��و���س��ائ��ل؛ باعتبار ما
تف�ضي �إليه م�ستقب ً
ال؛ مع �أنها جائزة في نف�سها وغير
()11
ممنوعة في ذاتها .
 - 2الن�صو�ص النبوية التي ت�شترك ف��ي ال��دالل��ة على
�أن��ه ل�ل�إق��دام على فعل من الأف��ع��ال الب��د من ا�ستح�ضار ما
ي�ؤدي �إليه في م�ستقبل الزمان؛ حتى تتحقق م�صالح العباد،
وتندفع المفا�سد عنهم ،مما يعني �أن ا�ست�شراف الم�ستقبل
مق�صود لل�شارع ،فالبناء عليه ،والتفريع على �أ�سا�سه بناء
على �أ�صل �شرعي ،ما ينبغي للفقهاء عدم �إغفاله في نظرهم
واجتهاداتهم.
وم���ن ذل����ك :ق���ول ال��ن��ب��ي« :ال ت��ق��ط��ع الأي�����دي في
الغزو» (.)12
والحديث يدل على منع �إقامة الحد في الغزو؛ لما يمكن

كيف ن�ست�شرف امل�ستقبل؟
ال��ف��ق��ه اال���س��ت�����ش��راف��ي ي��ق��وم ع��ل��ى ت��وق��ع م���ا ���س��ي��ق��ع في
الم�ستقبل من وقائع وظ��روف ومالب�سات ،ومن ثم تقدير
الذرائع الم�ؤدية �إليها؛ ل�سدها �إن كانت مف�ضية لف�ساد� ،أو
فتحها و�إعداد الو�سائل المو�صلة �إليها �إن كانت تف�ضي �إلى
منافع ،وال�س�ؤال :كيف نتو�صل لمعرفة الم�ستقبل؟ وبعبارة
�أخرى ،هل ثمة طرق ي�سلكها المجتهد لمعرفة االحتماالت
المتوقع ح�صولها في قابل الزمان؛ حتى يتمكن من تنزيل
الحكم ال�شرعي المالئم لها تنزي ً
ال �سليماً؟
وللجواب ع��ن ذل��ك ،ن��ق��ول� :إن ا�ست�شراف الم�ستقبل
ع��م��ل ع��ل��م��ي يعتمد ع��ل��ى �أ����ص���ول ع��ل��م��ي��ة ،ال م��ج��ال فيه
للتنجيم وال الدع��اء معرفة الغيب وال للكهانة ونحوها
من الأمور التي ح ّرمتها ال�شريعة الغراء؛ فاال�ست�شراف
الم�شروع للم�ستقبل يح�صل عن طريق ت�سخير ال�سنن
الثابتة والكونية ،وهذه ال�سنن تعني �أن هذا الكون محكوم
بنظام يحدد الأ�شياء وي�ضبط تغيرات الأمور ،نظام ي�صدر
م��ن رب ه��ذا ال��ك��ون وخ��ال��ق��ه ،وك��ل م��ا فيه وم��ن فيه وما
ي�صدر عن هذه الموجودات وما يتعلق بها وما يحل فيها
وما يقع من حوادث ،كل ذلك �إنما يقع ويحدث وفق قانون
ع��ام دقيق ثابت ���ص��ارم ال يخرج ع��ن �أحكامه �شيء (،)16
وتت�صف ال�سنن الربانية بثالث خ�صائ�ص مميزة هي:
ال�شمولية والثبات واالطراد (.)17
وب��م��ا �أن ال�سنن ه��ي ق��وان��ي��ن ثابتة ال تتغير ،ف�إنها
ك��م��ا ح��ك��م��ت ال��م��ا���ض��ي ف�ستحكم ال��م�����س��ت��ق��ب��ل ،وم���ن ثم
يمكن ت�سخير ه��ذه ال�سنن لأج��ل معرفة م��اذا �سيحدث
ف��ي الم�ستقبل؟ ف��م��ادام��ت ال�سنن م��ن �صفاتها الثبات
واالطراد؛ ف�إن العلم بها يعيننا على ا�ست�شراف الم�ستقبل
وال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ه؛ ل��ك��ون��ه��ا م���ن���ارات ت��ه��دي �إل����ى ال��ط��ري��ق
القويم الجامع بين عالم الغيب وعالم ال�شهادة ،وهذا
ي�ساعد الفقيه على الحكم على الفعل القادم ،لأنه �س ُي ْف َعل
في القادم ما ُفعِل في ال�سابق ،ال�شيء ال��ذي يتيح له �أن
يتهي�أ ال�ستغالل منافعه واجتناب �أ���ض��راره ،ف���إذا عرفت
ال�شروط الما�ضية ،وب���د�أت ه��ذه ال�شروط تتحقق مرة
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وفيه يقوم الأفراد بتوليد وا�ستك�شاف المعرفة من خالل
ال�شبكات و�إنتاج المعلومات الجديدة التي ت�ؤدي بدورها
�إلى مزيد من الإنتاجية ،و�إيجاد فر�ص العمل للمبدعين
المطورين (.)5
وف����ي ع�����ص��ر ال��م��ع��ل��وم��ات ب������د�أت ال��م��ع��ل��وم��ات ت��غ��زو
االقت�صاد العالمي ،و�أ�صبح لها قيمة تبادلية (�أي تباع
وت�شترى) ب��ل وقيمة ا�ستعمالية (�أي ح��ق اال�ستعمال
واالنتفاع بالمعلومة؛ بناء على ملكية المعلومة ل�شخ�ص
�أو جهة م��ا) حتى �إن بع�ض ال�صناعات المعا�صرة (�أو
ب��الأح��رى ال��ت��ج��ارات) هي تجارة في المعلومات بن�سبة
 ،%100ور�أ�س المال الذهني الذي يميز ع�صر المعلومات
ق��د �أ���ص��ب��ح �أه���م ن�سبياً م��ن ر�أ�����س ال��م��ال ال���م���ادي ،حيث
المعلومات والمعرفة ،وحيث ال�سوق العالمية الجديدة
تعززها البنية التحتية الإلكترونية بما تحققه من عالم
اقت�صادي واحد (.)6
فاالقت�صاد المعرفي هو �إنتاج و�إدارة الأفكار والمعرفة
م��ن ج��ه��ة ،وم��ن جهة �أخ���رى ه��و يتعلق بتحقيق منافع
اقت�صادية بناء على هذه الأفكار .وه��ذا االقت�صاد الذي
يتوجه �إليه العالم اليوم يقوم �أول ما يقوم على ما ي�سمى
ب��ـ «ال��ر�أ���س��م��ال الإن�ساني» �أي �أن عقل الإن�����س��ان و�أف��ك��اره،
ولي�س فقط المعلومات المخزنة ،بل الأف��ك��ار الجامعة
لهذه المعلومات هو القيمة الحقيقية التي هي �أثمن
بكثير م��ن ي��د ه��ذا الإن�����س��ان وق��وت��ه؛ ف�ض ً
ال ع��ن الآالت
والموارد الطبيعية الأخرى (.)7

الوطنية ب�صورة منفردة (.)8
 �إن �أ�سعار المنتجات والخدمات التي تت�ضمن كثافة�أعلى للمعرفة تنخف�ض �أ�سعارها عن تلك التي ال ت�ستخدم
كثافة معرفية �أو ال ت�ستخدمها على الإطالق.
 �إنه اقت�صاد يتوقف ت�سعير المنتج �أو الخدمة فيه� ،أوقيمته على ال�سياق الذي يتم فيه الت�سويق ،بحيث يمكن �أن
يكون هناك �أ�سعار مختلفة ل�شعوب مختلفة و�أوقات مختلفة
لنف�س المنتج المعرفي.
 �إنه اقت�صاد يمنح مكاناً مركزياً لنظم التعليم والتدريبالم�ستمرين؛ ل��ك��ي ت��ت��واءم خ��ب��رات ال��ع��م��ال��ة م��ع االقت�صاد
الجديد (.)9
وهكذا تختلف خ�صائ�ص االقت�صاد المعرفي عن االقت�صاد
المادي ،بما ي�ستدعي معه �أ�ساليب جديدة في التفكير وفي
�صنع ال�سيا�سات االقت�صادية.

كالواقع؟ وهل ما ق��ارب ال�شيء يعطى حكمه؟» وقاعدة
«هل العبرة للم�آل �أو للحال؟» (.)15

املجلة القانونية  /امللف

للفقه اال�ست�شرايف ا�سرتاتيجيات
م�ستقبلية لأن عمر احلا�ضر �أ�صبح ق�صرياً

ثانية ،فب�إمكاننا �أن نتنب�أ ب�أن ما �سبق �أن حدث �سيحدث
م��رة ثانية ،فهذه ال�سنن كلها ،كما �أن��ه��ا �ضبطت تاريخ
الإن�سانية في الما�ضي فهي كذلك تحدد م�سار الإن�سانية
في الم�ستقبل �أفراداً و�أمماً وجماعات (.)18
كما �أن��ه لكي يكون اال�ست�شراف �صحيحاً فالبد من
اال���س��ت��ف��ادة م��ن م�����ش��ورة �أه����ل االخ��ت�����ص��ا���ص ،وال�شريعة
الإ�سالمية �أمرت بالرجوع �إلى �أهل الخبرة واالخت�صا�ص،
ك��ل ف��ي حقله وتخ�ص�صه ،وم��ن ه��ذه الأم����ور :ال��وق��وف
على الأم��ور الم�ستقبلية المتعلقة بتخ�ص�صهم؛ لأنهم
�أعرف بها من غيرهم ،يقول الحق �سبحانه وتعالى « َو�إِ َذا
َجاءَهُ ْم �أَ ْم ٌر مِ نَ َْ أ
ال ْمنِ �أَ ِو ا ْلخَ ْو ِف َ �أ َذا ُعوا ِب ِه َو َل ْو َر ُّدو ُه �إِ َلى
ال َّر ُ�سولِ َو ِ�إ َلى �أُولِي ْ أ
الَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِ ينَ َي ْ�س َت ْنب ُِطو َن ُه
الل َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه اَل َّت َب ْع ُت ُم َّ
مِ ْن ُه ْم َو َل ْوال َف ْ�ض ُل هَّ ِ
ال�ش ْي َطا َن
ِ�إ اَّل َقلِي ً
ال» ( ،)19وبناء على هذا تنبري طائفة من ذوي
الأه��ل��ي��ة واالخ��ت�����ص��ا���ص ف��ي ك��ل مجتمع م�سلم لدرا�سة
الواقع القائم وتحليل بياناته ،واتخاذها �أ�سا�ساً للتنب�ؤ
باالحتماالت الم�ستقبلة ( )20وعلى �ضوء هذه االحتماالت
يقوم الفقيه ب�صياغة الأح��ك��ام ال�شرعية المالئمة لكل
احتمال.
والناظر لهذا الم�سلك في ا�ست�شراف الم�ستقبل يجد
�أنه ذاته هو ما ا�شتهر في الدرا�سات الم�ستقبلية ب�أ�سلوب
«دلفاي» ال��ذي ا�ستخدمته المدر�سة الأمريكية؛ للتنب�ؤ
بالم�ستقبل ،وهو �أ�سلوب ي�ستخدم بغر�ض الح�صول على
�إجماع في ال��ر�أي من عينة من الخبراء في التخ�ص�ص
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جماالت الفقه اال�ست�شرايف
�إن ال��ف��ق��ه اال���س��ت�����ش��راف��ي ل��ه م��ج��ال وا���س��ع ج����داً ،وم��ن
ال�ضروري درا�سة ور�صد المجاالت التي تندرج تحت هذا
الفقه؛ لأنه لي�س مجرد فرع من فروع الفقه يجعل �إلى
جانب الفروع الأخرى ،و�إنما ي�شكل روحاً ال بد و�أن ي�سير
في ج�سم الفقه كله ،ومع ذلك فيمكننا �أن نبرز المجاالت
التي ت�أتي تحت ت�سمية فقه اال�ست�شراف ،وهي:
ال :ال��ف��ق��ه اال���س��ت�����ش��راف��ي واال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات ()23
�أو ً
م�صطلح اال�ستراتيجية  -بعبارة ب�سيطة  -ي��دل على
�أع��ل��ى مجال ف��ي ف��ن ال��ح��رب ،وتخطيط و�إع���داد و�إدارة
ال�صراع الم�سلح ،وهي �أ�سلوب علمي نظري وعملي يبحث

كيف ي�سهم الفقه اال�ست�شرايف يف جتنب �سلبيات
االقت�صاد املعريف؟
لالقت�صاد المعرفي �سلبيات كلها تتعلق بممار�سات
اق��ت�����ص��ادي��ة غ��ي��ر ع��ادل��ة ،وا���س��ت��غ�لال الأغ��ن��ي��اء للفقراء،
يمكن للفقيه اال�ست�شرافي �أن يقدم ر�ؤي��ة يتالفى فيها
ه���ذا الف�شل ال���ذي تعانيه ال��ب�����ش��ري��ة ،وي��ب��ي��ن �أن هناك
خ��ل ً
�لا ك��ب��ي��راً ف��ي تحديد اال�ستراتيجيات وال�سيا�سات
في منظومة االقت�صاد العالمي المعا�صر ،خا�صة فيما
يتعلق باالقت�صاد المعرفي ،وفقيه اال�ست�شراف يوجه
الم�سلمين �إل��ى �إع��ادة ر�سم �سيا�ساتهم ح�سب الأولويات
ال�صحيحة ،المن�ضبطة ب�ضوابط ال�شريعة في تقديم

يف االقت�صاد املعريف ي�صعب
فر�ض القيود وتطبيق ال�ضرائب

1.1انظر :فقه الم�ستقبل للدكتور محمد العتربي �ص .66
2.2ه���ذا ال��ت��ع��ري��ف ه��و خ�لا���ص��ة م��ا ان��ت��ه��ي��ت �إل��ي��ه ف��ي ب��ح��ث ب��ع��ن��وان «ال��ف��ق��ه
اال�ست�شرافي و�أ�صوله ال�شرعية» من�شور في مجلة روح القوانين بكلية
الحقوق بطنطا �سنة .2012
3.3ال يخفى �أن ه��ذا ف��ي غير الم�ستقبليات التي �أخبرنا عنها النبي ،فال
يوجد يقين بح�صول �أي اختيار منها بخ�صو�صه ،يراجع� :أ�ساليب درا�سة
الم�ستقبل د /طارق عمر �ص .28
4.4هذا المعنى م�ستفاد من الدكتور عبد اهلل بن بيه في �أثناء م�شاركته بحلقة
من برنامج «ال�شريعة والحياة» ،والتي �أذيعت م�ساء الأحد � 12أبريل 2009م
على قناة الجزيرة تحت عنوان «فقه التوقع».
5.5ي��راج��ع :د �أم��ان��ي الري�س ـ ح��ول مفاهيم وم���ؤ���ش��رات اقت�صاد المعرفة ـ
عر�ض لبع�ض التجارب الدولية مع الإ�شارة لحالة م�صر ـ �سبتمبر  2007ـ
معهد التخطيط القومي ـ �سل�سلة مذكرات خارجية ـ المقدمة ـ
6.6يراجع :عبد الخالق فاروق ـ اقت�صاد المعرفة في العالم العربي م�شكالته
و�أفق تطوره دولة الإمارات العربية المتحدة ـ مكتب نائب رئي�س مجل�س
الوزراء ل�شئون الإعالم ـ يونيو � 2005ص .23
7.7ي��راج��ع :م��ن��ذر وا���ص��ف ال��م�����ص��ري :المعلوماتية واالن��ف��ج��ار المعرفي
وال�شباب ـ المجل�س الأعلى لل�شباب بعمان (الأردن) .2004
8.8يراجع :عبد الخالق فاروق ـ المرجع ال�سابق �ص . 23
9.9يراجع في هذا المرجع المذكور في الهام�ش ال�سابق �ص . 24
1010معنى ذل��ك �أن الفقيه �أو المجتهد ال يقوم بالحكم على الت�صرف قو ًال
كان ذلك الت�صرف �أو فع ًال �إال بعد �أن ينظر �إلى م�آله ونتيجته ،ويقدر ما
�سيتمخ�ض عنه تطبيق ذلك الت�صرف ،ثم بعد ذلك يوظف تلك النتائج
المتوقعة ف��ي تكوين مناط الحكم وتكييفه ،وبعد ذل��ك ي�صدر الحكم
بالم�شروعية �أو ع��دم الم�شروعية� ،أي ب��الإق��دام عليه �أو بالإحجام عنه؛
بناء على ذلك الم�آل الذي اعتمده ،وال�ضابط في ذلك هو مدى اقتراب
ذلك الم�آل من تحقيق مقا�صد ال�شريعة ،ف�إن وجد الم�آل يهدم المقا�صد
�أو يخالفها حكم على �أ�سبابه بعدم الم�شروعية والعك�س �إن وجده محققاً
م���ؤي��داً لها .انظر في ه��ذا :فقه الم�ستقبل ر�ؤي��ة ت�أ�صيلية تطبيقية في
ال�شريعة الإ�سالمية د /محمد العتربي �ص  42دار المطبوعات الجامعية
بالإ�سكندرية 2012م.
1111انظر :المرجع المذكور في الهام�ش ال�سابق �ص ،81ومن الآيات التي تدل
على اعتبار هذه القاعدة قوله تعالى « وَال َت�سُ ُبّوا ا َّلذ َ
ِين َي ْدعُو َن مِ ْن دُونِ
الل َفيَ�سُ ُبّوا هَّ َ
َ
َ
ُ
الل َع ْدوًا ِب َغ ْي ِر عِ ْل ٍم َك َذل َِك َز َّي َّنا ِل ُك ِّل �أُ َّم ٍة َع َمل ُه ْم ث َّم �إِلى َر ِّب ِه ْم
هَّ ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َمرْجِ ُع ُه ْم ف ُين ِّبئ ُه ْم ِبمَا كانوا َي ْع َملون» الآية  108من �سورة الأنعام ،فهذه
الآية وغيرها كثير يدل على �شرعية الفقه اال�ست�شرافي؛ لأن المنع هنا
ل�شيء مباح ،بالنظر �إل��ى �أم��ر م�ستقبلي ،وهو �إمكانية �إف�ضائه �إل��ى �أمر
محرم.
1212الحديث �أخرجه �أبو داود والترمذي ،انظر� :سنن �أبي داود ـ كتاب
الحدود .باب في الرجل ي�سرق في الغزو �أيقطع؟ ج� 4ص 563برقم
� ،4408سنن الترمذي ـ كتاب الحدود ـ باب ما جاء في �أن ال تقطع
الأيدي في الغزو ج� 3ص 133برقم .1455
1313يراجع :بيان الدليل على بطالن التحليل �ص � ،263إعالم الموقعين ج3
�ص.114
1414انظر :المب�سوط لل�سرخ�سي ج� 13ص .131
1515انظر :المرجع المذكور في الهام�ش ال�سابق ج� 24ص .23
1616يراجع :ا�ست�شراف الم�ستقبل للأ�ستاذ /فهمي �إ�سالم �ص .142
1717ي���راج���ع� :أزم��ت��ن��ا ال��ح�����ض��اري��ة ف��ي ���ض��وء ���س��ن��ة اهلل ف��ي ال��خ��ل��ق ،د� .أح��م��د
كنعان �ص 55ـ بيروت ،دار النفائ�س 1418هـ ،ال�سنن الربانية في الت�صور
الإ�سالمي ،د /را�شد �سعيد �شهوان �ص  482ـ ر�سالة دكتوراه ـ ق�سم الثقافة
الإ�سالمية ـ كلية ال�شريعة ـ جامعة الإم��ام محمد بن �سعود الإ�سالمية ـ
الريا�ض 1411هـ.
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�أو التخ�ص�صات القريبة منه حول التخطيط لما يتميز
ب��ه م��ن خ�صائ�ص ،ح��ي��ث ي��ع��د ه���ذا الأ���س��ل��وب م��ن �أن�سب
الأ�ساليب التخطيطية التي يمكن �أن يقدم �إ�سهاماً في
التخطيط والو�صول �إلى اتفاق �إلى درجة كبيرة في الر�أي
من الخبراء؛ حيث �إن هذا الأ�سلوب ي�ستخدم في ميادين
ع��دي��دة ،مثل التخطيط وال�سيا�سة التعليمية وتطوير
المناهج والقيام بعمل اللجان التي ت�سمى لجان الطاولة
الم�ستديرة ،كما ي�ستخدم ف��ي تحديد �أه���م الم�شكالت
التعليمية والعمل على مواجهتها (.)21
وقد ذهب بع�ض الباحثين �إلى �أن هذا الأ�سلوب مقتب�س
من مبد�أ ال�شورى في الإ�سالم ،فم�ضمونه ال يتجاوز هذا
المبد�أ (.)22

في م�سائل �إعداد القوات الم�سلحة للدولة وا�ستخدامها
ف��ي ال��ح��رب معتمداً على �أ���س�����س ال�سيا�سة الع�سكرية،
كما �أنها ت�شمل ن�شاط القيادة الع�سكرية العليا بهدف
تحقيق المهام اال�ستراتيجية لل�صراع الم�سلح لهزيمة
العدو ،فهي خطط �أو طرق تو�ضع لتحقيق هدف معين
على المدى البعيد اعتماداً على التكتيكات والإجراءات
الأم��ن��ي��ة ف��ي ا�ستخدام الم�صادر المتوفرة ف��ي المدى
الق�صير (.)24
وم��ع �أن �أ���ص��ل الكلمة ي��ع��ود �إل���ى التعبير الع�سكري،
�إال �أنها الآن ت�ستخدم بكثرة في �سياقات مختلفة مثل:
اال�ستراتيجية ال��وط��ن��ي��ة ،اال�ستراتيجية االقت�صادية،
اال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ع��م��ل،
ا�ستراتيجيات الت�سويق ،وكثير من هذه اال�ستراتيجيات
تحتاج �إلى عمل فقهي كبير (.)25
ث��ان��ي��اً :ف��ق��ه ال���م����آالت واالن��ع��ك��ا���س��ات ل��ل��ف��ت��وى؛ لأن
الفتاوى لها ت�أثيرات وتداعيات على المجتمع ،كما لها
نتائج �سلبية �أو �إيجابية ،وهذه ظاهرة اجتماعية ينبغي
درا�ستها في الفقه (.)26
ثالثاً :اعتبار الم�ستقبلية كبعد للق�ضايا التي تدر�س
وتعالج في الفقه؛ لأن عمر الحا�ضر �أ�صبح ق�صيراً جداً،
والم�ستقبل ي�أتي ويحتل مكانه ب�سرعة قبل �أن نفهم �أو
ن���دري ،ف����إذا ك��ان لكل ق�ضية ُبعد ا�ستقبالي فالبد على
الفقيه من �أن يدر�س هذا ال ُبعد عندما يريد �أن ي�ستنبط
حكم مو�ضوع خا�ص وق�ضية خا�صة (.)27

الهوام�ش
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حفظ ال�����ض��روري��ات على ال��ح��اج��ي��ات ،وال��ح��اج��ي��ات على
التح�سينيات ،فما يحفظ على النا�س دينهم مقدم على
م��ا يحفظ ع��ق��ول��ه��م ،وم���ا يحفظ عقولهم م��ق��دم على
ما يحفظ �أموالهم ،والفرائ�ض مقدمة على النوافل،
والم�صلحة الكبيرة مقدمة على الم�صلحة ال�صغيرة،
ولي�س من المقبول �شرعاً �أن تعمل حكومات باجتهاد
ون�شاط على �إدخ��ال الإنترنت فائق ال�سرعة �إلى القرى
النائية ،وعلى زيادة عدد الذين يمتلكون حا�سبات �آلية �أو
خطوط تليفون جوالة ،في الوقت الذي يكون فيه ه�ؤالء
النا�س �أميين ،ال يقر�ؤون ،وال يكتبون �أ�ص ً
ال ،معدومين ال
يجدون ما ي�أكلون ،وتفتك بعقولهم ونفو�سهم المخدرات
والحروب والتغيرات المناخية الكارثية (.)28
والخال�صة :ينبغي لفقيه اال�ست�شراف مع اال�ستعانة
ب�أهل التخ�ص�ص في االقت�صاد والدرا�سات الم�ستقبلية
�أن ي�ستعر�ض االحتماالت والفرو�ض التي يمكن �أن ت�ؤول
�إليها �أح��وال العالم الإ�سالمي في ظل هذه التطورات
المت�سارعة في االقت�صاد المعرفي؛ لينتهي �إلى القول
بحرمة كل �صنيع يف�ضي �إل��ى ت�ضييع هوية الأم��ة� ،أو

على فقيه اال�ست�شراف اال�ستعانة ب�أهل
التخ�ص�ص ال�ستعرا�ض االحتماالت
والفرو�ض التي ميكن �أن ت�ؤول �إليها
�أحوال العامل الإ�سالمي
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يفقدها ذاتيتها ،و�إي��ج��اب ك��ل عمل ي����ؤدي �إل��ى تحقيق
مقا�صد ال�شريعة ف��ي ع��م��ارة ال��ك��ون و�إق��ام��ة منهج اهلل
تعالى في الأر�ض ،وهذا يقت�ضي �إعادة �صياغة المعايير
العالمية لقيا�س التقدم نحو االقت�صاد المعرفي على
�ضوء مواءمة هذه المعايير مع ما يتعلق بال�ضرورات
وال��ح��اج��ي��ات وال��ك��م��ال��ي��ات ،بمراتبها ال��م��ق��ررة ف��ي علم
�أ���ص��ول ال��ف��ق��ه ،بحيث ال يعطي لعمل وزن����اً �أع��ل��ى من
الم�ستوى الالئق به في ح�ساب الموازنات ،مع ربط كل
ما ينتهي �إليه في هذا االجتهاد بم�صالح الأم��ة العليا
و�ضروراتها ال ُمل َِّحة.
والحمد هلل رب العالمين
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.9فئة املوظف املتميز يف املجال امليداين.
.10فئة امل���وظ���ف امل��ت��م��ي��ز يف جم��ال
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حــوار

حـمـد الشـيباني:

مـبادرة طموحـة..
مـدروسة ومخـططة
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دبي �سباقة يف الأخذ بنظام االقت�صاد الإ�سالمي ،فكيف ترى
�سعادتكم الآليات الواجب اتباعها ً
�سعيا لتحقيق مبادرة “دبي
عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي” ودعمها؟
المبادرة كبيرة بحجم طموح من �أطلقها و�إذا كان

ال بد �أن يكون لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
ً
رياديا يف تفعيل املبادرة ،فما الذي ميكن �أن ت�ساهم فيه
دور ًا
الدائرة لتحقيق هذه املبادرة؟
دائ�����رة ال�������ش����ؤون الإ���س�لام��ي��ة ،ت�����ض��ع ن�����ص��ب عينيها
ا�ستثمار كل الفر�ص ،وقد د�أبت منذ �أن تم اعتماد خطتها
اال�ستراتيجية الأول����ى ع��ل��ى ا�ستقطاب ك��ل مخرجات
العمل الإ�سالمي والخيري ،حيث ك��ان لها ال�سبق في
ا�ست�ضافة م�ؤتمر مجمع الفقه الإ�سالمي تحت رعاية
كريمة من �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب��ي وزي���ر المالية ،ف��ي دورت���ه ال�ساد�سة ع�شرة،
وتعددت محاور الم�ؤتمر ليكون التركيز على الجانب
الإ�سالمي اال�ستثماري.

العــدد (� - )14أبريل -

حتد بالن�سبة للقطاع امل�صريف يف
اعتربت الفرتة املا�ضية ٍ
الدولة ب�سبب ظروف الأزمة املالية العاملية ،وقد �أعلنت بع�ض
الدول الأوروبية مثل �إجنلرتا وفرن�سا تطبيق املعامالت
الإ�سالمية ،كيف تف�سر ال�سباق العاملي نحو هذا املو�ضوع و�أين
موقع دبي منه؟
رب �ضارة نافعة ،و�إذا كانت الأزمة قد ع�صفت بالكثير
من الدول والكيانات ما �أوقع علماء االقت�صاد في حيرة
ف�إن مجموعة من الأحداث والمعطيات �أ�صبحت م�ؤ�شراً

لما يمكن توقعه من اقتراب تلك الأزمة من نهايتها.
وما كان �أم��ام المخططين االقت�صاديين �إال العمل
ع��ل��ى ت����دارك ت��ل��ك الأزم�����ة بال�سعي ل��درا���س��ة م��ا يمكن
�أن يوقف تراجع اقت�صاديات ال���دول ،وم��ن �أمثلة ذلك
االق��ت�����ص��ادي��ات الأوروب����ي����ة ..وب��ع��د تحليل م�ستفي�ض
ل��م ي��ج��د ال��م��خ��ط��ط��ون �أم��ام��ه��م �إال م��ب��ادئ االق��ت�����ص��اد
الإ���س�لام��ي المبني على حفظ حقوق جميع الأط���راف
م��ن م�ستثمرين وم�ؤ�س�سات وح��ك��وم��ات ،وال��ل��ج��وء �إل��ى
ال��ت��ع��ام�لات الإ���س�لام��ي��ة م�ستندين �إل���ى ن��ج��اح��ات ه��ذا
االقت�صاد على مر الع�صور ..وقد �أ�سهمت دولة الإمارات
العربية المتحدة �إ���س��ه��ام��اً متميزاً ف��ي ه��ذا الم�ضمار
حيث انطلق �أول م�صرف �إ�سالمي في دب��ي (بنك دبي
الإ�سالمي) �سنة .1975
وال�سباق نحو التميز واح��د من �أه��م ما قدمته دبي
للعالم كنموذج يحتذى به وما تقدمه دبي يومياً �أ�صبح
راف���داً حيوياً ف��ي و���ض��ع ع�لاج��ات ناجعة لما يمكن �أن
يعتبر م�ؤ�س�ساً للكثير من النجاحات.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي (حفظه
اهلل)� ،أخ��ذ على عاتقه القيام بكل ما يخدم الإن�سانية،
ف���إن المبادرة التي ج��اءت في �إط��ار التنظيم المدرو�س
والتخطيط المبرمج ب�آليات وا�ضحة ،حتماً �سيكون لها
ال�سبق على الم�ستويات المحلية والعالمية ..وبخا�صة
�أنها تدعم ثقة جميع �شرائح المتعاملين ،ويكفي كما
�أ�سلفنا �أن �أول انطالقة لهذا العمل الريادي قدمته دبي
في مجال التعامالت الإ�سالمية.
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�شكل االقت�صاد الإ�سالمي المبني على حفظ
حقوق جميع الأطراف من م�ستثمرين وم�ؤ�س�سات
وحكومات ح ً
ال لمعظم الم�شكالت االقت�صادية
والمالية التي تعانيها االقت�صادات المعا�صرة..
وكون دبي �سباقة في التميز دائماً كانت �أي�ضاً
�سباقة في �إر�ساء دعائم االقت�صاد والم�صارف
الإ�سالمية ..وبالت�أكيد �سيكون لدائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل الخيري في دبي دور في
تفعيل مبادرة دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي
وال�صكوك الإ�سالمية.
حول هذا المو�ضوع حاورنا حمد ال�شيخ �أحمد
ال�شيباني مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والعمل الخيري بدبي �ضمن ملف المجلة فكانت
هذه الإجابات:

ال�سباق نحو التميز..
�أهم ما قدمته دبي للعامل

ومنذ �أطلت الأزم��ة المالية العالمية �أخذت الدائرة
على عاتقها ا�ست�ضافة م�ؤتمر الم�صارف الإ�سالمية
وال��ذي كان كذلك تحت رعاية كريمة من �سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،وك�أن الدائرة ت�ست�شرف دورها
في �أخذ زمام المبادرة للت�صدي لمثل هذه الأزمات حيث
تم التركيز على دور ال�شريعة الإ�سالمية وما �أوجدته
من حلول مدرو�سة ..كل ذلك تبلور في �شكل تو�صيات
�صدرت عن الم�ؤتمر.
وما �أن �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س مجل�س ال���وزراء
حاكم دب��ي حفظه اهلل ،م��ب��ادرة دب��ي عا�صمة االقت�صاد
الإ���س�لام��ي �إال وك��ان ال���دور ال�شرعي المناط بالدائرة
ماث ً
ال في واحد من محاور هذه المبادرة.
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املجلة القانونية  /امللف

القانون الإنجلو�ساك�سوني هو النهج ال��ذي تتبناه قوانين
المراكز المالية العالمية ب�أكملها بدءاً من نيويورك ولندن
وانتها ًء بهونج كونج و�سنغافورة� .إذ �أن البنية الت�شريعية
التي اعتمدها مركز دب��ي المالي العالمي ت�ضاهي البنى
الت�شريعية الموجودة في مراكز المال العالمية مما يجعل
م��ن قوانين المركز م���أل��وف��ة ل��دى ال�شركات والم�ؤ�س�سات
المالية العالمية ولديها القدرة على فهمها والتعامل معها.

دور محاكم مركز دبي المالي العالمي

في الفصل بمنازعات التمويل اإلسـالمي

تطلبت ن�����ش���أة ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��ون��ي ل��م��رك��ز دب��ي
المالي العالمي خطوة ت�شريعية على الم�ستوى
االت���ح���ادي ت��م��ث��ل��ت ف���ي �إج�����راء ت��ع��دي��ل د���س��ت��وري
لتنظيم �إن�شاء المناطق الحرة المالية وتحديد
نطاق ا�ستثنائها من �أحكام الت�شريعات االتحادية.
ومهّد هذا التعديل الد�ستوري لإ�صدار قانون المناطق
الحرة المالية رقم  8ل�سنة  2004الذي حدد الن�شاطات التي
يمكن مزاولتها في هذه المناطق م�ستثنياً بذلك المناطق
من �أحكام الت�شريعات االتحادية المدنية والتجارية .وهذا
اال�ستثناء ه��و ال��ذي م ّكن المركز م��ن �إ���ص��دار الت�شريعات
المنظمة لعمليات الم�ؤ�س�سات العاملة فيه.
ث���م ك��ان��ت ال��خ��ط��وة الأخ���ي���رة ف���ي �سل�سلة الإج������راءات
االتحادية وه��ي �صدور المر�سوم االت��ح��ادي رق��م  35ل�سنة
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 2004الذي �أن�ش�أ مركز دبي المالي العالمي كمنطقة حرة
مالية هي الأولى من نوعها لي�س في دولة الإمارات فح�سب
بل وعلى م�ستوى المنطقة ب�أكملها.
ومن ثم �صدر قانون �إمارة دبي رقم  9ل�سنة  2004والمعدل
بالقانون رقم  7ل�سنة  2011المتعلق بالمركز ليكتمل الإطار
العام لمركز دبي المالي العالمي .فقد ن�ص القانون بو�ضوح
على هيئات المركز ،وهي �سلطة المركز الم�س�ؤولة عن تطوير
البنية التحتية والترويج للمركز وعن النواحي الإداري��ة له،
و�سلطة المركز للخدمات المالية وه��ي الجهة المخت�صة
ب���إ���ص��دار ال��ت�����ص��اري��ح ل��م��زاول��ة الأن�����ش��ط��ة ال��م��ال��ي��ة ،و�أخ���ي���راً
وبموجب القانون ال��دب��وي رق��م  12والمعدل بالقانون رقم
 16ل�سنة  2011تم �إن�شاء محاكم مركز دبي المالي العالمي
وهي الجهة الم�س�ؤولة ح�صرياً عن ف�ض المنازعات المدنية
�أو التجارية النا�شئة عن عمليات المركز .وفي �أكتوبر 2011

تم تو�سيع نطاق ال�سلطة الق�ضائية لمحاكم مركز دبي المالي
العالمي بحيث �أ�صبحت مخت�صة بالنظر ف��ي �أي منازعات
تجارية �أو مدنية طالما اتفق الأطراف كتابة على ذلك.
وق��د تال ذل��ك �صدور قوانين المركز و�أذك���ر منها على
�سبيل المثال ،ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ،ق��ان��ون تطبيق القوانين
المدنية والتجارية ،قانون تطبيق قوانين مركز دبي المالي
العالمي ،قانون ال�شراكة ذات الم�س�ؤولية المحدودة ،قانون
ال��ع��ق��ود ،ق��ان��ون الإف�لا���س ،ق��ان��ون التحكيم ،ق��ان��ون حماية
المعلومات ،قانون ال�شراكة العامة ،قانون الأ�سواق ،قانون
تنظيم الأع��م��ال المالية الإ�سالمية ،قانون العمل ،قانون
الملكية ،قانون ال�ضمانات ،قانون الأم��وال غير المنقولة،
قانون االلتزامات ،قانون ال�ضرر والتعوي�ض.
فقد بنيت هذه الت�شريعات على النهج الإنجلو�ساك�سوني
بعد �أن �أ�صبح النمط ال�سائد في المنطقة كلها يتمثل في
القوانين المعتمدة على النظام الالتيني الفرن�سي� ،إذ �إن
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بقلم :القاضي عمر جمعة المهيري
حماكم مركز دبي املايل العاملي

2013

متتل��ك املحاك��م �أدوات حتقي��ق
العدال��ة يف منازع��ات التعام�لات
املالية الإ�سالمي��ة ..فلديها القانون
الع��ام وق�ض��اة متخ�ص�ص��ون وميكنها
اال�ستعانة بخرباء

حماكم املركز م�ستعدة للف�صل يف منازعات التمويل الإ�سالمي
لقد ح��دد ال��ق��ان��ون اخت�صا�ص محاكم المركز بالنظر
والف�صل في المنازعات المدنية والتجارية التي يكون طرفا
النزاع فيها �أو �أحدهما م�سج ً
ال بالمركز �أو عقد �أو معاملة
تم �إجرا�ؤها داخل المركز كلياً �أو جزئياً� ،أو اتفق الأطراف
كتابة على جلب االخت�صا�ص لها ،ومن �ضمنها المنازعات
النا�شئة عن التعامالت المالية الإ�سالمية طالما تنطبق
عليها ال�����ش��روط �سالفة ال��ذك��ر .ك��م��ا �أن��ه��ا تطبق ال��ق��ان��ون
م�ستقى من
المنظم لهذه المنازعات �سواء ك��ان مدنياً �أو
ً
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أو من �أي نظام قانوني �آخر.
�إذ �أن المحاكم تمتلك م�ؤهالت تكفل لها تحقيق العدالة
لدى نظرها منازعات التعامالت المالية الإ�سالمية ،فمن
جانب ،تعمل المحاكم وفقاً للقانون العام الذي يتيح �إمكانية
تطبيق �أي ن��ظ��ام ق��ان��ون��ي ي��ك��ون م��ح��ل ات��ف��اق ب��ي��ن �أط���راف
المعاملة ،ومن جانب �آخر ،ت�ضم هيئة ق�ضاة محاكم المركز
ق�ضاة متخ�ص�صين في ف�ض المنازعات الخا�صة بالتعامالت
الإ�سالمية .كما �أن لدى المحاكم �إمكانية اال�ستعانة بخبراء
يناط بهم م�س�ؤولية تقديم الر�أي الفني وعلى �ضوئه تقوم
المحكمة بالتكيف القانوني للمعاملة.
وخ�لا���ص��ة ال��ق��ول �إن ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��ون��ي ف��ي المنطقة
�أم���ام ت��ح��د� ،إذ �أن وج���ود ن��ظ��ام ق��ان��ون��ي مختلف لأول مرة
في المنطقة ونجاح هذا النظام في ا�ستقطاب الم�ؤ�س�سات
المالية العالمية وتعامل هذه الم�ؤ�س�سات مع هذه القوانين
بنجاح من �ش�أنه �أن يحفز على التطور القانوني خارج المركز
و�أن يدفع بعملية �صياغة القوانين �إلى اال�ستهداء بالقوانين
العالمية والبحث عن �أف�ضل التجارب العالمية في مجال
الت�شريع ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يطور البنية الت�شريعية
لي�س في الإمارات وحدها و�إنما في المنطقة ب�أكملها.
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الوسـاطة االستثمارية

في المؤسسات المالية اإلسالمية

مقدمة:
رب العالمين و�أف�ضل ال�صالة و�أتم الت�سليم
الحمد هلل ّ
على �إم���ام الأن��ب��ي��اء والمر�سلين �سيدنا محمد وع��ل��ى �آل��ه
و�صحبه و�سلم ت�سليماً مزيداً ،وبعد.
يعد مبد�أ الو�ساطة اال�ستثمارية الأ�سا�س الذي ت�ستند
�إليه الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية في تنزيل فل�سفة نظام
عملها �إلى �أر�ض الواقع� ،إذ تت�سم هذه الو�ساطة باالختالف
ال��ج��وه��ري ع��ن حقيقة ال���دور ال��م��ح��وري ف��ي طبيعة عمل
البنوك التقليدية التي تقوم بالأ�سا�س على مبد�أ الو�ساطة
المالية بين �أ�صحاب الأموال (المودعين) الذين يمثلون في
40

امل�صارف اال�سالمية �أ�سهمت �إ�سهام ًا
حقيقي ًا يف التنمية املجتمعية من خالل
�أعمال التمويل واال�ستثمار عرب متويلها
امل�شاريع احليوية واخلدمية ذات
اجلدوى االقت�صادية املدرو�سة

2013

د .إبراهيم عبد اللطيف العبيدي
الباحث بدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي

الغالب فئة غير القادرين على اال�ستثمار ب�أنف�سهم والدخول
في م�شاريع ناجحة ،وبين (المقتر�ضين) الذين يمثلون في
الغالب فئة رج��ال الأعمال الذين يملكون الخبرة العملية
وقراءة ال�سوق وما يتطلبه من �سلع وخدمات ،بما يمنحهم
ذلك درجة من المخاطرة التي تمكنهم من تنفيذ م�شاريعهم
ب���إق��دام وث��ق��ة ولكنهم ال يملكون ر�ؤو�����س الأم����وال الكافية
لت�شغيل م�شاريعهم ،وبناء على ذلك ف���إن البنك التقليدي
ينظم عمله في ذلك بعقدين م�ستقلين تماماً ،بحيث يكون
ملزماً �أمام القانون بدفع مبلغ متفق عليه للجهة �أو الأفراد
(الذين يمثلون العقد الأول) الذين ي�ضعون �أموالهم لديه،
من جهة ،والعقد الثاني الذي يت�ضمن مقدار القيمة التي
�سيح�صل عليها البنك مقابل ما �سيقدمه من �أم��وال على
�شكل قرو�ض للجهة الثانية ،والفرق بين مجموع الفوائد
التي يدفعها البنك للمودعين ،ومجموع الفوائد التي يح�صل
عليها من قبل المقتر�ضين ،يمثل �صافي العائد ،الذي يمثل
(الفائدة المحرمة) التي يح�صل عليها البنك ،من خالل
و�ساطته بين هاتين الجهتين (المودعين) و(المقتر�ضين).
وفي الوقت الذي تج�سدت فيه طبيعة النظام الم�صرفي
الإ�سالمي بتغيرات جوهرية عن �آلية عمل البنوك التقليدية
م��ن خ�ل�ال االع��ت��م��اد ع��ل��ى �أ���س��ل��وب ال��و���س��اط��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة
المتمثلة في الم�شاركة الفعلية بين �أ�صحاب الودائع المالية
وال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ،م��ن خ�ل�ال رب���ط ع��ائ��د ال��م��ودع��ي��ن بنتائج

توظيف الأموال لدى الم�ستخدمين ربحاً وخ�سارة ،عبر فتح
ح�سابات ا�ستثمارية لمتعامليها المودعين ،ب�صيغة الم�ضاربة
ال�شرعية التي تعد نوعاً من �أنواع الم�شاركة بين الطرفين
على �أن تكون ح�صة كل منهما جزءاً �شائعاً معلوماً يتفق عليها
عند التعاقد ،و�إذا وقعت الخ�سارة يتحملها رب المال ويخ�سر
الم�ضارب جهده ،وهكذا تختلف العملية اختالفاً جذرياً عما
مثلنا له بطبيعة العمل في البنوك التقليدية ،بحيث يتحمل
الطرفان المخاطرة ،فال غنم بدون غرم.
وقد د�أبت الم�صارف الإ�سالمية منذ ن�ش�أتها على التركيز
على مو�ضوع االدخار ومحاولة �سحبه واجتذابه بطرق �شتى
من جمهور المتعاملين معها �أو من غير المتعاملين معها
�سابقاً ،و�إخ��راج��ه م��ن حيز ال��م��ال المعطل (االك��ت��ن��از) �إل��ى
حيز النماء ال��ح�لال ،لعلمها �أن جمهورها الوا�سع بمعزل
عن البنوك التقليدية ب�شكل ع��ام للثوابت ال�شرعية التي
يتمتع ب��ه��ا ،وه���ذه ال��م��ي��زة تح�سب للم�صارف الإ���س�لام��ي��ة
لنجاحها في �إعادة توظيف الأم��وال بالطرق ال�شرعية ،في
الوقت ال��ذي كان فيه ق�سم كبير من هذه الأم��وال معط ً
ال
بيد �أ�صحابها تمام التعطيل عن �أي ا�ستثمار ،ولعل مو�ضوع
الودائع (الح�سابات) قد حظي بالن�صيب الأكبر في تعامالت
الم�صارف الإ�سالمية لما تمثله هذه المعاملة من خدمة
�شريحة وا�سعة جداً من جمهور المتعاملين مع الم�صارف
الإ�سالمية ،التي تتعامل بدورها مع هذه الموارد التي ت�صب
في وعائها تعام ً
ال خا�صاً يبعدها عن �شبهة الربا ،بخالف
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الودائع المصرفية نموذجًا

البنوك التقليدية التي تتفق مع المتعاملين معها على �سعر
فائدة ثابت م�سبقاً ،تكون ملزمة بدفعه لهم �أمام القانون،
وتتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء
بالتزاماتها مع الجهة ال��م��و ِدع��ة ،بغ�ض النظر عن الربح
والخ�سارة ،الأم��ر الذي يبعدها عن الدخول في الم�شاريع
التنموية التي تعود بالنفع على الأف���راد والمجتمع ب�شكل
ع��ام ،ما يجعلها تكتفي بتجارة الديون ،وتقديم القرو�ض،
وبقية المعامالت الم�صرفية القائمة على الأ�سا�س الربوي
(ال��ق��ر���ض الم�ضمون) جملة وتف�صي ً
ال ،حتى تتمكن من
تحقيق ال��ف��ائ��دة ال��م��رج��وة لها باعتبارها م�ؤ�س�سة تبحث
ع��ن عائد م�ضمون لها وللمتعاملين معها ك��ذل��ك ،خالفاً
للم�ؤ�س�سات والم�صارف الإ�سالمية التي قدمت الخدمات
الم�صرفية المتنوعة بما يبعدها عن ال�شبهات ،ف�ض ً
ال عما
�أ�سهمت به �إ�سهاماً حقيقياً في التنمية المجتمعية من خالل
�أعمال التمويل واال�ستثمار عبر تمويلها الم�شاريع الحيوية
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ومفهوم الوديعة :ب�شكل عام يتوافق و�إل��ى حد كبير مع
مفاهيم �أخرى قريبة منها في الفقه الإ�سالمي ،لكن الفرق
بينهما دقيق ،وهي كل من الأمانة والقر�ض والإجارة.
تعريف الوديعة في اللغة :هو ما و�ضع عند غير مالكه
ليحفظه ،ي��ق��ال� :أودع��ت��ه م��ا ًال �أي دفعته �إل��ي��ه ليكون عنده
ودي��ع��ة ،وي��ق��ال �أي�����ض��اً� :أودع��ت��ه م��ا ًال بمعنى قبلت منه ذلك
المال ليكون وديعة عندي ،فالوديعة من �أ�سماء الأ���ض��داد
ت�ستعمل في �إعطاء المال لحفظه وفي قبوله .وم�صدر �أودع-
الإيداع-وهو بمعنى الوديعة ،فالوديعة ا�سم للإيداع وتطلق
على العين المودعة (.)3
وق��د ع��رف الفقهاء الوديعة بعدة تعريفات بمجملها ال
تخرج عن كونها توكي ً
ال �أو ا�ستنابة في حفظ المال.
فقد عرفها الحنفية :ب���أن��ه��ا ال��م��ال ال��م��ودع عند �أمين
لحفظه (.)4
وعرفها المالكية :ب�أنها م�شتقة م��ن الإي����داع وه��و  :توكيل

الم�صرفي� :أنها عملية حفظ الأموال التي يعهد بها الأفراد
�أو الهيئات �إلى الم�صرف على �أن يتعهد الم�صرف برد م�سا ٍو
�إليهم� ،أو نف�سها لدى الطلب �أو بال�شروط المتفق عليها (.)14
وعلى هذا الأ�سا�س تكون الوديعة في المفهوم الم�صرفي:
هي (الأموال) التي تتلقاها الم�ؤ�س�سة المالية ،مع االلتزام
ب�إرجاعها �إلى �أ�صحابها عند الطلب� ،أو ح�سب االتفاق المبرم
بين �صاحب المال والم�ؤ�س�سة المالية.
التكييف ال�شرعي لعملية الإيداع امل�صريف
يعدل عدد من الباحثين عن كلمة (الودائع) لأن غالب ما
تطلقه الم�صارف والبنوك من ت�سمية (الودائع) ال ينطبق
عليها تعريف وال �أحكام الوديعة في الفقه الإ�سالمي ،لذلك
ي�ستبدلونها بكلمة (ح�سابات) ولكن ت�سمية الودائع هي التي
غلبت م��ن الناحية العملية وه��ي التي يتم تداولها ب�شكل
�أكبر .وعليه فال بد من الإ�شارة �إلى �أن مفهوم الودائع التي
تتلقاها الم�صارف الإ�سالمية يختلف عما عليه الو�ضع في
البنوك التقليدية� ،إذ تقوم الم�صارف الإ�سالمية با�ستثمار
ما في حوزتها بطرق عدة ،والقاعدة العامة التي ت�سير عليها
�أنها تتلقى الودائع بناء على مبد�أ الم�شاركة ولي�س على مبد�أ
القر�ض ،ومن ثم تنطلق من هذا المبد�أ في ا�ستثمار هذه
الودائع ،بحيث يخ�ضع الطرفان (المودع والم�صرف) �إلى
مبد�أ الربح والخ�سارة.
ومعلوم �أن الم�ؤ�س�سات المالية ب�شكل عام �إ�سالمية كانت
�أو غير �إ�سالمية قد �أولت الودائع (الح�سابات) �أهمية كبرى،
فقد جعلتها من �أهم الموارد التي تتلقاها وترد �إليها.
وقد اختلف مفهوم الوديعة المعروفة قديماً عند الفقهاء
عن مفهوم الوديعة الم�صرفية البنكية المعا�صرة ،فالمفهوم
الفقهي للوديعة ه��و �أن يحفظ ال��ودي��ع ال��ودي��ع��ة ع��ن��ده ،وال
يت�صرف فيها ويجب عليه رده��ا بعينها عندما يطلب منه
ال��م��ودع ،وم�س�ألة حفظ المال غير واردة في ه��ذه المعاملة،
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عرفت املو�سوعة العلمية والعملية للبنوك
الإ�سالمية الوديعة بالفقه الإ�سالمي :ب�أنها
توكيل من �شخ�ص لآخر بحفظ �شيء معني

البنوك الإ�سالمية تتلقى «الودائع»
ال�ستثمارها على مبد�أ امل�شاركة يف
الربح واخل�سارة

2013

والخدمية ذات الجدوى االقت�صادية المدرو�سة م�سبقاً ،وال
يخفى هذا الفارق بين كال الأمرين.
وم��ن �أج��ل بيان مفهوم ال��ودائ��ع (الح�سابات) و�أنواعها
وحكمها ال�����ش��رع��ي وطبيعة عملها ب��ال��م���ؤ���س�����س��ات المالية
المعا�صرة و�أهميتها ب�شكل عام� ،سنحاول في هذه العجالة
التعريف بهذه المعاملة وبيان المعنى الدقيق لما كانت
عليه في ال�سابق عند الفقهاء وما طر�أ من تغيير في طبيعة
عملها الم�ؤ�س�سي ومدى تطابق ذلك على �أ�صل م�شروعيتها
من عدمه ،لتت�ضح لنا الر�ؤية ال�شرعية وفق الآتي:
الودائع (الح�سابات) الم�صرفية المعا�صرة تتكون عادة
من ر�ؤو�س �أموال البنك (الم�ساهمة) ،وكذلك من الودائع
ال��ت��ي تتجمع لديها وت��ك��ون ع���ادة �إم���ا تحت الطلب �أو في
ح�سابات ج��اري��ة ت�سحب ف��ي �أي وق��ت ي�شاء فيه المتعامل
من دون �سابق �إن��ذار� ،أو ح�سابات لأجل وهي التي تودع في
الم�صارف والبنوك لفترات طويلة قد تزيد على ال�سنة �أو
تقل عنها ح�سب االتفاق المبرم بين الطرفين م�سبقاً ،بحيث
ال ي�ستطيع المتعامل �سحبها قبل حلول �أجلها ،وتدخل في
ح�ساب ادخ��اري ،مع التفوي�ض للم�صرف في توظيفها� ،أو
ودائع ا�ستثمارية �أ�ص ً
ال� ،أو ودائع توفير ،زيادة �إلى القرو�ض
التي قد تح�صل عليها عند وقت الأزم��ات من الحكومة �أو
الم�صرف المركزي ،فجميع هذه الأر�صدة تدمج في �أوعية
ا�ستثمارية من �أجل تنميتها وتثميرها في م�شاريع عقارية
�أو �صناعية �أو تجارية ،مع احتفاظها بجزء من هذه الأموال
ل�ضمان التزاماتها مع المودعين ( .)1و�أ�ضافت الم�صارف
الإ�سالمية كذلك ودائع الم�ضاربة والم�شاركة �إليها .وتعد
ال���ودائ���ع م��ن �أه���م م����وارد ال��م�����ص��ارف وال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة
وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب�شكل ع����ام��� ،س��واء ك��ان��ت ع��ائ��دة للأ�شخا�ص
الطبيعيين �أو المعنويين ،و���س��واء كانت ف��ي �شكل �سيولة
نقدية� ،أو �أوراق تجارية م�سحوبة ل�صالحها (.)2
وم����ن �أج�����ل م��ع��رف��ة �آل���ي���ة ع��م��ل ال����ودائ����ع ال��م�����ص��رف��ي��ة
الإ�سالمية والأ�س�س التي ت�ستند �إليها والتخريج ال�شرعي
المنا�سب لها ،ف�سن�شرع في بيان مفهومها في ا�صطالح �أهل
اللغة وا���ص��ط�لاح �أه��ل الفقه وف��ي اال���ص��ط�لاح الم�صرفي،
ليت�سنى بعد ذل��ك ب��ي��ان الإط����ار ال�شرعي لعملية الإي���داع
الم�صرفي ثم بيان �أن���واع ال��ودائ��ع التي يتم العمل بها في
الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية اليوم.

بحفظ المال ( .)5وعرفوها �أي�ضاً :ب�أنها ما يترك عند الأمين (.)6
وع����رف ال�����ش��اف��ع��ي��ة ال���ودي���ع���ة :ب���أن��ه��ا ال��ع��ق��د المقت�ضي
لال�ستحفاظ (.)7
ويميز بع�ض الفقهاء بين الوديعة والإي���داع ح�سب ما
يدل عليه تعريف هذين الم�صطلحين عند بع�ضهم:
فالإيداع كما يعرفه الحنفية :هو ت�سليط المالك غيره
على حفظ ماله �صراحة �أو داللة (.)8
وعند المالكية :ب�أنه توكيل على مجرد حفظ م��ال �أو
ا�ستنابة في حفظ مال (.)9
وعند ال�شافعية :ب�أنه ا�سم لعين ي�ضعها مالكها �أو نائبه
عند �آخر ليحفظها (.)10
وعند الحنابلة :ب�أنه توكيل رب مال في حفظه تبرعاً من
الحافظ (.)11
وم��ن خ�لال ه��ذا العر�ض ن��رى الفقهاء يعنون بالوديعة
العين التي تو�ضع عند غيره ليحفظها ،و�أن الإي��داع بمعنى
العقد المقت�ضي للحفظ .غير �أن الفقهاء اختلفوا في تعريف
ه��ذا العقد تبعاً الختالفهم ف��ي بع�ض ���ش��روط��ه ،فالحنفية
والمالكية الذين ا�شترطوا في ال�شيء المودع �أن يكون ما ًال،
ولم ي�شترطوا في الحفظ �أن يكون تبرعاً عرفوه ب�أنه (ت�سليط
المالك غيره على حفظ ماله) وال�شافعية الذين ا�شترطوا
في ال�شيء المودع �أن يكون ما ًال �أو مخت�صاً محترماً  -كجن�س
منتفعاً ب��ه -ول��م ي�شترطوا ف��ي الحفظ �أن يكون تبرعاً في
ال�شيء من الحافظ عرفوه ب�أنه (توكيل بالحفظ للمملوك
�أو مخت�ص) .والحنابلة الذين اعتبروا في ال�شيء المودع �أن
يكون ما ًال �أو مخت�صاً وا�شترطوا �أن يكون حفظه من الوديع
على �سبيل التبرع ،عرفوه ب�أنه :توكيل في حفظ مملوك �أو
محترم مخت�ص تبرعاً من الحافظ (.)12
وق����د ع��رف��ت ال��م��و���س��وع��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة للبنوك
الإ�سالمية ال��ودي��ع��ة بالفقه الإ���س�لام��ي :ب�أنها توكيل من
�شخ�ص لآخر بحفظ �شيء معين (.)13
وم���ن خ�ل�ال ال��ت��ع��ري��ف الأخ���ي���ر ن�لاح��ظ �أن المو�سوعة
المذكورة لم تحدد ماهية هذا ال�شيء المحفوظ ،و�إنما جعلته
مطلقاً ،الأمر الذي يختلف مع تعريف الوديعة باال�صطالح
الم�صرفي الذي �أفردها بحفظ الأموال ح�صراً.
لذلك فقد �أ�ضاف لها بع�ض المعا�صرين قيداً مهماً ي�ضاف
على التعريف ال�سابق ليكون تعريف الوديعة في اال�صطالح
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العــدد (� - )14أبريل -

عقد الوديعة امل�صرفية يدور بني عقد الأمانة (وديعة
عادية) وعقد الإجارة ولكنها �إىل عقد القر�ض �أقرب
يتبين ل��ن��ا م��ن ال��وه��ل��ة الأول����ى �صعوبة ح�صر مفهوم
الوديعة الم�صرفية بالأمانة ،لأن الأمانة كما هو معلوم ال

�أنواع الودائع:
تتنوع الودائع في الم�ؤ�س�سات المالية �إلى ثالثة �أنواع
رئي�سة هي:
الفرع الأول :الودائع �أو الح�سابات تحت الطلب وت�سمى
كذلك :الودائع الجارية والح�ساب الجاري.
الفرع الثاني :الودائع �أو الح�سابات اال�ستثمارية.
الفرع الثالث :الودائع �أو الح�سابات االدخارية.

الفرع الأول :الودائع حتت الطلب ويطلق عليها كذلك
الودائع اجلارية �أو احل�ساب اجلاري (.)30

2013

وعلى هذا الأ�سا�س ف���إن المتتبع لأق��وال الفقهاء في العقود
يجد �أنهم يبنون �أحكامهم على القاعدة ال�شرعية الم�شهورة:
(ال��ع��ب��رة ف��ي العقود للمقا�صد والمعاني ولي�ست للألفاظ
والمباني) ( ،)15فالوديعة بالرغم من �أنها ال تخرج عن كونها
توكي ً
ال �أو ا�ستنابة في حفظ المال� ،إال �إذا كان م�أذوناً ( )16في
الت�صرف فيها با�ستعمال المودع �أو االنتفاع به ف�إنها تنقلب �إلى
قر�ض ،فعلى ذلك تخ َّرج �إعارة الدراهم والدنانير ف�إنها تكون
قر�ضاً ال �إعارة ،لأن الإعارة تمليك المنفعة ،وال ي�أتي ذلك �إال
باال�ستهالك ( .)17وقد ذكر ال�سرخ�سي�( :أن عارية الدراهم
والدنانير والفلو�س قر�ض ،لأن الإع��ارة �إذن في االنتفاع وال
يت�أتى االنتفاع بالنقود �إال با�ستهالكها عيناً في�صير م�أذوناً في
الت�صرف) ( .)18ومن هنا ندرك �أن نظرة الفقهاء قائمة على
�أ�سا�س المق�صود ال على �أ�سا�س اللفظ الم�ستعمل ،فمفهوم
ال��ودي��ع��ة ع��ن��ده��م يتميز ب��ال��و���ض��وح ،ف��ا���س��م ال��ودي��ع��ة ه��ن��ا ال
يخرجها عن كونها قر�ضاً ،فلو �أن �شخ�صاً �أعطى �شخ�صاً �آخر
م��ا ًال وق��ال له� :أودعتك هذا المال على �أن تعطيني كل �شهر
ن�سبة من الربح  % 5مث ً
ال ،ف�إن من ال ُم َ�سلَم به والمعقول جداً
�أن ال�شخ�ص الذي �أخذ الوديعة ،ال يدفع تلك الن�سبة المتفق
عليها ما لم يت�صرف في تلك الوديعة ليربح من ورائها (،)19
فكون فكرة �أن الم�صرف يت�صرف بالوديعة ويقر�ضها لأنا�س
�آخرين كل ذلك ي�ؤيد �أنها قر�ض ،فاال�سم ال يغير وال يبدل من
الحكم �شيئاً .و�إال �إذا قلنا �أن المقتر�ض يجوز له �أخذ القر�ض
تحت ا�سم الوديعة� ،أو تحت �أي ا�سم �آخر ،ف�إن ذلك الت�صرف
�سيفتح الباب على م�صراعيه للمرابين للتحايل بالتعامل
بالربا فيدفعون �إل��ى غيرهم الأم���وال تحت �ستار الوديعة،
وبذلك ال يكون هناك ربا مطلقاً ،وهذا محال ،وقد �أو�ضح ابن
القيم ذلك بقوله�( :إن االعتبار في العقود والأفعال بحقائقها
ومقا�صدها دون ظواهر �ألفاظها و�أفعالها) )20(.و�أ���ض��اف:
(ب�أن من لم يراع المق�صود في العقود ،وجرى على ظواهرها
يلزمه �أن ال يلعن العا�صر ،و�أن يجوز له ع�صر العنب لكل �أحد،
و�إن ظهر له �أن ق�صده الخمر) (.)21

يجوز الت�صرف فيها �إطالقاً ،و�إنما يجب ردها كاملة بعينها
و�صفتها ،الأم��ر ال��ذي يتعذر تنزيله في العمل الم�صرفي
على الوديعة الم�صرفية� ،إذ تلتزم البنوك والم�صارف برد
القيمة النقدية للمتعامل عند الطلب ،ولكن هذا ال يعني
�أنها ال تت�صرف بما تجمع لديها من �أم��وال ،لأن الم�ؤ�س�سة
المالية عموماً �إ�سالمية كانت �أو تقليدية لي�ست غايتها من
تلقي �أموال المتعاملين هو المحافظة عليها وردها بعينها،
و�إنما ا�ستعمالها على �أ�سا�س �إرجاع مثلها ( .)22على �أن هذا
الأم����ر ممكن �أن يتحقق فيما ل��و ا���ش��ت��رط ���ص��اح��ب ال��م��ال
ع��دم الت�صرف بماله �أو ا�شترط ا�ستخدامه ل�صالحه في
عمله ح�صراً ،و َق ِبل الم�صرف بذلك ( .)23وبما �أن القيمة
الم�ستخدمة في تعامالت الم�صارف والبنوك عموماً هي
النقود التي تت�سم بثبات القيمة ،مما يعني �أن �إرج��اع مثلها
ال يقلل من قيمتها �شيء ،على عك�س الأم��وال ال�سلعية التي
تختلف قيمتها تبعاً لو�صفها ووزنها وجودتها وما �إلى ذلك،
لهذا يكون تخريج الوديعة الم�صرفية على �أ�سا�س �أنها �أمانة،
بعيد عن مق�صدها وفيه تكلف وا�ضح ،واهلل �أعلم.
بينما ن��رى �أن الأم���ر يختلف ف��ي تخريج عقد الوديعة
الم�صرفية مع عقد القر�ض ،باعتبار �أن عقد القر�ض يمثل
انتقال ملكية محل القر�ض للمقتر�ض ،الذي يلتزم برد مثله
ال عينه ،زيادة على �أنه �ضامن له� ،سواء حافظ �أو لم يحافظ
عليه ،ولكن ه��ذا ال يعني �أن الوديعة النقدية تكون قر�ضاً
�إال �إذا كانت الم�ؤ�س�سة المالية م�أذونة في ا�ستعمال ال�شيء
ال��م��ودَع من قبل ال��م��ودِع ( .)24وه��ذا هو ال���ر�أي الغالب في
معظم الودائع النقدية (� ،)25إال �أن��ه لي�س محل اتفاق بين
المعا�صرين ،فهناك من يرى ب�أن الوديعة قر�ض ،وهناك من
يرى �أنها �أمانة ،وهناك من يرى �أنها �إجارة.
�أم��ا بالن�سبة لتخريج ال��ودي��ع��ة الم�صرفية على �أ�سا�س
الإج�������ارة ف��م��ع��ظ��م ال���ذي���ن ي��خ��رج��ون��ه��ا ع��ل��ى ه����ذا الأ���س��ا���س
ينطلقون من الفكرة ال�سائدة ح��ول الأم���وال التي تتلقاها
الم�صارف والبنوك على �أنها ودائع ،بدليل �أن �أ�صحابها حين
قدموا بها �إلى الم�صارف والبنوك ،لم يكن في نيتهم تقديم
�إقرا�ضها ،وهذه الفكرة تبيح �أخذ الفوائد عنها في البنوك
التقليدية ،باعتبارها مقاب ً
ال ال�ستخدام البنوك لها ،فتكون
الفائدة �أجرة ال�ستخدامها ولي�س لإقرا�ضها ( ،)26لكن عقد
الإج���ارة يترتب عليه ع��دم انتقال الملكية �إل��ى الم�ست�أجر،

ال���ذي ل��ه ح��ق االنتفاع
ب��م��ح��ل الإج����������ارة ف��ق��ط،
مقابل مقدار من المال يتفق
عليه مع الم�ؤجر (.)27
ي��ذك��ر �أن ال��ف��ق��ه��اء ق���د ا���ش��ت��رط��وا
���ش��روط��اً ل�ل��إج���ارة ،ت��ك��اد ت��ك��ون جميعها ال
ت�سري على عقود الوديعة الم�صرفية ب�سبب �أنها
تقع على ما يمكن االنتفاع به ،مع دوام��ه وا�ستمراره� ،أم��ا ما
ال ي�ضمن فيه البقاء كالغذاء والدواء �أو النقود التي ال يمكن
ا�ستعمالها �إال با�ستهالكها (بيع المنافع) فال تجوز الإج��ارة
ف��ي��ه��ا ،وال��م�����س��ت���أج��ر ���ض��ام��ن للعين ال��م���ؤج��رة� ،إذا ق�صر في
الحفاظ عليها ،كما �أنه ال يمكن �إجبار الم�ست�أجر على �إرجاع
الوديعة متى طلبها �صاحبها منه (.)28
وال����واق����ع �أن ه����ذه الأح����ك����ام ال ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ال��ودي��ع��ة
الم�صرفية ،ال��ت��ي ت��خ��رج ب��ذل��ك ع��ن ن��ط��اق عقد الإج����ارة،
لأنها تدور �أ�سا�ساً على �أم��وال ال ت�ستعمل �إال با�ستهالكها،
وت�ضمنها البنوك في جميع الأحوال .و�إذا كانت ودائع لأجل،
فال يجبر البنك �أو الم�صرف على �إرجاعها لأ�صحابها ،قبل
حلوله .و�إذا كانت مقرونة ب�إخطاره من �أجل �سحبه ،وجب
احترام مدة الإخطار ،والإج��راءات المتعلقة به ،وحتى �إذا
كانت ودائ��ع تحت الطلب ترد بمجرد طلبها ،ف�إنها تخرج
من �أحكام الإجارة �أي�ضاً ،لأن البنك ال يردها بعينها و�إنما
يرد مثلها لي�س غير (.)29
وه��ذا خ�لاف ما عليه الواقع في العمل الم�صرفي في
�ش�أن الوديعة� ،إذ تتعامل الم�ؤ�س�سات المالية وك�أنها امتلكت،
فتت�صرف فيها وف��ق ال��ر�ؤي��ة ال��ت��ي ت��راه��ا واال�ستراتيجية
التي تر�سمها من �أجل اال�ستفادة من عوائدها� ،سواء قدمت
مقابال �أو لم تقدم ل�صاحبها الأ�صلي.

�أو ًال :مفهوم الودائع(احل�سابات) حتت الطلب �أو
الودائع اجلارية �أو احل�سابات اجلارية
وال���ودائ���ع ت��ح��ت ال��ط��ل��ب ك��م��ا ع��رف��ت��ه��ا ال��م��و���س��وع��ة العلمية
والعملية للبنوك الإ�سالمية( :هي التعامل المخ�صو�ص بين
البنك والمتعامل ،نتيجة �إي��داع المتعامل مبلغاً من المال في
خزانة البنك �أو فتح اعتماد من البنك بمبلغ معين ي�سحب منه
تباعاً بمجرد الطلب) ( .)31وت�سمى ه��ذه العملية �أي�ضاً عند
الم�صرفيين بـ(الودائع تحت الطلب) وذلك لأنها مرهونة بطلب
�صاحبها لها في �أي وق��ت ي�شاء دون قيد �أو �شرط ( .)32وعند
بع�ضهم الآخ��ر ت�سمى كذلك ب��ـ(ال��ودائ��ع الناق�صة) ،لأن البنك
عادة يكون غير ملزم بدفعها عند الطلب بنف�س المظهر المادي
الذي �أودعت فيه ( .)33لأن المتعاملين ال ي�ستطيعون رف�ض ما
يقدم �إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية (.)34
وتمثل هذه العملية ر�أ�س �صدارة المعامالت الم�صرفية
في كل الم�ؤ�س�سات المالية تقليدية كانت �أو �إ�سالمية� ،إذ
يمتاز هذا النوع من الودائع بميزتين مهمتين:
الأولى� :سهولة الأداء بوا�سطتها عن طريق ال�شيكات.
الثانية :يكون البنك ملتزماً ب�سدادها عند الطلب.
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ثاني ًا :حقيقة معاملة احل�سابات (الودائع) حتت الطلب
يف امل�صارف الإ�سالمية والبنوك التقليدية
بعد �أن بينا �أن هذه الح�سابات (الودائع) تت�ساوى في الم�صارف
الإ�سالمية والبنوك التقليدية ،من حيث �إبرام عقد الإيداع ،و�شكله،
وكيفية ال�سحب ،وال�ضمان الكامل لمبالغها بقيمتها اال�سمية ،مع
وجود فارق جوهري و�أ�سا�سي في المو�ضوع ،يتمثل بكون الم�صارف
الإ���س�لام��ي��ة ال تعطي وال ت��ق��دم �أي���ة ف���وائ���د ،ع��ل��ى عك�س البنوك
التقليدية التي تقدم الفائدة المقطوعة الثابتة مقابلها ،ف�إن بع�ض
الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية د�أب��ت على تقديم منح
ومكاف�آت مالية ت�شجيعية لأ�صحابها في محاولة لجذب �أكبر قدر
ممكن من هذه الودائع ،باعتبار �أن الم�ؤ�س�سة المالية كلما كانت
لها �سيولة مالية �أكبر كلما ا�ستطاعت �أن ت�ستثمرها �أكثر وتنمي
�أرباحها ب�شكل �أو�سع ،والواقع �أن ق�ضية هذه الت�شجيعات والمكاف�آت
المالية بحاجة �إلى وقفة� ،إذ تعد م�س�ألة ح�سا�سة لما لها من ت�شابه
بينها وبين تقديم الفائدة الثابتة ،و�إن كان بع�ض الباحثين ومنهم
الدكتور جمال الدين عطية قد ر�أى �أن ال�ضابط للخروج من هذه
ال�شبهة هو التفريق بين نوعين من الح�سابات (ال��ودائ��ع) تحت
الطلب �أو الجارية ،بحيث يكون النوع الأول منها م�ضموناً وخالياً
من المكاف�آت ،والثاني يكون م�شاركاً مما يعني �أنه غير م�ضمون� ،أي
يتحمل الربح والخ�سارة (.)38

ملعلوماتك

اللغة :من َ
(ث َمرَ)َ ،و َث َم َر َّ
اال�ستثمار يف ُّ
ال�شيء�ِ :إ َذا
َتو ََّلد منه �شيء �آخرَ ،و َث َّم َر الرجل َ
ماله� :أَح�سن القيام
وناهَ ،و َث َم ُر َّ
يء :هو ما َ
عليه مَ َّ
يتول ُد منه ،وعلى
ال�ش ِ
هذا ف�إن اال�ستثمار هو :طلب احل�صول على الثمرة

الفرع الثاين :الودائع (احل�سابات) اال�ستثمارية
�أو ًال :مفهوم الودائع (احل�سابات) اال�ستثمارية
بعد �أن عرفنا كلمة ودائ��ع �أو ح�سابات ،نعرج �أو ًال على
م�صطلح اال�ستثمار قبل ال�شروع في بيان المفهوم ال�شامل
للودائع اال�ستثمارية.
اال�ستثمار في ال ُّلغة :من ( َث َم َر)َ ،و َث َم َر َّ
ال�شيء� :إِ َذا َت َو َّلد منه
�شيء �آخر (َ ،)41و َث َّم َر الرجل ما َله� :أَح�سن القيام عليه و َن َّماه،
َو َث َم ُر َّ
ال�شيءِ :هو ما يتو َل ُد منه ،وعلى هذا ف�إن اال�ستثمار هو:
طلب الح�صول على الثمرة .والف َقهاء ي�ستعملون هذا اللفظ
بهذا المعنى �أَي�ضاً ( .)42وهو ي�شمل كل �أنواع الك�سب المادي،
وق��د ورد الك�سب ف��ي ال��ق��ر�آن الكريم م�صاحباً للمال بقوله
تعالى( :مَا �أَ ْغ َنى َع ْن ُه مَا ُل ُه َومَا َك َ�س َب) ( ،)43واال�ستثمار من
الأعمال الم�شروعة التي �أقرها الإ�سالم وحث عليها ب�شرط �أن
تكون �أ�س�س اال�ستثمار م�شروعة.
وقد ا�ستعمل لفظ اال�ستثمار بمعنى �أو�سع في ع�صرنا،
47
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الدائم معها ،مما يدفع �أ�صحابها �إلى التخلي عنها ،واالتجاه نحو
ال��ودائ��ع اال�ستثمارية ،وودائ���ع الم�ضاربة من �أج��ل تحقيق تنمية
حقيقية ،وقد ذهب �إلى هذا القول الدكتور محمد عمر �شابرا في
بحثه (النظام النقدي والم�صرفي في اقت�صاد �إ�سالمي) باعتبار �أن
هذا الإجراء ي�صب في تحقيق �أهداف االقت�صاد الإ�سالمي المتمثل
في تقلي�ص االعتماد على القرو�ض كو�سيلة للتمويل (.)37

2013

وب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذا ف�����إن الأف������راد وال��م���ؤ���س�����س��ات ي��ق��وم��ون
باالحتفاظ ب�أر�صدة نقدية في �صورة ودائ��ع جارية لدى
الم�صارف وال��ب��ن��وك ،بق�صد ا�ستعمالها ك����أداة لت�سوية
االلتزامات عن طريق التعامل بال�شيكات ،ف�ض ًال عن �أنه
ي�ضاف �إلى ذلك كله ما تقدمه لمتعامليها من خدمات
متنوعة ،وما ي�شعر به �أ�صحاب الأعمال من اطمئنان على
�سالمة �أموالهم �أو ًال ،وثانياً �إلى مد الم�صرف �أو البنك
�إياهم بما يحتاجونه بمبالغ وقت الحاجة� ،إذا ما احتفظوا
لدى الم�صرف ب�أر�صدتهم النقدية ال�سائلة ( .)35ويزداد
الإقبال على هذا النوع من المعامالت الم�صرفية اليوم
بعد �أن �أخذ التطور الم�صرفي الإلكتروني الرقمي بالتو�سع
واالنت�شار ب�شكل كبير ،بحيث ي�ستطيع �أ�صحاب الح�سابات الجارية
القيام بعملية ال�سحب النقدي لما يحتاجونه من �أم��وال �سائلة
في �أغلب مدن العالم ،ف�ض ًال عن �إمكانية ال�شراء والت�سوق �أي�ضاً
با�ستخدام هذا الح�ساب الجاري عبر و�سائل ال�صراف الآلي ،التي
�أخذت باالنت�شار في �أرجاء المعمورة ،ورغم ما تحمله هذه الو�سيلة
من الميل نحو اال�ستهالك في �أي وقت �شاء ،فال يخفى الجانب
الإي��ج��اب��ي �أي�����ض��اً المتمثل ب�إمكانية حفظ النقود وتجنب عبء
المخاطرة بحملها في كل مكان ،ف�ض ًال عن �أمور �أخرى ال مجال
لذكرها ،ولكن ما ي�ؤكد نجاح هذه العملية الم�صرفية �أنها تحتل
مكانة ال�صدارة عند المتعاملين على بقية �أنواع الودائع الأخرى
في الم�ؤ�س�سات المالية عموماً كما �أ�شرنا.
ومن �صفات هذه المعاملة �أن الم�صارف والبنوك ال تقدم �أي
عائد لمتعامليها نظيرها ،بل قد تح�صل الم�صارف والبنوك من
متعامليها على بع�ض الر�سوم مقابل خدمة �أ�صحابها ،مثل نفقات
الحفظ والمحا�سبة والمكالمات الهاتفية والطوابع البريدية (.)36
و�سبق �أن �أ�شرنا �إل��ى �أن ه��ذه الح�سابات (ال��ودائ��ع) تت�ساوى
ف��ي الم�صارف الإ�سالمية وال��ب��ن��وك التقليدية ،م��ن حيث �إب��رام
عقد الإيداع ،و�شكله ،وكيفية ال�سحب ،وال�ضمان الكامل لمبالغها
بقيمتها اال�سمية ،مع وجود فارق جوهري و�أ�سا�سي في المو�ضوع
يتمثل بكون الم�صارف الإ�سالمية ال تعطي وال تقدم �أية فوائد،
فتكون مبدئياً بدون دخل� .أي ال يح�صل �أ�صحابها على �أي ربح من
الأرباح المتحققة للبنك ،وال يتحملون �شيئاً ب�أي خ�سارة قد تحدث،
وهذه العملية بحد ذاتها المتمثلة بعدم ح�صول المودعين على �أي
عائد من جرائها يراها البع�ض �إيجابية �إلى حد ما ،باعتبار �أن هذه
المعاملة خالية من الحوافز التي تحفز المتعاملين على التوا�صل

ثالث ًا :التخريج ال�شرعي لعملية احل�سابات (الودائع)
حتت الطلب �أو احل�ساب اجلاري
اختلف الباحثون المعا�صرون في تحديد نوع العقد ال�شرعي
الذي تندرج تحته هذه العملية الم�صرفية �إلى قولين:
القول الأول� :إن عملية الإيداع التي يودع المتعامل من
خاللها �أم��وال��ه في الم�صرف �ضمن الح�سابات (ال��ودائ��ع)
تحت الطلب �أو الح�ساب ال��ج��اري �أو ال��ودائ��ع ال��ج��اري��ة ،ال
تدخل في حكم الوديعة في المعنى الفقهي ،لأن الم�صرف
يخلطها بغيرها ويت�صرف فيها ،ومن هنا ف�إنها تفقد �صفة
الوديعة لأن المودع يت�صرف بها وهو �ضامن لها ،وما دام
ال��م�����ص��رف ي�ستعملها ف����إن ي���ده عليها ي��د م��ال��ك ،ج���اء في
المو�سوعة العلمية والعملية�( :إن يد البنك على الوديعة
يد �ضامن ،لأن الوديعة تحت الطلب يخلطها البنك بغيرها
وي�ستثمر ال��ج��زء الأك��ب��ر م��ن��ه��ا ،وم���ن �أح��ك��ام الإ����س�ل�ام في
الوديعة �أنه لي�س للوديع �أن ينتفع بالوديعة �أي انتفاع ،ف�إذا
انتفع كان معتدياً بانتفاعه ،ف�إذا تلفت �ضمنها ،و�إذا �أذن له
المودع باالنتفاع �صارت عارية ،و�إذا انتفع بها مع بقاء عينها
�صارت قر�ضاً �إذا كانت نقوداً لأن النقود ال تعار ال�ستهالكها
عند االنتفاع ،والقر�ض م�ضمون برد المثل) (.)39
و�إنما ت�أخذ في عرف ال�شرع حكم القر�ض ،ويجري عليها ما
يجري على القر�ض ورد ال�ضمان ،والقر�ض جائز �شرعاً ب�شرط �أن
ال يوجد فيه نفع ب�أي �شكل من الأ�شكال .ف�إذا كان كذلك فهو قر�ض
ح�سن بين المودعين والم�صرف ،و�إذا ك��ان ب��وج��ود الفوائد كان
قر�ضاً ربوياً محرماً ،و�إلى هذا ذهب �أغلب الباحثين المعا�صرين
الذين بحثوا الم�س�ألة� ،إال �أن الأ�ستاذ الدكتور علي ال�سالو�س قد
ذهب �إلى �أبعد من ذلك� ،إذ بيّن�( :أن ح�سابات هذا النوع من الودائع
تبقى م�شبوهة ،وال يمكن الجزم ب�أنها جائزة �شرعاً ب�شكل مطلق،
باعتبار �أن القر�ض الح�سن �إذا كان عوناً على ارتكاب الحرام فهو
حرام ،ومن المعلوم �أن البنك الربوي تاجر ديون مراب ،فمعظم

ن�شاطه يقع في دائرة الحرام ،و�أر�صدة الح�سابات الجارية ي�ستعين
بها في الإقرا�ض بالربا ،وغير ذلك من الأعمال المحرمة ،غير
�أن الم�سلم عندما ال يجد �إال البنوك الربوية ،قد تدفعه ال�ضرورة
�إل��ى التعامل معها ،وال ح��رج ف��ي ه��ذا م��ا دام��ت ال�����ض��رورات تبيح
المحظورات) (.)40
القول الثاين :ذهب بع�ض الباحثين �إلى �أنه ينطبق على
الح�سابات (الودائع) الجارية حكم الوديعة بال�شريعة الإ�سالمية،
لأن الم�صرف �ضامن لها ،وملتزم بردها .وهذا التخريج �سوف
ي�ساعد على �إخ�ضاع بع�ض العمليات الم�صرفية الهامة لأحكام
ال�شريعة وقواعدها ،لم�صلحة العميل ،لأن تخريج هذا الح�ساب
على �أنه قر�ض فيه مخاطرة بماله وتعري�ضه لل�ضياع في حالة
�إفال�س الم�صرف لأي �سبب كان ،لأنه اعتبر العميل مقر�ضاً
للم�صرف ف�إنه يدخل بح�صته مناف�ساً للغرماء الآخرين من
�أ�صحاب القرو�ض وغيرهم ،بخالف ما لو اعتبر هذا الح�ساب
وديعة حقيقية ،ف�إنه في مثل هذه الحالة يكون له الحق ب�أخذ
وديعته �أو ًال ،باعتبارها �أمانة من غير �أن يدخل مناف�ساً بح�صته
مع غرماء الم�صرف الآخرين ،الأمر الذي لم يلج�أ �إليه العميل
�أ�ص ًال ،لحاجته لحفظ المال والت�صرف فيه وقت ما ي�شاء ،وهذا ما
يتعار�ض مع تخريج القر�ض.
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ثالث ًا� :أنواع الودائع (احل�سابات) اال�ستثمارية يف
امل�صارف الإ�سالمية
ت��ت��ن��وع ال���ودائ���ع اال���س��ت��ث��م��اري��ة ف��ي ال��م���ؤ���س�����س��ات وال��م�����ص��ارف
الإ�سالمية �إلى الودائع اال�ستثمارية العامة والودائع اال�ستثمارية
المخ�ص�صة (.)52
ف�أما الودائع اال�ستثمارية العامة :فهي الح�سابات التي يكون
الم�صرف الإ�سالمي فيها وكي ًال عن المودعين في ا�ستثمار ما
يراه منا�سباً ونافعاً له وللمودعين ،وعادة ما يكون اال�ستثمار من
قبل الم�صرف على �أ�سا�س الم�ضاربة غير الم�شروطة ،وتح�صل
على ن�صيب معين في الأرب���اح التي تتحقق للم�صرف من خالل
الم�شروعات التي يقوم بتمويلها بما لديه من �أم��وال��ه الخا�صة
و�أم��وال المودعين ،ويتم توزيع الأرب��اح ع��ادة في نهاية ال�سنة� ،أو
ح�سب ما تم االتفاق عليه.
�أما في حالة الخ�سارة ف�إن الم�صرف ال يلتزم بتوزيع �أي ربح،
وهذا الإجراء يخرج العملية اال�ستثمارية للم�صرف من الم�ضاربة
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يف البنوك الإ�سالمية يتحدد
عائد الودائع ً
تبعا لنتائج اال�ستثمار
ال بن�سب فوائد ثابتة

ثاني ًا :حقيقة معاملة الودائع (احل�سابات)اال�ستثمارية
يف امل�صارف الإ�سالمية والبنوك التقليدية
تت�شابه الودائع اال�ستثمارية في الم�صارف الإ�سالمية و�إلى
حد كبير مع الودائع لأجل عند البنوك التقليدية ،من حيث عدم
المطالبة من قبل �أ�صحابها �إال عند حلول الأج��ل ،المتفق عليه
مع البنك ،الذي ينتفع وي�ستفيد منها طيلة المدة المودعة لديه
في توظيفاته وخدماته ( .)47والمعروف �أنه مهما كان الغر�ض
من الودائع لأجل� ،سواء كان من �أجل االدخار �أو لتخ�صي�صها في
زمن معين لتوظيف �أو ا�ستعمال ما� ،أو لمواجهة ما قد يحدث
لأ�صحابها من م�شكالت فيما بعد ،ف�إن �أهميتها من حيث حجمها
�أق��ل من ال��ودائ��ع تحت الطلب ( .)48ورغ��م ذل��ك ف���إن بع�ضاً من
الباحثين ،منهم الدكتور علي ال�سالو�س ( )49يرون �أن لها دوراً
�أ�سا�سياً في البنوك التقليدية� ،إذ تمول بها الإقرا�ض الذي تمنحه
لمختلف اال���س��ت��ث��م��ارات ،بدليل المناف�سة ال��ت��ي يعرفها ال��واق��ع
العملي ،بين البنوك الجتذابها ولأطول فترة ممكنة ،م�ستخدمة
ف��ي ذل���ك ن�سب ال��ف��وائ��د ال��ت��ي تعطيها ع��ن��ه��ا .وم���ن م��ي��زات ه��ذه
ال��ودائ��ع� ،أنها قد تكون مقرونة ب�إخطار من �أج��ل �سحبها ،وقد

1.1عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،جمال الدين عو�ض� ،ص .27
2.2النقود والبنوك ،محمد عزيز� ،ص.323
3.3ل�سان العرب البن منظور.386/8 ،
 4.4الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري . 248/3
5.5حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبير .419/3
6.6تبين الحقائق �شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم الحنفي.179/2 ،
7.7نهاية المحتاج ،للرملي.109/6 ،
8.8الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري.248/3 ،
9.9الخر�شي على مخت�صر �سيدي خليل.108 /6 ،
1010نهاية المحتاج .110/6
1111منتهى الإرادات للبهوتي .489/2
1212معجم الم�صطلحات االقت�صادية ف��ي لغة الفقهاء ،د .نزيه
حماد� ،ص .93
1313المو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية .144/5
1414عمليات البنوك من الوجه القانوني ،علي جمال الدين عو�ض�،ص.17
1515الوجيز ،عبد الكريم زيدان� ،ص.12
1616اعتبار الإذن ال�ضمني جائز لأن��ه قائم على العرف واعتبار العرف في
الت�صرفات �أجازه الفقهاء حيث ال ن�ص ،ومن قواعدهم في ذلك (الثابت
بالعرف كالثابت بالن�ص).
1717بدائع ال�صنائع في ترتيب ال�شرائع ،عالء الدين الكا�ساني.208/6 ،
1818المب�سوط لل�سرخ�سي.145/11 ،
1919موقف ال�شريعة من الم�صارف ،د عبد اهلل العبادي� ،ص.42
�2020أعالم الموقعين ،ابن قيم الجوزية.95/3 ،
2121الم�صدر نف�سه.
2222الو�سيط ،د .عبد الرزاق ال�سنهوري .754/1
2323عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،جمال الدين عو�ض� ،ص.39
2424الم�صدر نف�سه.
2525الحكم الفقهي للم�سائل ال���واردة ف��ي ال��ح��وار ال��ذي دار ح��ول كتاب
(نحو اقت�صاد �إ�سالمي) مجلة �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي ،العدد ،2
� ،1984ص.124
2626حكم ودائع البنوك علي �أحمد ال�سالو�س �ص.7
2727الو�سيط في �شرح القانون المدني ،د .عبد الرزاق ال�سنهوري.145/1 ،
2828الم�صدر نف�سه.
2929ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة التجربة بين الفقه وال��ق��ان��ون والتطبيق ،عائ�شة
ال�شرقاوي المالقي� ،ص.218
3030والح�ساب الجاري كما عرفته المو�سوعة العلمية والعملية للبنوك
الإ�سالمية :هو عقد بين الم�صرف والعميل تتحول بموجبه الحقوق
النقدية �إل��ى عنا�صر ح�سابية ،ينتج عن ت�سويتها� -إي��داع��اً و�سحباً-
ر�صيد دائ��ن ل�صالح العميل ،يكون م�ستحق الأداء في نهاية المدة
المتفق عليها� ،أو نهاية العمل اليومي �أو فوراً ،فهذا الح�ساب يجري
في حركة م�ستمرة ما بين الزيادة والنق�صان ،وفقاً لما يطر�أ عليه
من قيود تغير حالته .ينظر :المو�سوعة العلمية والعملية للبنوك
الإ�سالمية.123/5 ،
3131المو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية .157/5
3232الم�صارف الإ�سالمية بين النظرية والتطبيق ،عبد الرزاق رحيم
جدي� ،ص.202
3333وه��ذا في حد ذات��ه ال �إ�شكال فيه في �أر���ض ال��واق��ع م��ادام��ت �أن قيمة
النقد لم تت�أثر ،مثال ذلك� :أن �شخ�صاً �أودع  5000خم�سة الآلف درهم
من الفئة الورقية التي تحمل قيمة الأل��ف دره��م ،ك���أن تكون خم�س
ورق��ات� ،أو ع�شر ورق��ات من الفئة ذات الخم�سمائة دره��م� ،أو خم�سين
ورقة من الفئة ذات المائة درهم� ،أو مائة ورقة من الفئة الورقية ذات
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لي�شمل مختلف جوانب الحياة ،وما يتعلق ببحثنا هنا هو
اال�ستثمار الم�صرفي( ،الذي يعني توظيف الم�صرف لجزء
م��ن �أم���وال���ه ال��خ��ا���ص��ة ب��ه �أو ال��م��ودع��ة ل��دي��ه ف��ي العمليات
اال�ستثمارية كالتوظيف ف��ي �أ���س��ه��م ال�����ش��رك��ات الم�ساهمة
ال�صناعية والتجارية �أو اال�شتراك في ت�أ�سي�س هذه ال�شركات
واالكتتاب في جزء من ر�أ�سمالها) (.)44
وهذا النوع من الودائع يختلف عن الودائع تحت الطلب،
باعتبار �أن المتعامل ال ي�ستطيع المطالبة ب�سحب ما �أودعه �أو
جزء منه فور طلبه ،و�إنما يتم ذلك عند حلول الأج��ل المتفق
عليه م�سبقاً بينه وبين الم�صرف ،ال��ذي ينتفع ب���دوره بتلك
ال��ودائ��ع م��ع م�شاركة المتعامل للم�صرف فيما ي��ق��وم ب��ه من
تمويل وا�ستثمار ،ويمثل هذا النوع من الودائع (الح�سابات) في
ر�أي بع�ض الباحثين مورداً مهماً من موارد الم�صرف الإ�سالمي،
الذي ي�ضعها بدوره في ح�سابات م�شتركة ،على �أ�سا�س �أن ت�شارك
كلها في �أرباح البنك ،عن ال�سنة المالية الواحدة ،وفي مخاطر
اال�ستثمارات التي يقوم بها ،بطرقه الخا�صة.
�إذن هذه العملية هي التي يهدف �أ�صحابها �إلى الم�شاركة
في العمليات اال�ستثمارية التي يقوم بها الم�صرف الإ�سالمي
من �أجل الح�صول على عائد عليها ،ويكون الم�صرف كنائب
ووكيل عن المودعين بعد �أن يكون قد �أخذ الموافقة الم�سبقة
منهم عن طريق و�ضع ن�ص بهذا المعنى في الطلب المقدم
منهم لفتح ح�ساب اال�ستثمار الم�شترك ،ومن المالحظ في
�إب��رام مثل هذه العقود �أن الم�صرف هو ال��ذي ينفرد دائماً
بتحديد ���ش��روط ه��ذا العقد م��ق��دم��اً ،وذل���ك ف��ي ا�ستمارات
مطبوعة و معدة م�سبقاً ،بما يعني �أنه لي�س للمتعامل الحق
في مناق�شتها ( .)45وعليه �إما القبول بال�صيغة التي �أمامه
كاملة دون تعديل �أو رف�ضها ،وع��ن��د الموافقة م��ن جانب
العميل بالتوقيع على العقد بينهما ،يكون للم�صرف الحرية

الكاملة في الت�صرف في الأم��وال المودعة لديه ،كما �أن له
ال��ح��ق ف��ي ا�ستعمالها ف��ي �أع��م��ال��ه الم�صرفية الأخ����رى من
�إقرا�ض للمتعاملين وغيرها .وبناء على هذا ف�إن الم�صرف
غير ملزم برد الوديعة نف�سها ،و�إنما يكون ملزماً برد قيمتها
العددية من الوجهة القانونية من حيث القيمة الإجمالية،
�أي ال يلتفت �إلى �شكل العملة وفئتها التي �أودع بها (.)46

ال تكون ،وفي الحالة الأول��ى ،ال ي�سددها البنك �إال بعد �إخباره
بال�سحب ،طبقاً لمدة معينة يتفق عليها مع المودع عند الإيداع.
ويقدم البنك عليها فوائد ،تكون �أحياناً عالية ،مقابل انتفاعه بها
عن طريق �إقرا�ضها للم�ستثمرين بفوائد �أعلى (.)50
وتختلف ه��ذه ال��ودائ��ع (ال��ح�����س��اب��ات) اال�ستثمارية في
ال��م�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة ع���ن ال����ودائ����ع لأج����ل ف���ي ال��ب��ن��وك
التقليدية ،في �أن العائد الذي تعطيه الم�صارف الإ�سالمية
يتحدد تبعاً لنتائج الم�شروعات التي ا�ستخدم فيها الم�صرف
�أم��وال الودائع �ضمن الفترات المتفق عليها ،بينما البنوك
التقليدية تقدم فوائد بن�سب ثابتة مقطوعة مقدماً.
وي�شترط في الودائع اال�ستثمارية �ضرورة توافر عن�صرين
لكي ت�صبح الوديعة ا�ستثمارية بالمعنى المتعارف عليه ،وهما:
- 1عن�صر الزمن :ويعني ا�شتراط �أن تبقى الوديعة
اال�ستثمارية لفترة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
 - 2عن�صر املبلغ :وهو ا�شتراط �أن ال يقل حجم الوديعة
اال�ستثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من العمالت المكونة
لل�سيولة النقدية داخل الم�صرف.
وب��ت��واف��ر ه��ذي��ن ال�����ش��رط��ي��ن ي��ت��اح ل��ل��م�����ص��رف �إم��ك��ان��ي��ة
التحكم بال�سيولة النقدية ،وكذلك العمل على ثبات حجم
اال�ستثمارات وا�ستقرارها بالن�سبة له (.)51

الهوام�ش
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الفرع الثالث :الودائع (احل�سابات) االدخارية
� ً
أوال :مفهوم الودائع االدخارية يف البنوك التقليدية
�سبقت الإ���ش��ارة �إل��ى م��ح��اوالت البنوك التقليدية جاهدة في
ج��ذب �أع��ل��ى ق��در م��ن االدخ����ارات ���س��واء م��ن الهيئات �أو الأف����راد،
50

ً
ثانيا :مفهوم الودائع االدخارية يف امل�ؤ�س�سات وامل�صارف
الإ�سالمية
تختلف ال��ودائ��ع االدخ��اري��ة في الم�صارف والم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية بين م�ؤ�س�سة و�أخرى في ال�صيغة وال�شكل
ولكنها في النهاية متفقة في الم�ضمون� ،إذ تعددت �صيغها
وفق هذا النوع من ال��ودائ��ع ،فبع�ض الم�صارف الإ�سالمية
يمنح �أ���ص��ح��اب ال��ودائ��ع االدخ��اري��ة ال��خ��ي��ار با�ستثمار مبلغ
ال��ودي��ع��ة بالكامل �أو ج��زء م��ن��ه� ،أو ع��دم اال�ستثمار مطلقاً
واالكتفاء بحفظها دون تقديم �أي دخل عنها ب�شرط �أن يكون
الم�صرف ف��ي ه��ذه الحالة �ضامناً لأ���ص��ل المبلغ ال��م��ودع،
وف��ي ه��ذه الحالة ي���أخ��ذ الم�صرف حكم المقتر�ض قر�ضاً
ح�سناً من المتعامل ،ب�سبب ا�ستعماله لمبلغ الوديعة �أو ًال،
ولكونه ال يدفع �أي مقابل للمتعامل ،ب�شرط �أن ي�ؤثر ذلك

اخلال�صة:
وف��ي ختام ه��ذه ال��درا���س��ة المخت�صرة التي بينت �آلية
عمل الودائع بتق�سيماتها بالم�ؤ�س�سات المالية ب�شكل عام،
تب ّين لنا الفارق الكبير بين الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
التي تعتمد مبد�أ الو�ساطة اال�ستثمارية ك�أ�سا�س في عملها
ب�شكل عام على م�ستوى �أعمال التمويل واال�ستثمار وعلى
م�ستوى الخدمات الم�صرفية التي تندرج تحتها الودائع
(الح�سابات) ،وبين الم�ؤ�س�سات المالية التقليدية التي
تعتمد على مبد�أ الو�ساطة المالية ك�أ�صل في تعامالتها
ب�صورة عامة ،والفرق بين الو�ساطة اال�ستثمارية والو�ساطة
المالية كبير كما بينا ذلك في مقدمة هذه الدرا�سة.
واهلل تعالى الموفق �إلى �سواء ال�سبيل.

2013

ً
رابعا :التخريج ال�شرعي لعملية الودائع (احل�سابات)
اال�ستثمارية
و ق��د ذه���ب ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ع��م��ر ���ش��اب��را � -أح����د الباحثين
ال��م��ع��ا���ص��ري��ن ف��ي ق�����ض��اي��ا االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي � -إل���ى �إم��ك��ان��ي��ة
تخريجها في ظل نظام �إ�سالمي كامل ،على �أن ال��م��ودع ي�شتري
بودائعه ح�ص�صاً في ر�أ�سمال الم�صرف لمدة معينة ،تنتهي عندما
يحل �أجل ال�سحب المتفق عليه ،والذي يعتبر بمثابة �إرجاع لهذه
الح�ص�ص للم�صرف عن طريق بيعها ل��ه� ،أي عند الإي���داع يكون
المودع هو الم�شتري ،وعند ال�سحب يكون الم�صرف هو الم�شتري،
وت�ساهم هذه الودائع في الربح والخ�سارة ،وتتحدد ن�سبة المودع
ح�سب مبلغ م�شاركته ومدة ودائعه (.)53
وعلى �أ�سا�س هذا التخريج ف�إن الم�صرف عندما يتلقى الودائع
�أو الح�سابات اال�ستثمارية ف�إنه يتلقاها بهدف اال�ستثمار ،وبناء
على ه��ذا ف���إن الم�صرف يعامل �أ�صحاب ه��ذه ال��ودائ��ع على �أنهم
م�ساهمون ،وب��ه��ذه ال�صفة ي��ك��ون لهم ال��ح��ق ف��ي ن�صيب الأرب���اح
والخ�سائر المتحققة من العمليات التي يجريها الم�صرف ،ح�سب
الن�سبة التي يتم تحديدها م�سبقاً بين المودعين والم�صرف.

الخم�سين درهماً ،وهكذا ف�إن القيمة ثابتة في كل الأحوال ،وعليه فال
�إ�شكال حقيقياً في المو�ضوع �إال �إذا كانت العملية في بلد َف َق َد النقد
فيه قيمته ،بحيث �أهمل التعامل بالعمالت ذات الفئات ال�صغيرة في
ال�سوق ،فذلك مو�ضوع مختلف.
3434عمليات البنوك م��ن الوجهة القانونية ،علي جمال ال��دي��ن ع��و���ض ،دار
النه�ضة ،القاهرة1969 ،م� ،ص.20
3535مقدمة في النقود والبنوك ،محمد زكي �شافعي ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،
القاهرة� ،ص.196
3636ق��رارات م�ؤتمر الم�صرف الإ�سالمي 1979م� ،ص ،4والمو�سوعة العلمية
.161/5
3737النظام النقدي والم�صرفي في اقت�صاد �إ�سالمي ،د .محمد عمر �شابرا،
مجلة االقت�صاد الإ�سالمي ،العدد1404 ،2هـ1984م� ،ص.22
3838البنوك الإ�سالمية بين الحرية والتنظيم والتقييد واالجتهاد والنظرية
والتطبيق ،جمال الدين عطية ،كتاب الأم���ة ،العدد ،13مطابع الدوحة
الحديثة ،قطر ،الطبعة الأولى1986 ،م�،ص. 88
3939المو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية.146/5،
4040معامالت البنوك الحديثة في �ضوء الإ�سالم �سل�سلة معامالتنا المعا�صرة،
�أ.د .علي �أحمد ال�سالو�س ،رقم  ،2دار الحرمين ،الدوحة ،قطر ،الطبعة
الأولى1983 ،م� ،ص.49
4141ل�سان العرب ،مقايي�س اللغة ،الم�صباح المنير.
4242المو�سوعة الفقهية.182/3 ،
�4343سورة الم�سد ،الآية . 2
4444الوديعة في الفقه الإ�سالمي ،منير حمود الكبي�سي ،ر�سالة دكتوراه ،كلية
العلوم الإ�سالمية ،جامعة بغداد1999 ،م� ،ص.60
4545الوديعة في الفقه الإ�سالمي ،منير حمود الكبي�سي� ،ص.60
4646ينظر المثال في ال�صفحات ال�سابقة.
4747هل ت�ؤدي �أ�ساليب التمويل الإ�سالمي �إلى التو�سع النقدي ،مجلة االقت�صاد
الإ�سالمي ،العدد  95مايو 1989م� ،ص .41
4848ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة التجربة بين الفقه وال��ق��ان��ون والتطبيق ،عائ�شة
المالقي� ،ص.235
4949معامالت البنوك الحديثة ،د .علي ال�سالو�س .61
5050النظام الم�صرفي الإ�سالمي ،محمد �أحمد �سراج ،دار الثقافة ،القاهرة،
1989م� ،ص.90
5151المو�سوعة العلمية والعملية للبنوك الإ�سالمية.157/5،
5252البنوك الإ�سالمية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ،د .عائ�شة
المالقي� ،ص .242-239
5353النظام النقدي والم�صرفي في اقت�صاد �إ�سالمي ،محمد عمر �شابرا ،مجلة
االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص.21
5454النظام الم�صرفي الإ�سالمي ،محمد �أحمد ال�سراج ،دار الثقافة ،القاهرة،
1989م� ،ص.91
5555معامالت البنوك الحديثة ،د .علي �أحمد ال�سالو�س� ،ص.39
5656الم�صدر نف�سه� ،ص.51
5757ينظر على �سبيل المثال :بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداني ،خ�صائ�صه
ومعامالته ،رقم  ،3يناير 1985م� ،ص .248
5858ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة التجربة بين الفقه وال��ق��ان��ون والتطبيق ،عائ�شة
المالقي� ،ص .246
5959ودائع �أكثر من الالزم ،بيت التمويل الكويتي ،مجلة الأموال ،يوليو ،1983
بدون رقم العدد� ،ص.58
6060ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ج��رب��ة ب��ي��ن ال��ف��ق��ه وال���ق���ان���ون ،د .عائ�شة
المالقي� ،ص .248

العــدد (� - )14أبريل -

�إل��ى الم�شاركة ،باعتبار �أن الم�ضاربة تقوم على تحمل �صاحب
المال وحده الخ�سارة ،مقابل تحمل �صاحب العمل جهده ،في حين
�أن الم�شاركة تقوم على فكرة تحمل كال الطرفين لما قد تتعر�ض
له الم�ؤ�س�سة اال�ستثمارية من خ�سائر.
و�أم���ا ال��ودائ��ع المخ�ص�صة :فهي الح�سابات التي يكون فيها
الم�صرف الإ���س�لام��ي م��ل��زم��اً م��ن قبل ال��م��ودع بالم�شروع ال��ذي
اختاره وح��دده له م�سبقاً ،بناء على �شرط م�سبق بينهما ،بحيث
يتحمل ال��م��ودع��ون مخاطر ال��م�����ش��روع ،ف��ي كلتا الحالتين ربحاً
وخ�سارة ،باعتبار �أنهم هم الذين يحددون العملية اال�ستثمارية من
حيث نوعيتها و�شروطها ،وتكون البنوك مجرد م�سيّرة لها ولي�ست
�شريكة فيها .وال يمكن للمودعين �سحب ودائعهم ،كما �أ�شرنا �إلى
ذلك من قبل� ،إال في نهاية المدة المتفق عليها� ،أو ب�إخطار �سابق
يوجهونه �إلى الم�صرف.

م�ستخدمة و�سائل متنوعة ،رغبة منها في �إر�ضاء مختلف الفئات
واالتجاهات ،ومن هذه الو�سائل الح�سابات التي تقبل فيها الودائع
من �أج��ل التوفير واالدخ���ار (� .)54سواء كانت بالعمالت المحلية
�أو العمالت الأجنبية ال�صعبة ( ،)55وتكون هذه الودائع عادة على
المدى الطويل ،وتعطي فوائد محددة ثابتة متفق عليها م�سبقاً،
وفي الوقت ذاته تقدم هذه الودائع التي �أ�صبحت في حوزة البنك
�إلى الم�ستثمرين في �شكل قرو�ض بفوائد ثابتة تعود للبنك ،يكون
مقدارها �أعلى من قيمة الفوائد التي تقدمها للمودعين مقابل
ودائعهم ،وما بين القيمتين من �إيداع المودعين للبنك ،و�إقرا�ض
البنك للمقتر�ضين ،تكون ح�صة البنك.
وتقدم البنوك التقليدية للمودعين دفاتر ت�سمى دفاتر
التوفير ،تحت ت�صرف المودعين وهي كالح�سابات الجارية،
من حيث حق المودع في ال�سحب منها متى �شاء ،وال تختلف
عنها �إال ف��ي ان��خ��ف��ا���ض ن�سب ال�سحب م��ن��ه��ا ،م��م��ا يجعلها
تعطي للبنوك �أر�صدة كبيرة ت�ستعملها وتقدم عنها فوائد
معينة .وبذلك تخ�ضع للتكييف ال��ذي يعتبر البنك مجرد
مقتر�ض ي�ستثمر �أم��وال��ه��ا ،وي�ستفيد م��ن نتائجها وح��ده،
وي�ضمن قيمتها اال�سمية مع فوائدها التي تتحدد بح�سب
الأج��ل ال��ذي بقيت الأم���وال فيه تحت يد البنك ،وه��ذا هو
الربا ال��ح��رام ،كما يقول الدكتور علي ال�سالو�س( :و�أن ما
�سبق ذكره عن فوائد ودائع البنوك ينطبق على ودائع دفتر
التوفير ،فالودائع كلها قر�ض ،والفوائد ربا الن�سيئة الذي
حرمه القر�آن وال�سنة النبوية المطهرة) (.)56

على اال�ستجابة ال��ف��وري��ة لطلبات المتعامل متى م��ا �أراد
ذلك مبا�شرة ( .)57في حين �أن هناك م�ؤ�س�سات وم�صارف
�إ���س�لام��ي��ة ت��ف��ت��ح ح�����س��اب��ات خ��ا���ص��ة ،وظ��ي��ف��ت��ه��ا ح���ث �صغار
المدخرين على الإي��داع فيها من �أجل ا�ستخدام ما يتجمع
فيها ب��الأدوات الإ�سالمية الخا�صة بها .وعلى هذا الأ�سا�س
تكون ن�سبة الأرب��اح غير محددة م�سبقاً وتختلف من وقت
لآخر ح�سب ربح وخ�سارة الم�صرف (.)58
ف��ي حين ت���أخ��ذ ���ص��ورة ال��ودائ��ع الجارية �شك ً
ال �آخ���ر في
بع�ض الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية تتمثل بقيام
�شخ�ص ما ب���إي��داع مبلغ معين ،مع �إع��ط��اء الم�ؤ�س�سة الإذن
بتوظيفه ،مع حقه بال�سحب من ر�صيده في �أي وقت ،على �أن
يتم ح�ساب الربح �أو الخ�سارة كل �شهر ،حيث ي�ضاف الربح �أو
تخ�صم الخ�سارة من الر�صيد ،و�إذا لم ي�أذن العميل للم�ؤ�س�سة
المالية بالت�صرف في ما �أودع��ه فيها ،فيكون �آن��ذاك ح�ساباً
جارياً ولي�س ادخارياً (.)59
وتعنى بع�ض الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
بالودائع االدخ��اري��ة ب�شكل �أو�سع فتخ�ص�ص لها �شكلين ،الأول
ه���و ال���ودائ���ع االدخ����اري����ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ع��ن��ى ب���ادخ���ار ال���ودائ���ع
المالية ب�شكل عام للم�ستقبل ،يكون ل�صاحب الوديعة الخيار
في ا�ستعماله بالوجه ال��ذي يريد ،في حين يقابل هذا ال�شكل
من الودائع االدخارية العامة ،الودائع االدخارية المخ�ص�صة
التي ت�أخذ �شكل ادخار من �أجل ال�سكن مث ً
ال �أو العالج� ،أو دخل
�إ�ضافي بعد التقاعد ،تنظم هذه الودائع االدخارية المخ�ص�صة
في دفاتر خا�صة لهذا الغر�ض (.)60

الهوام�ش
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�إن �أهم ما يميز مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي
حفظه اهلل ورعاه ،باعتبار دبي عا�صمة عالمية لالقت�صاد الإ�سالمي� ،أنها مبادرة وا�ضحة الر�ؤية والمعالم ،حيث �إنها مرتبطة
بخارطة عمل و�سقف زمني محدد ،مما يظهر الر�ؤية الثاقبة ،والفكر ال�سديد ،وقدرة قراءة الواقع والم�ستقبل ،محدداً �إياها
ب�ستة م�سارات مع االنتهاء من جميع الم�سارات التي تم اعتمادها خالل �ستة �أ�شهر ورفع تقارير دورية ل�سموه بمدى التطور
في تنفيذ الخطة المعتمدة .وهو ما يعني �أنه يجب على علماء دبي وم�س�ؤوليها �أن ي�ضطلعوا ب�إنجاز متطلبات هذه المبادرة كل
بما يفر�ضه عليه انتما�ؤه ووال�ؤه لهذه الدولة ،خ�صو�صاً و�أن هذه المبادرة تحظى بالإ�شراف المبا�شر من �سمو ال�شيخ حمدان
بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي ،والذي حر�ص على االجتماع باللجنة في اليوم التالي لإطالق المبادرة ،مما يعني
البدء الفوري لو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،ا�ستغال ًال للوقت ،والتزاماً بال�سقف الزمني المحدد للمبادرة.
وك��ان من �أه��م م�سارات هذه المبادرة م�سار تطوير
�صناعات الأغ��ذي��ة الحالل ،وه��و ما نلقي ال�ضوء عليه
من خالل هذه ال�سطور ،مبينين �أهميته للفرد الم�سلم،
مع �إي�ضاح البعد االقت�صادي لهذا الم�سار ،ومدى �أهمية
�أن ت��ك��ون دب���ي م���رك���زاً ل��ت��ط��وي��ر ���ص��ن��اع��ات ال��ح�لال في
المنطقة.
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الغذاء وحفظ النفو�س:
الغذاء :هو ما يتناوله الإن�سان والحيوان يومياً من مواد من
�ش�أنها ا�ستعادة طاقته �أو تجديدها ،ويق�صد بالغذاء الحالل:
ما يتناوله الإن�سان من م��واد �شرع اهلل تناولها حال االختيار،
لحاجة ج�سم الإن�سان �إليها في نموه والحفاظ على حياته.
ويعتبر الطعام من �أهم ال�ضروريات لقيام حياة النا�س ،وتحتل

�أهمية الغذاء بالن�سبة للمجتمعات:
�إن �أمن المجتمعات وا�ستقرارها ال�سيا�سي يرتبط ارتباطاً
وثيقاً بالأمن الغذائي ،وه��ذا لي�س بجديد ،فت�أمين الغذاء
يعد من �أهم عوامل ال�سلم والحرب قديماً وحديثاً ،والغذاء
به قوام الج�سد ،وهو الجانب المادي في الإن�سان ،وال غنى
للإن�سان عن الغذاء ال�صحي ال��ذي يمد الج�سد بمتطلباته

التي تحفظ عليه �صحته وعافيته؛ مما يعين الإن�سان؛ كي
ينه�ض بم�س�ؤولية اال���س��ت��خ�لاف ف��ي الأر�����ض وح��م��ل ر�سالة
ال�سماء المت�ضمنة لتحقيق العدالة في �سائر المجتمعات،
ولكن الإن�سان قدم مكا�سبه المادية على حق المجتمع عليه،
فطغى وتجبر ،وف�سد و�أف�سد ،و�أ�صبح معول هدم في بنيان
الكون؛ ف�سارع �إلى الغ�ش والتدلي�س في �أطعمة النا�س ،وهو
م��ا يقت�ضي وق��ف��ة ح��ازم��ة ل���رده �إل���ى ج���ادة ال�����ص��واب ،وو�ضع
الت�شريعات والأحكام التي ت�ضبط �أفعاله وت�صرفاته بما يبعد
عن نف�سه وعن غيره ال�ضرر الذي يلحق بدنياه و�آخرته.
على �أن المتتبع للإح�صاءات الطبية يجد �أن ن�سبة كبيرة
من الأمرا�ض ترجع �إلى الغذاء وما يحتويه من مواد �سامة �أو
م�سرطنة �أو ب�سبب افتقاره �إلى العنا�صر التي يحتاجها ج�سد
الإن�سان ،ومن هنا كان من ال�ضروري االلتزام بحكم ال�شرع
و�ضوابطه التي ينبغي �أن يراعيها العاملون في مجال الغذاء
من مزارعين ومهند�سين زراعيين و�أ�صحاب م�صانع الغذاء،
�إلى جانب �أ�صحاب ال�ش�أن من ال�سلطة الت�شريعية والرقابية؛
لما لهذا الأم��ر من �أهمية مرتبطة ب�صحة المجتمع و�أمنه
وقوته.
�أهمية الطعام احلالل بالن�سبة لعقيدة امل�سلم:
يقول اهلل تعالى« :يَا �أَ ُّيهَا ا َّلذ َ
ِين �آ َم ُنوا �أَ ْو ُفوا ِبا ْل ُع ُقو ِد �أُحِ َّلتْ
ال�ص ْيدِ َو�أَ ْن ُت ْم
َل ُك ْم َبهِي َم ُة الأَ ْن َعا ِم ِ�إال مَا ُي ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم َغ ْي َر مُحِ ِّلي َّ
ُح ُر ٌم �إِ َّن اللهَّ َ ي َْح ُك ُم مَا ُيرِيدُ» (�سورة المائدة الآية .)1
ف��ال��خ��ط��اب بلفظ الإي���م���ان ي��ع��د دل��ي��ل ت��ك��ري��م وت�شريف
للم�ؤمنين ،ومو�ضوع النداء من هذه الآية الكريمة جاء ي�أمر
بالوفاء بالعقود جميعاً ،ومنها عقد االلتزام بنظام الحالل
والحرام في طعام الإن�سان و�شرابه ح�سب العقيدة الإيمانية
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بقلم :د /محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي

ن�سبة كبرية م��ن الأمرا�ض ترجع
�إىل الغذاء وم��ا يحتويه من مواد
�سامة �أو م�سرطنة �أو ب�سبب افتقاره
�إىل العنا�صر التي يحتاجها اجل�سم

2013

دبـي مركزًا عالميًا لتطوير
المنتجات وصناعة األغذية الحالل

اللحوم مكانة متميزة بين الأطعمة الحتوائها على البروتينات التي
تبني الج�سم وتحافظ عليه ،ولأن الإ�سالم دين ودنيا لتنظيم حياة
النا�س وترقيتها ،كما �أن المحافظة على النف�س الإن�سانية تعد من
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،فلقد اهتم الإ�سالم بالطعام اهتماماً
كبيراً ،وخا�صة اللحوم التي امتن اهلل بها على الإن�سان ،فيقول
�سبحانه وتعالى« :وَالأَ ْن�� َع��ا َم َخلَ َقهَا َل ُك ْم ِفيهَا ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع و َِم ْنهَا
َت�أْ ُك ُلو َن» (�سورة النحل من الآية  ،)5والأطعمة بوجه عام ،واللحوم
ب�صفة خا�صة تعد من �أهم المو�ضوعات التي تناولتها كتب الحديث
والفقه ،حيث بينت ما يجب مراعاته من �أحكام في اللحوم� ،سواء
من حيث الحيوانات التي يجوز �أكلها وتلك التي ال يجوز �أكلها ،ثم
كيفية الذبح وواجباته ومحرماته و�آدابه وم�ستحباته ومكروهاته،
ول��ه��ذه الأح���ك���ام ب��ع��د دي��ن��ي و�إي��م��ان��ي يتمثل ف��ي ����ض���رورة ال��ت��زام
الم�سلمين بها ،كما �أن لها بعداً �صحياً يتمثل في �أن االلتزام بهذه
الأحكام ي�ؤدي �إلى �سالمة غذاء الإن�سان من اللحوم وتحقيق درجة
جودة عالية لها ،ف�ض ًال عن ما احتوته هذه الأحكام من الرحمة
بالحيوان والرفق به ،وهنا تجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن البعد ال�صحي
يتبع البعد الديني وال يتقدم عليه ،وبالتالي ف���إن �أي مخالفة
للأحكام ال�شرعية مهما كانت مبرراتها ال�صحية ال يعتد بها ،حيث
يجب �أن تكون الأح��ك��ام ال�شرعية هي المعيار �أو المقيا�س الذي
نحكم به على مدى �سالمة �أو عدم �سالمة الممار�سات العلمية في
مجال الذبح و�إنتاج الغذاء ،ومع �أن عموم الم�سلمين حري�صون على
االلتزام بالأحكام ال�شرعية للذبح �إال �أنه حدثت بع�ض المتغيرات
التي ت�ؤثر على هذا االلتزام ،منها الممار�سات الغربية في الذبح
التي بد�أ البع�ض ينادي باتباعها ،واللحوم الم�ستوردة التي زادت
في ظل الفجوة الغذائية وما ي�شوبها من مخالفات �شرعية� ،إلى
جانب ما ر�صده البع�ض محلياً من جهل القائمين بالذبح بالأحكام
ال�شرعية خا�صة في مجال معاملة الحيوان عند الذبح والرفق به
وع��دم �إتمام عملية الذبح وفق �أحكام ال�شريعة ،ف�ض ًال عن الأثر
االقت�صادي ال�سيئ الناتج عن هذه الممار�سات.
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ال�ضارة للعقول والأخالق».
وي�ستثنى من الإباحة والحِ ِّل كل ما يندرج تحت �ضابط
من ال�ضوابط التي ذكرها الفقهاء للمحرمات من الأطعمة،
وتلك ال�ضوابط هي:

ال�س ُب ُع ِ�إ اَّل مَا َذ َّك ْي ُت ْم
َوال َم ْو ُقو َذ ُة َوال ُم َت َر ِّد َي ُة َوال َّنطِ َ
يح ُة َومَا �أَ َك َل َّ
َومَا ُذ ِب َح َعلَى ال ُّن ُ�صبِ » (�سورة المائدة من الآية  ،)3وعن �أبي
ا�س
هريرة قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أَ ُّيهَا ال َّن ُ
�إِ َّن اللهَّ َ َط ِّي ٌب َال َي ْق َب ُل �إِ َّال َط ِّي ًبا َو�إِ َّن اللهَّ َ �أَ َم َر ا ْل ُم�ؤْمِ ن َ
ِين ِب َما �أَ َم َر
ِين َف َقا َلَ ( :يا �أَ ُّيهَا ال ُّر ُ�س ُل ُك ُلوا مِ َن َّ
ِب ِه ا ْل ُم ْر َ�سل َ
الط ِّي َباتِ َو ْاع َم ُلوا
َ�صال ًِحا ِ�إ ِّن��ي ِب َما َت ْع َم ُلو َن َعلِي ٌم) َو َق��ا َلَ ( :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا
ال�س َف َر
ُك ُلوا مِ نْ َط ِّي َباتِ مَا َر َز ْق َنا ُك ْم)»ُ .ث َّم َذ َك َر ال َّر ُج َل يُطِ ي ُل َّ
ال�س َما ِء َيا َر ِّب َيا َر ِّب َوم َْط َع ُم ُه َح َرا ٌم
�أَ ْ�ش َع َث َ�أ ْغ َب َر َي ُمدُّ َي َد ْي ِه ِ�إ َلى َّ
اب
َوم َْ�ش َر ُب ُه َح َرا ٌم َو َم ْل َب ُ�س ُه َح َرا ٌم َو ُغذِ ىَ ِبا ْل َح َرا ِم َف�أَ َّنى ُي ْ�س َت َج ُ
ِل َذل َِك» (الحديث رواه م�سلم).
وقد قرر الفقهاء -كما �سبق � -أن الأ�صل في جميع الأطعمة
الح ّل والإباحة ،كما دل عليه قوله تعالى« :ي َْ�س َ�أ ُلو َن َك مَا َذا �أُحِ َّل
َل ُه ْم ُق ْل �أُحِ َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّي َب ُات» (�سورة المائدة من الآية  ،)4ولي�س
المراد بالطيب هنا الحالل ،لأنهم �س�ألوه عما يحل لهم فكيف
يقول� :أحل لكم الحالل ؟ قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :فلو
كان معنى الطيب هو ما �أحل كان الكالم ال فائدة فيه ،فعلم �أن
الطيب والخبث و�صف قائم بالأعيان» ،ودل على هذا الأ�صل
�أي�ضاً قوله تعالى في و�صفه نبيه � -صلى اهلل عليه و�سلم :-
« َويُحِ ُّل َل ُه ُم َّ
الط ِّيبَاتِ َوي َُح ِّر ُم َعلَ ْي ِه ُم َ
الخ َبائ َِث» (�سورة الأعراف
من الآية  ،)157قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :فالطيبات التي
�أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخالق ،والخبائث هي

ال�ضابط الأول:
ما ورد ن�ص بتحريمه من الكتاب �أو ال�سنة ،كالخنزير
والميتة والخمر والدم ونحوها ،ككل حيوان يفتر�س بنابه
�أو طير بمخلبه ،لحديث اب��ن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما -
« َنهَى َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َعنْ �أَ ْكلِ ُك ِّل ذِي َنابٍ مِ َن
ال�س َبا ِع َومِ ْخلَبِ مِ َن َّ
الط ْيرِ» (�أخرجه ال�شيخان).
ِّ
ال�ضابط الثاين:
ما �أم��ر ال�شارع بقتله من الحيوان ،كالحية والعقرب
وال��ف���أرة وال��غ��راب وال��ح��د�أة ،لما رواه البخاري وم�سلم عن
عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم
 �أنه قالَ :«خ ْم ٌ�س َفوَا�سِ ُق ُي ْق َت ْل َن فِي ا ْلحِ ِّل َوا ْل َح َر ِم ،ا ْل َح َّي ُة
َ
والح َد َّي�أ ُة».
َوا ْل ُغ َر ُاب الأَ ْب َق ُع َوا ْل َف�أْ َر ُة َوا ْل َك ْل ُب ا ْل َع ُقو ُر ُ
ال�ضابط الثالث:
م��ا نهى ال�����ش��ارع ع��ن قتله ،كالنملة والنحلة وال���ُّ��ص�� َر ِد
والهدهد ونحوها.
ال�ضابط الرابع:
الم�ستخبثات؛ وه��ي ال��ت��ي ت�ستخبثها النفو�س وتنفر
منها .ولقد ذهب بع�ض العلماء �إلى �أنه ال عبرة بما ت�ستطيبه
العرب �أو ت�ستخبثه كما قال بع�ض �أهل العلم ،بل الم�ستخبث
ه��و م��ا تتفق ال��ع��ق��ول وال��ط��ب��ائ��ع ال�سليمة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ذاره
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�أ�س�س اختيار الغذاء احلالل:
ويمكن �أن نقرر �أن الحل هو الأ�صل العام في الأطعمة
عموماً ،والحرام م�ستثنى لما فيه من ال�ضرر الخبيث على
حياة الإن�سان� ،أم��ا الحالل الطيب فهو مق�صد ال�شرع من
الإباحة للمطعومات ،كما قال تعالىَ « :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين �آَ َم ُنوا
ُك ُلوا مِ نْ َط ِّي َباتِ مَا َر َز ْق َنا ُك ْم» (�سورة البقرة من الآية ،)127
�����ض َح�َلًاَ اًل
ا�س ُك�� ُل��وا مِ َّما فِ��ي ا َلأ ْر ِ
وق��ال تعالىَ « :ي��ا �أَ ُّي�� َه��ا ال َّن ُ
َط ِّي ًبا» (�سورة البقرة من الآية  ،)168ونهى عن �أكل الحرام
هلل َعلَ ْي ِه َو ِ�إ َّن ُه
الخبيث بقولهَ « :و اَل َت�أْ ُك ُلوا مِ َّما َل ْم ُي ْذ َك ِر ْا�س ُم ا ِ
«ح ِّر َمتْ َعلَ ْي ُك ُم
َلف ِْ�س ٌق» (�سورة الأنعام من الآية ،)121وقالُ :
هلل ِب ِه َوال ُم ْن َخ ِن َق ُة
ال َم ْي َت ُة َوال َّد ُم َو َل ْح ُم الخِ ْنزِي ِر َومَا �أُهِ َّل ِل َغ ْي ِر ا ِ
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للم�سلم ،لما في ذلك من ت�أثير في وجدانه و�سلوكه العام.
ولقد روي عن ابن م�سعود -ر�ضي اهلل عنه -قوله�« :إذا �سمعت
قوله تعالى« :يا �أيها الذين �آمنوا» ف�أرعها �سمعك ف�إنه خير
ي�أمر به �أو �شر ينهى عنه» لذا يوجب الإ�سالم على الم�سلم
تحري الحالل وتجنب الحرام في مطعمه وم�شربه وملب�سه.
كما �أن الإ�سالم �أوجب على الم�سلم تناول الحد الأدنى
�أو ال�ضروري من الطعام وال�شراب حفاظاً على حياته ،ودفعاً
للهالك عن نف�سه ،ليتمكن من قيامه بما �أوجبه اهلل عليه
من عبادات وجهاد ونحو ذلك� ،إذ ما ال يتم الواجب �إال به فهو
واجب ،و�أباح ما زاد على حد ال�ضرورة ما لم ي�صل �إلى درجة
الإ���س��راف .ولما لهذا المعنى من �أهمية فقد ربط القر�آن
الكريم في �آياته الكريمة طيب الم�أكل بالعمل ال�صالح لما
بينهما من تالزم في حياة الم�سلم و�سلوكه.
حيث �أمر الم�ؤمنين بما �أمر به المر�سلين فقال تعالى:
« َيا �أَ ُّيهَا ال ُّر ُ�س ُل ُك ُلوا مِ َن َّ
الط ِّي َباتِ َو ْاع َم ُلوا َ�صال ًِحا» (�سورة
ال��م���ؤم��ن��ون م��ن الآي���ة  ، )51وق���ال �أي�����ض��اًَ « :ي���ا �أَ ُّي��هَ��ا ا َّل��ذِ ي َ��ن
�آَ َم ُنوا ُك ُلوا مِ نْ َط ِّي َباتِ َما َر َز ْق َنا ُك ْم» (�سورة البقرة من الآية
 ،)127كما �أن الر�سول الكريم �-صلى اهلل عليه و�سلم -جعل
معيار قبول الدعاء تحري الحالل في المطاعم والم�شارب
والمالب�س ،فذكر في حديث طويلُ ....« :ث�� َّم َذ َك�� َر ال َّر ُج َل
ال�س َما ِء َيا َر ِّب َيا َر ِّب
ال�س َف َر �أَ ْ�ش َع َث َ�أ ْغ َب َر َي ُمدُّ َي َد ْي ِه ِ�إ َلى َّ
يُطِ ي ُل َّ
َو َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌم َو َم ْ�ش َر ُب ُه َح َرا ٌم َو َم ْل َب ُ�س ُه َح َرا ٌم َو ُغذِ يَ بِا ْل َح َرا ِم
اب ِل َذل َِك» (الحديث رواه م�سلم).
َف�أَ َّنى ُي ْ�س َت َج ُ

وكراهية �أكله.
و�أما ما يباح من هذه الأ�شياء حال ال�ضرورة فال يكون
مباحاً �إال ب�صفة ا�ستثنائية لمن يكون في هذه الحال ،ف�إذا
زال��ت عنه ح��ال ال�����ض��رورة ل��م يكن ه��ذا ال��غ��ذاء مباحاً له،
حيث يعود �إلى �أ�صل حكم ،وهو الحرمة ،لقوله تعالى في
«ح ِّرمَتْ َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة َوال�� َّد ُم
�ش�أن المحرم من الأطعمةُ :
اللهَّ
َو َل ْح ُم ا ْلخِ ْنـزِي ِر َو َما �أُهِ َّل ِل َغ ْي ِر ِ ِب ِه َوا ْل ُمن َْخ ِن َق ُة َوا ْل َم ْو ُقو َذ ُة
ال�س ُب ُع �إِال َما َذ َّك ْي ُت ْم َو َما ُذ ِب َح
َوا ْل ُم َت َر ِّد َي ُة َوال َّنطِ َ
يح ُة َو َما �أَ َك َل َّ
َعلَى ال ُّن ُ�صبِ َو�أَنْ َت ْ�س َتقْ�سِ ُموا بِا َلأ ْزال ِم َذ ِل ُك ْم ف ِْ�س ٌق ا ْل َي ْو َم َيئ َِ�س
ا َّلذِ ينَ َك َف ُروا مِ نْ دِي ِن ُك ْم َفال َتخْ َ�ش ْوهُ ْم َواخْ َ�ش ْونِ ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ
َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو�أَ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم الإِ ْ�سال َم دِي ًنا
َف َم ِن ْ
ا�ض ُط َّر فِي َمخْ َم َ�ص ٍة َغ ْي َر ُم َت َجان ٍِف لإِ ْث ٍم َف ِ�إ َّن اللهَّ َ َغ ُفو ٌر
َرحِ ��ي�� ٌم» (�سورة المائدة الآي��ة  ،) 3ولأن ما �أبيح لل�ضرورة
يقدر بقدرها ،وفقاً لما انتهت �إليه قواعد الفقه.
وفي �ضوء ما �سبق البد من مراعاة عدد من ال�ضوابط
عند ت��ن��اول ال��غ��ذاء حتى يتحقق ق�صد ال�����ش��ارع م��ن حفظ
النف�س وال�صحة وال��م��ال ،منها� :أن ال ت�شتمل الأغ��ذي��ة �أو
الأ�شربة على �ضرر بالعقل �أو النف�س �أو �أجهزة الج�سم �أو
وظائفها �أو ع�ضو من �أع�ضائها �أو منفعة من منافع هذه
الأع�ضاء ،و�أن يكون في تناول الغذاء فائدة تعود على بدن
الإن�سان ،و�أن ال يكون هذا الغذاء �أو ال�شراب مما ورد الن�ص
بتحريم تناوله ،و�أن ال يكون هذا الغذاء مما ا�ستقذره ال�شارع
�أو حرمه �أو حكم بنجا�سته ،وكذلك �أن ال يكون قد �صنع �أو
�أعد �أو طبخ في وعاء نج�س.
ومراعاة هذه ال�ضوابط واجب �شرعي بالن�سبة للم�سلم،
ويبدو الأم��ر �سه ً
ال �إذا ما كان الفرد �أو الجماعة الم�سلمة
ه��ي م��ن ت��دب��ر �أم���ر حاجتها م��ن ال��غ��ذاء �إن��ت��اج��اً وت�صنيعاً،
ولكن الأم���ور تبدو ف��ي ه��ذه الآون���ة �أك��ث��ر تعقيداً ،ذل��ك �أن
بع�ض القائمين على �إن��ت��اج بع�ض ه��ذه الأغ��ذي��ة ال يعنيهم
م��ن �إنتاجها �إال الك�سب ال��م��ادي البحت ،دون نظر �إل��ى ما
يحل �أو يحرم عند �إنتاجها �أو �إعدادها ،وخا�صة �إذا كان �أكثر
ما ي�ستهلكه العالم الإ�سالمي اليوم ينتجه من ال يدينون
بالإ�سالم ،وال يعلمون ما يحل �أو يحرم من �أن��واع الأغذية
في ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إذا علموا ف�إننا نفتقد للرقابة
الفاعلة في هذا المجال.
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منهم من يذكر ا�سم غير اهلل تعالى على المذبوح ،ومنهم
من ال يذكر ا�سم اهلل تعالى عليه ،وقد نهى ال�شارع عن الأكل
من هذه الذبائح ،و�أما ذبائح �أهل الكتاب فقد اتفق الفقهاء
على حل الأكل منها ،وخا�صة �إذا ذكروا ا�سم اهلل عليها ،وذلك
لقوله تعالىَ « :و َط َعا ُم ا َّلذِ َ
اب حِ ٌّل َل ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم
ين �أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
حِ ٌّل َل ُه ْم» (�سورة المائدة من الآية  ،)5حيث �إن المراد من
الطعام في الآي��ة هو الذبائح ،ولي�س كل ما ي�أكلون ،لأنهم
ي�أكلون الميتة والدم والخنزير ،وال يحل لنا �أكل �شيء من
ذلك ،و�أم��ا ذبائح �أهل الكتاب التي لم يذكر ا�سم اهلل تعالى
عليها ف�إنها ال تخلوا� :إما �أن تكون ذبائح لم يذكر ا�سم اهلل
�أو ا�سم غيره عليها ،وهذه يحل تناولها ،لعموم قوله تعالى:
« َو َط َعا ُم ا َّلذِ َ
اب حِ ٌّل َّل ُك ْم» ،و�إما �أن تكون ذبائح
ين �أُو ُت��واْ ا ْل ِك َت َ
ذكروا ا�سم غير اهلل عليها عند الذبح ،كالم�سيح �أو ال�صليب
«ح ِّرمَتْ
�أو نحوهما ،وهذه مما يحرم تناولها ،لقوله تعالىُ :
َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة َوال َّد ُم َو َل ْح ُم ا ْلخِ ْنـزِي ِر َو َما �أُهِ َّل ِل َغ ْي ِر اللهَّ ِ ِبهِ».
وتجدر الإ�شارة �إلى �أمر ي�ضاف �إلى ما �سبق وهو طريقة
ال��ذب��ح ف��ي ه��ذه ال��ب�لاد حيث �إن��ه��م ال يلتزمون بما �أوج��ب��ه
ال�شرع في الذبح وا�ستحدثوا طرقاً لإزهاق روح الحيوانات ال
تحل في ال�شريعة منها :ال�صعق بالكهرباء والتدويخ والخنق
والغاز وال�ضرب بمطرقة على ال��ر�أ���س وغيرها من الطرق
التي يترتب عليها موت الحيوان ال ذبحه ،ومثل هذه الطرق
ال يحل بها لحم الحيوان الذي �أزهقت روحه بها.
تقييم �صناعة الأغذية احلالل يف الوقت الراهن:
وبعد �إي��ج��از بع�ض الأح��ك��ام المتعلقة ب��الأغ��ذي��ة ،وبيان
�أهميتها بالن�سبة للم�سلم �صحة وع��ق��ي��دة ،نجد �أن مجال

الأغذية في الع�صر الحا�ضر من المجاالت التي كثر فيها
الغ�ش والتدلي�س وع��دم االلتزام بحدود الحالل والحرام،
�إما عن جهل بالأحكام ،و�إما عن طمع وغ�ش وج�شع التجار
والم�ستوردين ،ال��ذي��ن ال يهمهم ���س��وى تحقيق المكا�سب
المادية ،والتي و�صلت �إل��ى التزوير بو�ضع عبارة ذبح على
الطريقة الإ�سالمية� ،أو كلمة ح�لال على غير الحقيقة،
وكذلك ا�ستحداث طرق للذبح محرمة ال تلتزم بال�ضوابط
ال�شرعية للتذكية ،بالإ�ضافة �إلى تعقد الأمر بدخول كثير
م��ن المحرمات ف��ي �صناعة الأغ��ذي��ة والأع��ل�اف والأدوي���ة
وم�ستح�ضرات التجميل .وكذلك الطفرة العلمية الهائلة
والتي �أنتجت ما ي�سمى بالهند�سة الوراثية ،والتي نتج عنها
بع�ض �أن���واع الأغ��ذي��ة ال�����ض��ارة ،وال��ت��ي �أ�صبحت تحتاج �إل��ى
رقابة فاعلة لمعرفة ال�ضار منها والنافع بالن�سبة للإن�سان.
�إن التعديل الجيني م�س�ألة خطيرة ج��داً؛ وهذا ما دفع
منظمة الأمم المتحدة بكافة منظماتها التي تعنى بال�ش�ؤون
الغذائية في بيانها الأخير حول الأغذية المعدلة وراثياً �إلى
القول ب�ضرورة �أن تح�صل درا�سة معمقة وتحليل للأخطار
لكل حالة بحالتها من التعديل الجيني في �أي مادة غذائية
�أو �أي م��زروع؛ لعدم �إمكانية تعميم �أن التعديالت الوراثية
في الأغذية جيدة �أو غير جيدة ،كل حالة يجب �أن تدر�س
ع��ل��ى ح���دة؛ ل��ل��ت��ع��رف �إذا ك���ان ي��ج��ب اع��ت��م��اده��ا �أو ال يجب
اعتمادها؛ لأن��ه �إذا فلتت الأم��ور بطريقة غير طبيعية قد
ت�ؤدي �إلى عواقب خطيرة جداً.
ومن ثم ف�إنه يجب الحر�ص ال�شديد واتخاذ االحتياطات

�شهادات احلالل والرقابة عليها يف العامل:
ت�شير الإح�صائيات �إلى �أنه يبلغ عدد النا�شطين في مجال
الرقابة على الغذاء الحالل حالياً  300م�ؤ�س�سة ،منها %33
فقط م�سجل ر�سمياً للقيام بتقديم خدمات الحالل ،مما
يعني افتقار هذا ال�سوق �إلى ال�ضوابط القانونية وانطوائه
على �إمكانية الغ�ش والتدلي�س في هذا المجال.
وت��ت��وزع تلك الم�ؤ�س�سات بين �أ�ستراليا  ،%34و�أورب���ا
 ،%23و�أم��ري��ك��ا ال�شمالية  ،%19و�آ���س��ي��ا  ،%16وج��ن��وب
�أمريكا  ،%4و�أفريقيا .%4
ووا�ضح �أن �أكثر هذه الم�ؤ�س�سات تنتمي لدول غير �إ�سالمية،
لذا ف�إنها تختلف في خبراتها المهنية والمنهجية في دعمها
للمنتجات الحالل باختالفها في فهمها لل�شيء الحالل.
وتعد ماليزيا و�أندوني�سيا من �أهم الدول المهتمة ب�شكل
ج��اد باعتماد الم�ؤ�س�سات التي تقدم خ��دم��ات ال��ح�لال في
الغذاء ب�أ�س�س م�ستمدة من ال�شريعة.
�أهمية وجود �آلية لإ�صدار �شهادات احلالل:
تتجلى �أه��م��ي��ة وج���ود �آل��ي��ة وا���ض��ح��ة لإ����ص���دار ���ش��ه��ادات
الحالل ،وكذلك وجود منهجية للرقابة على تلك العمليات
في التحقق من �أن الأغذية والذبائح قد تم �إنتاجها بطريقة
متوافقة مع متطلبات ال�شريعة الإ�سالمية.
ومع ذلك ال يوجد في الوقت الراهن �آلية تنظم منهجية
الرقابة على الحالل ،والتي تتم من خاللها �إ�صدار �شهادات
حماية الم�ستهلك الم�سلم عالمياً .وقد �أدى ذلك �إلى وجود
�سوق لل�شهادات الحالل تقدم خدماتها للم�ستهلك ،رغم
ع��دم ان�ضباطها من ناحية ،وقيام غير مخت�صين �أو غير
موثوق فيهم ب�إدارتها ،مما �سمح ب�صدور �شهادات بالحالل
من غير م�سلمين �أو من هيئات غير م�سلمة� ،أو تعتمد على
تغطيات من �شخ�صيات غير م�سلمة �أو ملحدة.
وه��ن��اك ع���دد قليل م��ن ���ش��ه��ادات ال��ح�لال ي��ق��ف وراءه���ا
هيئات ومنظمات �إ�سالمية معتمدة ،تقوم بتنفيذ مهامها
بكل دقة وتعتبر �شهاداتها ذات قيمة.
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حكم ذبائح غري امل�سلمني:
ات��ف��ق ال��ف��ق��ه��اء ع��ل��ى �أن ذب��ائ��ح غ��ي��ر الم�سلمين ال��ذي��ن
ال ي��دي��ن��ون ب��دي��ن ���س��م��اوي ي��ح��رم الأك�����ل م��ن��ه��ا ،وم����ن ثم
فيحرم الأك��ل من ذبائح المجو�س ،والوثنيين ،والزنادقة،
والدهريين وال��وج��ودي��ي��ن وال�شيوعيين وغيرهم ممن ال
يدينون بدين �سماوي وكذلك المرتدين عن الإ�سالم ،لأن

اتفق الفقهاء على حترمي الأكل من
ذبائح غري امل�سلمني الذين ال يدينون
بدين �سماوي

2013

حكم ال�شريعة يف املنتجات املختلطة باملحرمات:
تتنوع الأغذية التي دخلت المواد النج�سة �أو المحرمة
في ت�صنيعها �إلى �أغذية دخلت �أجزاء الخنزير� ،أو الميتات،
�أو الدماء في ت�صنيعها� ،أو �أغذية دخل في ت�صنيعها الكحول
�أو الخمور� ،أو الإ�ضافات ال�ضارة بال�صحة ،وقد اتفق الفقهاء
على حرمة تناول �أجزاء الخنزير مفردة �أو م�ضافة �إلى �أي
مادة غذائية ،وكذا الميتة المحرمة �أو ما �أخذ منها ،وكذلك
يحرم تناول الدماء التي ت�سيل من الحيوانات عند ذبحها،
«ح ِّرمَتْ َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْي َت ُة
م�ستدلين على ذلك بقول اهلل تعالىُ :
َوال َّد ُم َو َل ْح ُم ا ْلخِ ْنـزِي ِر َو َما �أُهِ َّل ِل َغ ْي ِر اللهَّ ِ ِبهِ» (�سورة المائدة
الآية  ،)3كما �أن الفقهاء اتفقوا على حرمة تناول ما �أ�ضيف
�إليه الكحول �أو الخمر عند تجهيزه ،وذلك لقوله تعالىَ « :يا
�أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
اب َوالأَ ْزال ُم
ين �آ َم ُنوا �إِ َّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي�سِ ُر َوالأَ ْن َ�ص ُ
ر ِْج ٌ�س مِ نْ َع َملِ َّ
اج َت ِن ُبو ُه َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن» (�سورة
ال�ش ْي َطانِ َف ْ
المائدة الآي��ة  ،)90وقوله � -صلى اهلل عليه و�سلم « :-كل
م�سكر خمر وكل خمر حرام» (رواه م�سلم).
وكذلك ما �أ�ضيف �إلى الأغذية من مواد �ضارة ،لإك�سابها
نكهة �أو مذاقاً �أو لوناً� ،أو كانت ت�ساعد على ت�صنيع الغذاء �أو
حفظه ،وغيرها من المواد التي ثبت �ضررها ،حيث يحرم
تناولها ،لقوله تعالىَ « :وال ُت ْل ُقوا ِب���أَ ْي��دِ ي�� ُك�� ْم ِ�إ َل��ى ال َّت ْه ُل َكةِ»
(���س��ورة البقرة م��ن الآي���ة  ،)195وق��ول��ه � -صلى اهلل عليه
و�سلم « :-ال �ضرر وال �ضرار» (رواه ابن ماجة وغيره) ،وقد
ب ّين الفقهاء �أنه ال يباح من المحرم �أو النج�س �إال ما تدعو
�إليه ال�ضرورة �أو الحاجة ،كتناول الجبن المنعقد ب�إنفحة
الميتة� ،أو ا�ستعمال خميرة البب�سين الخنزيرية عند عدم
وجود البديل المباح� ،أو تناول الميتات �أو الأغذية الم�شتملة
على نج�س �أو م��ح��رم عند ع��دم وج���ود م��ا يغني عنها من
الأغذية المباحة وانعقاد حالة ال�ضرورة.

الالزمة عند ا�ستيراد الأغذية �أو ت�صنيعها ،وفح�صها للت�أكد
من مطابقتها لمعايير الجودة من جهة ،وخلوها من الحرام
من جهة �أخرى.
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ملعلوماتك
لدى دبي القدرة على تطبيق �أعلى معايري
اجلودة وال�سالمة يف كل ما يخ�ص �صحة
و�سالمة امل�ستهلك مع االلتزام بال�شريعة
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الأهمية االقت�صادية ل�صناعة احلالل:
ت�شير التقديرات �إلى النمو الكبير والمتزايد في �أ�سواق
المنتجات الحالل خ�لال ال�سنوات المقبلة ،حيث يتزايد
الإقبال على تلك المنتجات �سواء على الم�ستوى المحلي
�أو الإقليمي �أو العالمي� ،إذ ت�شير الإح�صاءات �إلى �أنه يقدر
حجم �سوق الحالل عالمياً ب�أكثر من  7.33تريليون درهم،
ت�شكل ح�صة المنتجات الغذائية الحالل منها حوالي 32.5
بواقع حوالي  2.4تريليون درهم .ت�ستهلك الدول الآ�سيوية
والأفريقية حوالي  %87.1منها .مما يعني �أن �سوق ال�شرق

دبي مركز ًا ل�صناعة واعتماد املنتجات احلالل:
�أ�شرنا فيما �سبق �إلى تعط�ش ال�سوق لوجود هيئة م�سلمة يثق
فيها الكافة العتماد و�إ�صدار �شهادات الحالل ،تتمتع بالثقة،
ويقوم العمل فيها وفقاً لمعايير دولية موحدة ،توفر نوعاً من

ال�ضمان لمطابقة المنتجات الحالل ل�شروط و�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،حتى يثق الم�ستهلكون في �أن ما يتناولونه وما
ي�ستخدمونه يطابق بالفعل المعايير الإ�سالمية.
وال �شك في �أن دبي لديها القدرة على �إن�شاء مثل هذا
المركز ،بما تمتلكه من مقومات �سبق �أن �أ�شرنا �إليها من
ناحية ،ول��م��ا تتمتع ب��ه م��ن ثقة دول��ي��ة م��ن ناحية �أخ���رى،
وف��وق ذلك ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز يمكنها
م��ن ال��ري��ادة ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،حيث يمكنها �إن�����ش��اء مركز
دول��ي م�ستقل يقوم بالت�صديق على المنتجات الم�صنعة
ح�سب المعايير التجارية الإ�سالمية ،وفي �ضوء ما �أباحته
ال�شريعة الإ�سالمية للإن�سان ،و�إ���ص��دار �شهادات الحالل
للمنتجات الغذائية��� ،س��واء كانت منتجة داخ��ل ال��دول��ة �أو
خارجها ،من خالل لجان فنية و�شرعية ،تعمل على فح�ص
تلك المنتجات في �ضوء ما انتهت �إليه من معايير �شرعية،
وه��و ما يعني �أن ه��ذا المركز من خ�لال لجانه و�شهاداته
�سيمنح المنتجات التي تحمل تلك ال�شهادات المزيد من
الثقة والم�صداقية ،وهو ما يعود بالنفع على تلك ال�شركات،
حيث يحتاج الم�ستهلك �إل��ى م��ا ي�ضمن مطابقة منتجات
الحالل ل�شروط و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو الدور
الذي ت�ستطيع دبي �أن تقوم به بالن�سبة لتلك ال�شركات من

ناحية ،وبالن�سبة للم�ستهلك من ناحية �أخ��رى .حيث يتم
تعزيز الثقة لدى الم�ستهلك في �شهادات هذا المركز حماية
للم�ستهلك الم�سلم لي�س على ال�صعيد المحلي فح�سب،
و�إنما على ال�صعيد العالمي.
ومما يدعم ريادة دبي في هذا المجال هو فوز الإمارات
العربية المتحدة برئا�سة �أول لجنة فنية م��ن نوعها في
العالم لإعداد موا�صفات قيا�سية موحدة للأغذية الحالل
لل�سنوات ال��ث�لاث ال��ق��ادم��ة ،وال��ت��ي ت��م ت�شكيلها م��ن خالل
منظمة التعاون الإ�سالمي .وكان من �أهم ثمار ذلك �إ�صدار
�أول منظومة متكاملة ت�شتمل على موا�صفات المنتجات
الغذائية و�سالمتها ومطابقتها ل�شروط ال��ح�لال ،وطرق
فح�صها على م�ستوى ال��دول الإ�سالمية ل�ضمان التطبيق
الأم��ث��ل ب��ي��ن جميع �أع�����ض��اء المنظمة ف��ي عملية ت�صدير
وا�ستيراد المنتجات الغذائية ورفع درجة الثقة في ال�شهادات
ال�صادرة عنها.
وه��و م��ا يعني �أن دب��ي لديها ال��ق��درة على تطبيق �أعلى
معايير الجودة وال�سالمة في كل ما يخ�ص �صحة و�سالمة
الم�ستهلك م��ن ن��اح��ي��ة ،واالل���ت���زام ب����أوام���ر ال�����ش��ري��ع��ة من
ناحية �أخرى ،من خالل توافر مختبرات تحليلية متطورة
ومتقدمة لفح�ص المنتجات الحالل والت�أكد من مطابقة
م��ك��ون��ات��ه��ا ون��وع��ي��ات��ه��ا ل��ل��م��وا���ص��ف��ات ال��م��وح��دة للمنتجات
الحالل ،ومن خالل ت�شكيل فرق �أو لجان فنية تجمع بين
�شرعيين وفنيين لمتابعة تلك المنتجات والإ���ش��راف على
كافة مراحل �إنتاجها من منابعها الأ�صلية ،وخ�صو�صاً فيما
يتعلق ب�إنتاج و�صناعة اللحوم وم�شتقاتها.
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�إن تواجد معظم هيئات �إ�صدار �شهادات الحالل في دول
غير �إ�سالمية ي�شكل لغزاً كبيراً ،وهو �أمر غير مبرر خا�صة
في الوقت الذي ت�شهد فيه هذه ال�صناعة ازدهاراً وانتعا�شاً
كبيراً في الدول العربية والإ�سالمية في الآونة الأخيرة.
وف���ي ه���ذا الإط����ار ف����إن ه��ن��اك ط��ري��ق��ة واح����دة لتحديد
هوية �أي هيئة تقوم بتقديم خدمات الرقابة على الأغذية
وال��ذب��ائ��ح ال��ح�لال ،وه��ي عندما ت��ح��دد الخلفية المهنية
لموظفيها وقياداتها.
وف��ي الوقت ال��راه��ن يطالب الم�ستهلك الم�سلم دائماً
بالرقابة ال�شديدة على المنتجات الغذائية وم�شتقاتها،
وكذلك الأدوي��ة وم�ستح�ضرات التجميل ،ويطالب بتوافر
�شهادة هيئة �إ�سالمية معتمدة ومعروفة.
وم��ن ث��م ف���إن��ن��ا ن��رى �أن تنفيذ م��ب��ادرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم -حفظه اهلل  -ب�إ�ضافة
قطاع االقت�صاد الإ�سالمي �إلى باقة القطاعات االقت�صادية
الأ�سا�سية المكونة لالقت�صاد الوطني� ،سيترتب عليه حل
ه���ذه الم�شكلة ،وذل���ك م��ن خ�ل�ال م�����س��ار ت��ط��وي��ر �صناعات
الأغ��ذي��ة ال��ح�لال ،حيث �سيتم التوجه نحو تدعيم قطاع
ال�صناعات الغذائية ال��ح�لال ،والت�صديق على المنتجات
الغذائية� ،سواء ما تم �إنتاجه داخل الدولة �أو خارجها ،بعد
الت�أكد من مطابقة المنتجات لمعايير الحالل وفق �أحكام
ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،وه��و م��ا ي�ستلزم �إن�����ش��اء هيئة بدبي
لتطوير المعايير الدولية للمنتجات الغذائية الحالل ،وفق
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،تتوافر فيها كل عوامل الثقة
والقدرة على �ضبط ال�سوق في هذا المجال.

الأو�سط �أكبر الأ�سواق العالمية في قطاع منتجات الحالل
من حيث اال�ستهالك ،وتنوع المنتجات ،وهو ما دفع بالعديد
من ال��دول �إل��ى اقتحام مجال منتجات الحالل والمناف�سة
عليه ،وخا�صة مع التو�سع المت�سارع في هذا ال�سوق ،وتزايد
حجم الطلب الكلي على مختلف المنتجات الحالل من كافة
دول العالم بما فيها الدول الغربية.
وتجدر الإ���ش��ارة �إل��ى �أن المنتجات الحالل قد تو�سعت
وتعاظمت ،لت�شمل قائمتها الأغذية والم�شروبات والأع�شاب
ومنتجات العناية بالج�سم والأدوية وم�ستح�ضرات التجميل
ومنتجات التغليف ،وحفظ الأطعمة.
ومما ي�ؤكد رواج ه��ذه ال�صناعة اقت�صادياً �أن التقارير
الدولية ت�ؤكد �أن نمو منتجات الحالل يرتبط بنمو عدد
الم�سلمين في العالم ،حيث يبلغ معدل النمو ال�سنوي %1.5
بالن�سبة للم�سلمين ،ويتوقع �أن ي�شكل الم�سلمون %26.4
م��ن مجموع ال�سكان ف��ي العالم ف��ي ع��ام  ،2030مما يعني
�أن �سوق المنتجات الحالل هو �سوق واعد اقت�صادياً ،ونحن
ن��رى �أن دب��ي م�ؤهلة لقيادة قطاع �إن��ت��اج واع��ت��م��اد الأغ��ذي��ة
ال��ح�لال عالمياً ،لتميزها ب��ال��ق��درة على االب��ت��ك��ار وتطوير
�أدوات و�آل���ي���ات اق��ت�����ص��ادي��ة م��ب��ت��ك��رة .ف��ه��ي ت��م��ل��ك م��ق��وم��ات
القيام بهذا القطاع االقت�صادي وقدرتها على تطبيق �أف�ضل
الممار�سات اال�ستثمارية في قطاع �إنتاج وت�سويق المنتجات
الحالل ومراعاة االلتزام بنظم الجودة ،واعتماد المعايير
والموا�صفات والرقابة في كافة المراحل.

�إهــــــداء

املجلة القانونية  /امللف

صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي
من واقعه العملي إلى تنظيمه التشريعي

لدولة الإمارات ال�سبق يف التنظيم الت�شريعي
للت�أمني التكافلي الإ�سالمي ,ولإمارة دبي
الريادة يف تطبيقه العملي

ال��م��ع��ام�لات ال��م��دن��ي��ة ف��ي ف�صل خ��ا���ص ب��ال��م��واد م��ن � 1026إل��ى
 .1055و«ثالثاً» فلأن المتتبع لحركة االقت�صاد المعا�صر يلحظ
�أن �شركات الت�أمين التكافلي �أ�صبحت المناف�س القوي ل�شركات
الت�أمين التقليدي ،ا�ستجابة لقطاع عري�ض من راغبي التعامل
المالي والم�صرفي المتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وهو ما ت�ؤكده ممار�سة العديد من ال�شركات لنظام الت�أمين
التكافلي في ظل قانون �شركات ووكالء الت�أمين رقم  9ل�سنة 1984
وتعديالته ،ومن بعده القانون االتحادي رقم  6ل�سنة  2007ب�ش�أن
�إن�شاء هيئة الت�أمين وتنظيم �أعماله ،والذي �ألغى الأول وحل محله.
ورابعاً ،فالت�أمين التكافلي قد القى اهتمام الم�شرع الإماراتي
فو�ضع له قواعد و�أح��ك��ام��اً ت�ضبطه ليعمل في توافق مع �أحكام
ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،وذل���ك بمقت�ضى ق���رار مجل�س �إدارة هيئة
الت�أمين رقم ( )4ل�سنة  ،2010وال��ذي يمثل �سبقاً ت�شريعياً على
الم�ستويين الإقليمي والعربي.
تلك �أ���س��ب��اب طرحنا لمو�ضوع الت�أمين التكافلي الإ�سالمي
والذي نعر�ض له عبر محورين:
المحور الأول :نو�ضح فيه :التعاون والتكافل �أ�سا�س فكرة
الت�أمين.
المحور الثاني :نبين فيه مالمح النظام القانوني للت�أمين
التكافلي الإ�سالمي .وفقاً لقرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين رقم
( )4ل�سنة  2010في �ش�أن نظام الت�أمين التكافلي.
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بقلم أ.د .محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين باملعهد

2013

مبنا�سبة فوز النيابة العامة بدبي بـ
جوائز متيز �ضمن جوائز برنامج دبي
للأداء احلكومي املتميز الدورة الـ  16لعام
2012وهي:
 .1فوز م�شروع نربا�س باملركز الأول يف
فئة املبادرة الإدارية املتميزة.
 .2فوز النيابة باملركز الأول منا�صفة
4

يف فئة اجلهة احلكومية الأكرث التزام ًا
بالهوية الوطنية.
 .3ف��وز فريق «ك�شف اخلفايا» باملركز
ال��ث��اين يف ف��ئ��ة ف��ري��ق ال��ع��م��ل املتميز،
موا�ص ًال ح�ضوره على املن�صة بعد فوزه
العام الفائت باملركز الأول.
.4الفوز بفئة اجلندي املجهول.

«نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعاً ا�ستراتيجياً في قلب
ال��ع��ال��م الإ���س�لام��ي ،ه��ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى خ��ب��رة طويلة ف��ي مجال
االقت�صاد الإ�سالمي ،والبنوك الإ�سالمية ،وال�صكوك ،والت�أمين
الإ�سالمي ،وغيره ،ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإ�صرار
على الو�صول وتحقيق ر�ؤيتنا».
هكذا عبر �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي ،حفظه اهلل،
�أثناء ح�ضوره ور�شة عمل اللجنة العليا لتطوير قطاع االقت�صاد
الإ�سالمي (.)1
هذا وقد ت�ضمن جدول �أعمال هذه الور�شة �أهم الخطوات التي
�ستقوم بها اللجنة خالل الفترة المقبلة في �سبيل دعم االقت�صاد
الإ�سالمي بم�ساراته المختلفة التي تتمحور حول:
 التمويل الإ�سالمي والت�أمين الإ�سالمي ،والتحكيم في العقودالإ�سالمية وتطوير �صناعات الأغذية الحالل والمعايير التجارية
وال�صناعية الإ�سالمية �إ�ضافة �إلى م�سار الجودة الإ�سالمية (.)2
�إذن قطاع الت�أمين يمثل م�ساراً �أ�سا�سياً في م��ب��ادرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد بتطوير قطاع االقت�صاد الإ�سالمي.
وكما ي�ؤكد بع�ض الفقهاء �أن �أي اقت�صاد حديث يقوم على ثالث
ركائز �أ�سا�سية ُت�صَّ ور على هيئة الطائر بر�أ�سه وجناحيه وهي:
قطاع البنوك (ر�أ�س الطائر) ،وقطاع اال�ستثمار (الجناح الأيمن)،
وقطاع الت�أمين (الجناح الأي�سر).
وقد قام االقت�صاد الإ�سالمي ببناء الأج��زاء الثالثة بالتوالي
حتى تم ا�ستكمال الطائر الإ�سالمي بانطالقة �صناعة الت�أمين
التكافلي (.)3
ولهذا ال�سبب «�أو ًال» فقد اخترنا مو�ضوع الت�أمين التكافلي
الإ�سالمي لنلقي ال�ضوء على نظامه القانوني.
و«ثانياً» فلأن هذا النظام الت�أميني التكافلي له عالقة و�صلة
م��ع عقد الت�أمين التقليدي وال���ذي ينظمه ف��ي الأ���س��ا���س قانون
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المحــور األول

التكافل والتعاون أساس فكرة التأمين
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وظائف الت�أمني
يحقق ال��ت���أم��ي��ن ع��دة وظ��ائ��ف ويلبي للنا�س حاجات
���ض��روري��ة ع�صرية تفر�ضها الأم���ور الحياتية للإن�سان

توافق وظائف الت�أمني مع املقا�صد ال�ضرورية ال�شرعية
ال�شك �أن المزايا �أوالوظائف التي تقدم ذكرها تتفق مع
المقا�صد ال�شرعية ال�ضرورية .والمقا�صد ال�ضرورية خم�سة:
وهي حفظ الدين ،والنف�س ،والن�سل ،والمال ،والعقل.

وعلماء االقت�صاد واالجتماع يتفقون على �أن الإن�سان في
حاجة �ضرورية لإ�شباع حاجات (ف�سيولوجية)� ،أي ج�سمية،
كالطعام وال�شراب والم�سكن وغيرها ،وحاجات (�سيكولوجية)
�أي نف�سية كالحاجة للأمن والأم��ان ،وعليه فالأمن والأمان
طلب م�����ش��روع ،ويتحقق ف��ي ال��م��ج��ال االق��ت�����ص��ادي والمالي
بتوجيه لالحتياط باالدخار للم�ستقبل.
والعادات من الم�أكل والم�شرب والم�سكن ت���ؤدي �إلى
حفظ النف�س والعقل من جانب ال��وج��ود .والمعامالت
التي ترعى م�صلحة الإن�سان (ومنها عمليات الت�أمين)
ت���ؤدي �إلى حفظ الن�سل والمال من جانب الوجود و�إلى
حفظ النف�س والعقل �أي�ضاً (.)12
«روى اب��ن ال��ن��ج��ار ع��ن عائ�شة ر���ض��ي اهلل عنها قول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم رح��م اهلل ام���ر�أً اكت�سب
طيباً و�أنفق ق�صداً وقدم ف�ض ً
ال ليوم فقره وحاجته».
وحديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ل�سعد بن �أبي
وقا�ص حينما �أراد الت�صدق بكل ماله فقال له الر�سول «�إنك
�إن تدع وارثك غنياً خير من �أن تدعه فقيراً يتكفف النا�س».
ول��ك��ن ه���ذه ال��وظ��ائ��ف ال��م�����ش��روع��ة ينبغي التو�صل
�إليها بنظام �شرعي يتفق وروح ال�شريعة الإ�سالمية ،وال
يتعار�ض مع مبادئها و�أحكامها العامة� ،إذ عند هذا النظام
الذي يدير عملية الت�أمين يجب الوقوف والت�أمل حتى
يمكن ت�أ�صيله وتحديد طبيعته لتنجلي الحقيقة.
وقد �أفرز الواقع العملي في مجال الت�أمين الخا�ص نظام
الت�أمين التجاري ،ونظام الت�أمين التعاوني �أو التبادلي.
ف���إذا ك��ان الت�أمين تلقفه تنظيم يجري وفقاً لوجود
م�شروع تجاري يقوم بدور الو�سيط الذي ينظم التعاون
وه��و �شركة ت�سعى �إل���ى تحقيق ال��رب��ح ك��ه��دف ،فعندئذ
نكون ب�صدد ما ي�سمى بالت�أمين التجاري �أو التقليدي �أو
االعتيادي ،وهنا يبد�أ في االفتراق عن الت�أمين التعاوني
�أو التبادلي .وتبدو الفروق الجوهرية بينهما في الظهور-
بب�ساطة �شديدة كما يلي:
63

العــدد (� - )14أبريل -

فكرة الت�أمني:
«اللهم �إن��ا ال ن�س�ألك رد الق�ضاء بل ن�س�ألك اللطف
فيه» يترجم هذا الدعاء خوف الإن�سان وقلقه من غوائل
الأي��ام .كما يت�ضمن  -في اعتقادنا  -الفكرة التي يقوم
عليها نظام الت�أمين .وم�ضمون هذه الفكرة هو �أن الكارثة
التي ال محالة واق��ع��ة ،على ر�أ����س �أح��د �أف���راد مجموعة
ما ،تتفتت بف�ضل تكافلهم وتعاونهم ،ثم تتناثر عليهم
جميعاً ،بحيث ي�ضعف� ،إن ل��م يبطل مفعولها ال�ضار،
وهذا نوع من التلطيف والتخفيف من وقوع الق�ضاء (.)4
ال��ف��ك��رة �إذن ،ه���ي ت���ع���اون م��ج��م��وع��ة م���ن الأف�������راد ،ي�سمون
«بالم�ؤمن لهم» على مواجهة خطر معين يتعر�ضون له ،وذلك
بتحملهم جميعاً الآثار ال�سيئة لهذا الخطر �إذا ما وقع لبع�ضهم.

يعد الت�أمني و�سيلة �أمن و�أمان
ووعاء جتميع ر�أ�سمال ميكن ا�ستخدامه
لنفع االقت�صاد الوطني
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و�سنعر�ض خالل هذا المحور لفكرة الت�أمين (�أو ًال)
ثم نعر�ض للتطبيق العملي للت�أمين التعاوني في ال�سوق
الإماراتي (ثانياً).

فمجموع الم�ؤمن لهم ،كمعر�ضين للخطر الم�ؤمن
�ضده والذي يحدث لبع�ضهم يتعاونون جميعاً في تعوي�ض
ه�ؤالء الذين �ألم بهم الخطر ،فال يتحمل ه�ؤالء الآخرون
عبء الخ�سارة وحدهم ،ويتحدد ن�صيب كل م�ؤمن وفقاً
لنظام معين ( )5وعندئذ فالمح�صلة النهائية هي توزيع
الخ�سارة عليهم جميعاً ،دون �أن يخ�سر �أي منهم �سوى
مقابل ما دفع من �أق�ساط �أو ا�شتراكات ت�أمين (.)6
�إلى هذا الحد يكون الت�أمين في �أ�صله المجرد ( )7عن
�أي �شكل يتخذه ،قائماً على مبد�أ التعاون والتكافل ( )8بين
مجموعة من الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لخطر معين
ويقع بالفعل لبع�ضهم .وهو يحقق عدة مزايا �أو وظائف،
كما يتوافق مع المقا�صد ال�ضرورية ال�شرعية.

المعا�صر ،فهو يحقق ما يلي:
 - 1الأمن والأمان:
فحياة اليوم محاطة بالأخطار ال�شديدة� ،أخطار تلحق
الأ���ض��رار بالج�سد والنف�س ،كالإ�صابة ،والموت ،وتلحق
�أ�ضراراً بالأموال كال�سرقة والتلف ،كما قد تثور م�س�ؤولية
ال�شخ�ص عما يرتكبه من �أخطاء تلحق بالغير �أ�ضراراً
فيلتزم بدفع مبلغ يفوق في الغالب قدرته المالية .في
ه��ذه ال��ف��رو���ض وغيرها الكثير ،ي���أت��ي الت�أمين ليحمي
ال�شخ�ص �ضد هذه الأخ��ط��ار� ،إذ يهيئ له مبلغاً يعو�ضه
عما يلحق به من �أ�ضرار ،فيخلد �آمناً م�ستقراً هادئاً.
وق���د ا���ش��ت��ق ل��ف��ظ ال��ت���أم��ي��ن م��ن الأم����ان ( )9وق���د ج��اء
ف» ()10
في القر�آن الكريم هذا المعنى « َو�آ َم َن ُه ْم مِ نْ خَ �� ْو ٍ
«�أُ ْو َلئ َِك َل ُه ُم الأَ ْمنُ َوهُ ْم ُم ْه َتدُونَ» (.)11
 - 2ين�شط االئتمان :فالدائن الذي يقر�ض �آخرين
ب�ضمان ره��ن على عقار �أو منقول غالباً ما ي�شترط �أن
يكون المرهون م�ؤمناً عليه �ضد الحريق� ،أو الهالك �أو
ال�سرقة مث ً
ال .ف�إذا حدث الخطر الم�ؤمن منه انتقل حق
الدائن المرتهن �إلى مبلغ الت�أمين .وبذلك يطمئن �إلى
ا�ستيفاء حقه فيقبل على الإقرا�ض.
 - 3يعد وع��ا ًء ادخ��اري��اً ل�ل�أف��راد ،ففي الت�أمين على
الحياة يمكن للم�ؤمن له �أن يدخر مبالغ قليلة في �صورة
�أق�ساط يدفعها ،وعند نهاية مدة الت�أمين يكون قد تك ّون
له ر�أ�سمال لم يكن لي�ستطيع �أن يوفره طواعية ،وفي
ذلك �إم�ساك عن الإنفاق .واحتياط للم�ستقبل حيث يكون
في �أ�شد الحاجة �إلى هذا المبلغ الذي وفره.
 - 4يعد و�سيلة تجميع ر�أ�سمال �ضخم .فمن مجموع
�إ�سهامات الم�ؤمن لهم يمكن ا�ستخدامه في الم�شروعات
الكبيرة والتي تعود بالنفع على االقت�صاد القومي.
هذه الوظائف مت�ساندة تدفع الدولة �أن تب�سط رقابتها
و�سيطرتها على �شركات الت�أمين ب�إ�صدار الت�شريعات التي
تكفل تحقيق هذه الوظائف.
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�أهم الفروق بني الت�أمني التجاري والت�أمني التعاوين
الت�أمني التجاري �أو التقليدي �أو االعتيادي

 - 3مقابل الت�أمني

املبلغ الذي يدفعه كل ع�ضو يف جمموعة امل�شرتكني هو
املبلغ الذي يدفعه امل�ؤمن
ثابتة.يكون يف �صورة ا�شرتاك متغري ،يزيد �أو ينق�ص وفقاً ملقدار التعوي�ضات التي
�أق�ساط
تلتزم اجلمعية بدفعها �سنوياً.

 - 4حدود االلتزام
مببلغ الت�أمني

يلتزم جمموع امل�ؤمن لهم بتغطية املخاطر التي تتحقق،
و�إذا مل تكف ح�صيلة اال�شرتاكات ،فيمكن مطالبة كل ع�ضو
بالتكملة.

يلتزم امل�ؤمن وحده بتغطية املخاطر
التي تتحقق على النحو املتفق عليه يف
العقد دون ت�ضامن مع امل�ؤمن لهم.

يحقق الت�أمني مزايا
ويلبي للنا�س حاجات
تفر�ضها الأمور احلياتية

تكون الزيادة من حق كل م�شترك ،ولذا ف�إن بع�ض �شركات
الت�أمين بق�سط ثابت تلج�أ �إلى �إ�شراك الم�ؤمن لهم في
الأرباح في حالة الت�أمين على الحياة (.)13
 - 2لوحظ في الت�أمين التعاوني عدم ثبات الق�سط،
فالم�شترك ال يعلم مقدماً ما �سيدفع كق�سط ،بل يتحدد
ما يدفعه الع�ضو على كم الأخطار التي تقع بالفعل خالل
ال�سنة ،ودرج��ة خطورتها بحيث �إذا لم تكف اال�شتراكات
المدفوعة لمواجهة الأخطار التي تحققت ،ف�إن كل ع�ضو
يكون مطالباً بتكملة الق�سط �إل��ى الحد ال��ذي يواجه ما
هو مطلوب .الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى تعر�ض من وقع له

الخطر وا�ستحق مبلغ الت�أمين لإع�سار �أحد الم�شتركين.
�إال �أن هذا العيب يختفي تدريجياً .ذلك �أن بعد عدة
�سنوات يتكون لدى جمعية الت�أمين التعاوني احتياطي
ٍ
كاف وعندئذ يكتفى بالحد الأدنى لال�شتراك ،وبالتالي
يتحول ا�شتراك الت�أمين التعاوني �إلى ق�سط ثابت (.)14
وب��رغ��م ه��ذا ال��ت��ق��ارب� ،إال �أن الأح��ك��ام الخا�صة بهما
تختلف بالن�سبة لكل نوع من حيث طبيعة ال�شركة التي
�ستقوم ب���الإدارة ،واكت�ساب �صفة التاجر ،و�سريان �أحكام
قانون التجارة ،والقواعد الخا�صة بالإ�شراف والرقابة
على كل نوع.
وف��ي ال��واق��ع العملي �شاع وانت�شر الت�أمين التجاري
�أك��ث��ر� ،إذ �أق��ب��ل عليه جمهور الراغبين الت�ساع ن�شاطه،
واالعتقاد ب�أن �إدارته تقوم على �أ�س�س علمية (.)15
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 - 2الإدارة

تتوىل �إدارته �شركة تتخذ �شكل �شركة
م�ساهمة وهي تتميز متاماً عن املتعاملني
فيوجد طرفان متميزان هما:
�أ -امل�ؤمن (ال�شركة).
ب -امل�ؤمن لهم.

تقوم على �إدارته جمعية �أو �شركة متثل جمموع امل�شرتكني.
فال يوجد متييز بني امل�ؤمن وامل�ؤمن لهم ،فمجموع
الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأخطار متماثلة هم امل�ؤمنون
وهم يف ذات الوقت امل�ؤمن لهم.

2013

- 1الهدف

ال يهدف الت�أمني �إىل حتقيق الربح و�إمنا ي�سعى خلدمة
يف هذا النوع من الت�أمني ي�سعى امل�ؤمن
(�شركة الت�أمني) �إىل حتقيق الربح .الأع�ضاء امل�شرتكني الذين يتعر�ضون للأخطار امل�ؤمن منها.

التقارب بني النوعني يف الواقع العملي
 - 1لوحظ �أن الأق�ساط التي تتح�صل عليها ال�شركة
في الت�أمين التجاري تدخل في ملكية ال�شركة بحيث
�إذا زادت ح�صيلة الأق�ساط عن ق��در المبالغ المطلوبة
لمواجهة الأخطار التي تحققت ،ف���إن هذه الزيادة تعد
ربحاً لل�شركاء في ال�شركة.
وهذا عك�س ما يحدث ب�صدد الت�أمين التعاوني ،حيث
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الت�أمني التعاوين �أو التباديل

اجته الفقه الراف�ض للت�أمني
التجاري �إىل الت�سليم ب�شرعية
الت�أمني التعاوين
�أو التباديل

وبالن�سبة للت�أمين التبادلي فقد �سارت عليه الجمعيات
التعاونية المتعددة في �أنجلترا و�سوي�سرا وغيرهما من
بلدان �أوروبا .كما نادى به بع�ض الم�صلحين والمفكرين
في �أمريكا و�أوروبا.
وف��ي الفقه المعا�صر ،وحين ب��د�أت م�شكلة الت�أمين
تحتل جانباً من االهتمام عند علماء ال�شريعة والقانون
الق��ى الت�أمين ال��ت��ج��اري معار�ضة م��ن ج��ان��ب كبير من
الفقهاء ،ولهم في ذلك تبريراتهم ،بينما �أي��ده �آخ��رون،
وذهب اتجاه ثالث �إلى التفرقة بين �أنواع الت�أمين ف�أجازوا
بع�ض �أن��واع��ه دون البع�ض الآخ��ر ومنهم من تو�سع في
�صور الجواز ومنهم من �ضيق فيها.
واتجه الفقه الراف�ض للت�أمين التجاري �إلى الت�سليم
ب�شرعية الت�أمين التعاوني �أو التبادلي ،فالنا�س في حاجة
�إلى الت�أمين وهو الأجدر ب�أن يكون نظاماً متبعاً وخا�صة
في البالد الإ�سالمية.
ف�أجازه الفقهاء والباحثون� ،إذ ر�أوا �أن ال �شبهة فيه
من غرر �أو قمار �أو ا�ستغالل �أو �أي �سبب من الأ�سباب
التي توجب التحريم والمنع ( ،)16كما دعت �إليه قرارات
وتو�صيات �صادرة عن م�ؤتمرات وندوات دولية (.)17
وج��دي��ر بالتنويه �أن م�صطلح الت�أمين التعاوني �أو
التكافلي الإ�سالمي الذي ق�صد االفتاء ب�شرعيته كنموذج،
يختلف عن الت�أمين التعاوني �أو التبادلي المطبق في
الغرب والم�شار �إليه �سلفاً (.)18
وي�شير خبراء في المجال الت�أمين �إلى �أن م�صطلح
ال��ت���أم��ي��ن ال��ت��ع��اون��ي ج��اء م��ن رح��م ال��ن��ظ��ام االقت�صادي
الغربي وهو يعبر عن نوع من �أنواع الت�أمين التقليدي،
فال التزام ب�ضوابط �شرعية ،كما �أن تطبيقاته لم تتوافر
فيها �صيغة الت�أمين التعاوني في الفتاوى ال�شرعية (.)19
فالت�أمين التعاوني كبديل �شرعي عن الت�أمين التجاري،
يجب �أن ي�ستند �إلى حقيقة وم�صداقية توافقه مع �أحكام
ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،وه��و ال��ن��وع ال���ذي �أق���ر بتنظيمه
القانوني قرار هيئة الت�أمين رقم  4ل�سنة  2010ب�ش�أن
الت�أمين التكافلي ،م�ستنداً ل��ل��واق��ع العملي ف��ي �سوق
الإم����ارات العربية وخا�صة �إم���ارة دب��ي ،فلنعر�ض لهذا
الواقع العملي ثم نعر�ض بعد ذلك لمالمح هذا التنظيم
القانوني للت�أمين التكافلي الإ�سالمي.
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التطبيق العملي للتأمين التكافلي في السوق اإلماراتي
سوق دبي أكبر األسواق نموًا في المجال

 - 2الت�أمينات العائلية وال�صحية ومنها:
�أ /التكافل العائلي للمجموعات.
ب /التكافل العائلي لحماية الإن�سان.
ج /التكافل للرعاية ال�صحية.
وقد فازت بجائزة �أف�ضل م�شغل «للت�أمين التكافلي»
لل�سنة الرابعة على التوالي خ�لال حفل ت��وزي��ع جوائز
ال�شرق الأو�سط للت�أمين عام .)21( 2011
وق��د نظمت �شركة دب��ي «�أم����ان» والمعهد الماليزي
للت�أمين �أح��د المعاهد ال��رائ��دة للتدريب والتعليم في
مجال الت�أمين دورة تدريبية حول الت�أمين التكافلي في
الفترة من  11 – 9يناير .)22( 2012
� - 2شركة �أبوظبي الوطنية للتكافل (تكافل):
ت�أ�س�ست عام  2008وبد�أت ممار�سة العمل الت�أميني في
 2009/2/1عن طريق مكتبها الرئي�سي في �أبوظبي .وفي
�إطار ا�ستراتيجيتها التو�سعية افتتحت فرعين لها �أحدهما
ف��ي دب��ي والآخ����ر ف��ي ال��ع��ي��ن .وف��ي �سياق �أه��م��ي��ة الن�شاط
الت�أميني في �سوق دبي وبمنا�سبة �إع�لان �شركة �أبوظبي
تكافل عن افتتاح فرعها في دبي قال الرئي�س التنفيذي
ل�شركة تكافل :يهمنا �أن ن�ضع موطئ قدم ل�شركة �أبوظبي
الوطنية للتكافل في قلب مدينة دبي ،ذلك لأن هذا الفرع
الجديد بموقعه المتميز �سي�شكل قاعدة را�سخة للتطور
الم�ستمر وال��ن��م��و الم�ستدام ،ون��ح��ن نتطلع �إل���ى �سنوات
عديدة قادمة من التعاون الناجح والمثمر مع متعاملينا
و�أ�صحاب الم�صالح لدينا في دبي (.)23
وهي تقدم عدداً من الخدمات والمنتجات الت�أمينية
للأفراد والم�ؤ�س�سات.

 - 3دار التكافل:
وهي �شركة م�ساهمة عامة ومركزها الرئي�سي ومحلها
القانوني ب�إمارة دبي.
وهي متخ�ص�صة في الت�أمين و�إعادة الت�أمين المتوافق
م��ع الأح���ك���ام ال�����ش��رع��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة وه���ي ت��م��ار���س ن�شاط
الت�أمين من الحوادث والم�س�ؤولية والت�أمين على الحريق
والت�أمين من �أخطار النقل ب�أنواعه والت�أمين على الحياة
و�إعادة الت�أمين وا�ست�شارات الت�أمين وفي �إطار ا�ستراتيجيتها
بالتو�سع في الخدمات التي تقدمها وزيادة ح�صتها ال�سوقية
اتجهت �شركة دار تكافل �إلى توقيع اتفاقية �شراكة مع �شركة
الزعابي لو�ساطة الت�أمين في �إمارة �أم القيوين.
ه���ذا وق���د �أط��ل��ق��ت دار ال��ت��ك��اف��ل م����ؤخ���راً م��ن��ت��ج ال��ت���أم��ي��ن
الإ�سالمي على الخيول الأ�صيلة ،حيث يوفر المنتج خدمات
ت�أمينية ج��دي��دة ل��م�لاك ال��خ��ي��ول ف��ي جميع �أن��ح��اء مجل�س
التعاون الخليجي ،وذلك بهدف الحماية �ضد الخ�سائر المالية
نتيجة تدهور �صحة الخيول �أو تعر�ضها لحوادث معينة.
و�أعلن �أنه من المنتظر �أن تعلن دار التكافل عن تو�سيع
نطاق تغطيتها الت�أمينية لت�شمل �سباقات الإبل �أي�ضاً (،)25
والتي تعد ج��زءاً جوهرياً من ثقافة وت��راث �شعب دولة
الإمارات العربية المتحدة.
� - 4شركة نور للتكافل:
تم �إط�لاق ن��ور للتكافل في يناير  2009وه��ي تقدم
مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة والمتوافقة
م��ع ال�شريعة ف��ي مجال التكافل (الت�أمين الإ�سالمي)
لتلبية الطلب المتنامي عليها في دولة الإمارات العربية
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� - 1شركة دبي الإ�سالمية للت�أمني و�إعادة الت�أمني (�أمان):
وه��ي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست ف��ي ع��ام ،2002
وب��د�أت ممار�سة �أعمالها ك�شركة م�ساهمة تقدم خدمات
الت�أمين الإ�سالمي في عام .2003
ويعد بنك دب��ي الإ�سالمي �أه��م الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين
لهذه ال�شركة ،وت�ضم �شريحة متنوعة من الم�ساهمين.
وتقوم ب�إدارة ال�شركة �صناديق ا�ستثمارية ..وهي تقوم
ع��ل��ى ن��ظ��ام ي��وف��ر خ��دم��ات و�أع���م���ال ال��ت���أم��ي��ن وف���ق �أح��ك��ام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وتحت �إ�شراف هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية المكونة من مخت�صين لهم دراية عملية وخبرة

 - 1ت�أمينات عامة ونذكر منها:
�أ /الت�أمين على ال�سيارات.
ب /الت�أمين �ضد الحريق.
ج /الت�أمين �ضد الم�س�ؤولية.
د /الت�أمين البحري.

2013

ب��د�أ م�سار التطبيق العملي للت�أمين التكافلي بعد
���ص��دور ف��ت��وى مجمع الفقه الإ���س�لام��ي لرابطة العالم
الإ�سالمي ( ،)20ثم ت�سارعت خطى انت�شاره في كل بالد
العالم ،واحتلت منطقة ال�شرق الأو�سط مركز االنت�شار.
وت�أتي دولة الإم��ارات العربية في المقدمة� ،إذ يوجد
ع�شرة �شركات تمار�س بفعالية ن�شاطات الت�أمين التكافلي.
وهذه ال�شركات هي� :سالمة ،و�أمان ،و�أبوظبي الوطنية
للتكافل ،وميثاق للتكافل ،وتكافل الإمارات ،وبيت التكافل،
ونور للتكافل ،والهالل و�شركة االتحاد للت�أمين.
والعديد من هذه ال�شركات تم ت�أ�سي�سها وفقاً لقواعد
قانون ال�شركات ووكالء الت�أمين رقم  9ل�سنة  ،1984ومن
بعده القانون االتحادي رقم ( )6ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء
هيئة الت�أمين وتنظيم �أعماله الذي �ألغى الأول وحل محله.
فالمادة ( )2من هذا القانون الأخير تن�ص في فقرتها
الأول���ى على �أن��ه ت�سري �أح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون على �شركات
الت�أمين الم�ؤ�س�سة في الدولة وال�شركات الأجنبية المرخ�ص

لها بمبا�شرة الن�شاط في الدولة بما فيها ال�شركات التي
تزاول عمليات الت�أمين التكافلي �أو عمليات �إع��ادة الت�أمين
المن�صو�ص عليها في هذا القانون والمهن المرتبطة بها.
وق��د اخترنا ع���دداً م��ن ه��ذه ال�شركات لنلقي ال�ضوء
عليها وهي:

في االقت�صاد الإ�سالمي والتعامالت الإ�سالمية.
وتنق�سم منتجاتها الت�أمينية �إلى نوعين:

وقد اختيرت (تكافل) �أبوظبي الوطنية للتكافل �ضمن �أف�ضل
�شركات الت�أمين في منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،حيث تم ت�صنيفها
في المرتبة الثانية في قائمة �أقوى الإدارات التنفيذية في العالم
العربي  2012في قطاع الت�أمين ،وقد فازت بجائزة (�أف�ضل م�شغل
لعمليات تكافل الم�صرفية في ال�شرق الأو�سط خالل حفل توزيع
ج��وائ��ز التكافل ال��دول��ي ل��ع��ام  2012ال���ذي عقد ف��ي �شهر يوليو
 2012في لندن .كما �أعقب ذلك فوزها بجائزة �أف�ضل م�شغل في
ع��ام � 2012ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز �إن�شورك�س 2012
الذي عقد بدبي في .)24( 2012/10/9

املجلة القانونية  /امللف

� - 6شركة (ميثاق للتكافل)
وه��ي �شركة م�ساهمة عامة ب���د�أت ممار�سة الت�أمين
التكافلي ف��ي ع��ام  2009وم��رك��زه��ا ومحلها القانوني
مدينة �أبوظبي في �إمارة �أبوظبي ،وبعد ذلك افتتح فرعها
الأول في دبي ،كما افتتحت فرعاً �آخر في العين.
وهي ت�ستهدف تقديم عدد من الخدمات ،والمنتجات
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الت�أمينية ال��ت��ي تتوجه بها �إل���ى الأف����راد والم�ؤ�س�سات،
وت��ج��ري معامالتها الت�أمينية وف��ق��اً لأح��ك��ام ال�شريعة
الإ�سالمية.
 - 7حيازة (ت�أمني �إ�سالمي يف دبي)
وهي تقدم خدمات ت�أمينية في �أنواع عديدة من الت�أمين
على الحياة ،وعلى الم�سكن ،والمقتنيات الثمينة ،الت�أمين
على ال�سيارات ،الت�أمين �ضد مخاطر ال�سفر في دبي.
نتائج املمار�سة العملية للت�أمني التكافلي الإ�سالمي
ف��ي درا���س��ة م�ستندة �إل���ى ال��ت��ق��اري��ر ال�سنوية لبع�ض
ال�شركات التي تمار�س ن�شاط الت�أمين التكافلي ،وذلك
خ��ل�ال ب��ع�����ض ال�����س��ن��وات الأخ����ي����رة ف��ق��د ل���وح���ظ ارت���ف���اع

التجربة متوافرة كت�شابه اللغة والعادات وتوافر الرغبة
لدى قطاع عري�ض من المتعاملين في �أن يكون التعامل
متوافقاً مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
هذا النجاح في الواقع العملي ،ما كان ليمر دون �أن
يجذب انتباه الم�شرع للتدخل وو�ضع الإط��ار والتنظيم
الذي يكفل تعزيز مفهوم الت�أمين التكافلي وي�ضع �أمام
المتعاملين المزيد من الخيارات والمنتجات الت�أمينية
ال��ت��ي تتنا�سب م��ع ميولهم وات��ج��اه��ات��ه��م وي�ضع الأط��ر
القانونية التي تر�سخ هذا النوع من الت�أمين وهو ما نفهم
منه �أنه �إ�شارة �إلى نوع من الإ�صرار على عدم التراجع عن
مفهوم الت�أمين التكافلي الإ�سالمي.
وق���د ك���ان ب��ال��ف��ع��ل ،ف����أ����ص���درت ه��ي��ئ��ة ال��ت���أم��ي��ن ق���رار
مجل�س الإدارة رقم  4ل�سنة  2010في �ش�أن نظام الت�أمين
التكافلي.
وي�أتي هذا القرار �ضمن منظومة ت�شريعية متكاملة
للأن�شطة الت�أمينية.
ومع هذه المنظومة ،يمكن القول �إن الإمارات �سباقة
ف��ي و���ض��ع ت�شريع تنظيمي ل�صناعة ال��ت���أم��ي��ن التكافلي
الإ�سالمي .فلنعر�ض لمالمح هذا التنظيم ال��ذي �شيده
القرار رقم  4ل�سنة  2010الذي تمت الإ�شارة �إليه.
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 - 5ال�شركة العربية الإ�سالمية للت�أمني (�سالمة)
وهي تقدم منتجاتها الت�أمينية بما يتوافق مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية و�أنواع الت�أمين الذي تقدمه هي:
 - 1الت�أمين ال��ع��ام (غير الحياتي) وذل��ك ك�صناعة
رئي�سة وتلتزم في �ش�أنه ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 - 2الت�أمين على الحياة ،وتمار�سه �شركات تقليدية.
� - 3إع���ادة الت�أمين وت��ق��وم ب��ه �شركات تلتزم ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
وقد عُدِ ل النظام الأ�سا�سي لهذه ال�شركة في 2011/5/30
لي�صبح ر�أ�سمالها مليار ومائتين وع�����ش��رة ماليين دره��م
مدفوعة بالكامل بعد �أن كان مليار ومائة مليون درهم.

دار التكافل ونور للتكافل
�شركتان مقرهما دبي تقدمان خدمات
الت�أمني املتوافقة مع ال�شريعة

2013

المتحدة ودول مجل�س التعاون الخليجي ويتم تقديم
جميع الخدمات (� .)26إم��ا من خالل �شركة نور للتكافل
العائلي (� )27أو �شركة نور للتكافل العام (.)28
وتعمل ال�شركتان -ومقرهما في دبي -مبدئياً انطالقاً
من ع��دة مواقع في �أبوظبي ودب��ي وال�شارقة وتقدمان
مجموعة �شاملة م��ن منتجات التكافل ال��ع��ام والعائلي
وتغطي الأف���راد وال�شركات والم�ؤ�س�سات .وال��ه��دف من
ذل��ك تو�سيع ن��ط��اق هاتين ال�شركتين لت�شمال منطقة
�شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
وق��د ف���ازت �شركة ن��ور للتكافل ك�شركة متخ�ص�صة
في مجال الت�أمين الإ�سالمي وذراع الت�أمين التكافلي
لمجموعة نور اال�ستثمارية ،بجائزة �أف�ضل �شركة للت�أمين
التكافلي عن منطقة ال�شرق الأو���س��ط و�أفريقيا خالل
حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز الت�أمين لمنطقة ال�شرق الأو���س��ط
و�شمال �أفريقيا لعام  2012وهي الجائزة الثانية التي
تفوز بها ال�شركة في �أقل من �شهر واحد (.)29

�إج��م��ال��ي الأق�����س��اط المتح�صل عليها وف��ق��اً ل��م��ع��دالت
معينة .كما ارتفعت �إي��رادات اال�ستثمار الخا�صة بحملة
الوثائق ،وكذلك ارتفعت ر�سوم الم�ضاربة التي تم دفعها
للم�ساهمين (.)30
ومع الأخذ في االعتبار �أهمية هذه النتائج ،نرى في
�سياق درا�ستنا �أن ال�صواب في الحكم يكون في النظر �إلى
المح�صلة النهائية لهذه التقارير� ،أي في الأثر المنعك�س
على �سوق الت�أمين التكافلي في الدولة ككل ،ولي�س في
االعتماد على �أحادية كل تقرير ،وعلى ذلك ف�إنه اعتماداً
على معلومات م���أخ��وذة م��ن �أه��ل التخ�ص�ص والمعرفة
ي��م��ك��ن �أن ن�سجل م��ظ��اه��ر ن��ج��اح ون��م��و ق��ط��اع ال��ت���أم��ي��ن
التكافلي على النحو الآتي:
 - 1ي���ؤك��د التقرير العالمي ال�سنوي ال��ث��ال��ث ال��ذي
�أ�صدرته م�ؤ�س�سة (�آرن�ست �أن��د يونج) �أن �سوق الت�أمين
التكافلي في دولة الإمارات قد �سجل �أعلى معدل �سنوي
مركب خالل ال�سنوات من .2010 - 2005
� - 2أ�شارت �شركة (�سوي�س ري العالمية) في تقرير
لها �أن قطاع التكافل �سي�صل �إل��ى  610ماليين دوالر
بحلول  2015وهو ما يعني تحقيق نمو ي�صل �إلى .%21
� - 3إن اتجاه هذا القطاع نحو التزايد ،يعني الت�أكيد
و���ض��رورة الإ����ص���رار على �أن���ه ال رج��ع��ة ع��ن م��ب��د�أ الت�أمين
التكافلي الإ�سالمي ( )31كخيار -كما قلنا في البداية -يقبل
عليه قطاع عري�ض من راغبي التعامل المالي والم�صرفي
وال��ت���أم��ي��ن��ي ،وف��ق��اً لأح��ك��ام ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،وه��و ما
يقابله رف�ض للت�أمين التقليدي من قبل �شرائح عديدة
لأ�سباب دينية بحتة خ�صو�صاً مع مبادرة ولي الأمر ب�إ�ضافة
قطاع االقت�صاد الإ�سالمي كقطاع جديد القت�صاد دبي.
وف��ي ه��ذا ال�سياق يقول الع�ضو المنتدب ل�شركة دار
التكافل للت�أمين الإ���س�لام��ي �إن ه��ذه ال��م��ب��ادرة خطوة
تهدف �إل��ى تلبية الحاجات المعا�صرة لقطاع م�ؤ�س�سات
الت�أمين (.)32
 - 4تن�صح وتوجه قيادات �شركات الت�أمين في بع�ض
ال���ب�ل�اد ك��م�����ص��ر ب�����ض��رورة اال���س��ت��ف��ادة م���ن ت��ج��رب��ة دول���ة
الإم��ارات العربية المتحدة لمكانتها العالمية في مجال
الت�أمين التكافلي ال�سيما و�أن مقومات نجاح ا�ستعارة
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المحــور الثاني

مالمح النظام القانوني الجديد
للتأمين التكافلي اإلسالمي
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ع�ضو جامعاً ل�صفة الم�ؤمن والم�ؤمن� .إذ ال مجال للتمييز
بين الم�ؤمن والم�ؤمن له ،وهذا عك�س الحال في الت�أمين
التجاري ،حيث تبدو العالقة بين طرفين متميزين هما
�شركة الت�أمين والم�ؤمن له  -حيث �صورة عالقات منف�صلة
بين الم�ؤمن وبين كل من الم�ست�أمنين على حدة (.)36
� - 4أبرز التعريف �إلى حد ما الجانب الفني للعملية الت�أمينية
حيث تقوم ال�شركة ب�إدارة ح�ساب الم�شتركين وا�ستثمار الأموال
المجتمعة فيه مقابل مكاف�أة ،وهذا يعني قيامها بعمليات �إدارة
الأخطار و�أعمال اال�ستثمار المرتبطة باال�شتركات.
وهنا يجب �أن ن�سارع �إلى القول �أن فكرة �إدارة الأموال
وا���س��ت��ث��م��اره��ا ي��ت��م ب��ط��رق م�����ش��روع��ة ف��ي وج���وه ال��ت��ج��ارة
وال�صناعة المختلفة لكي تتحقق الفوائد التي يتكون
منها احتياطي ر�أ�س المال الذي تواجه به ال�شركة الوفاء
بالتزاماتها الت�أمينية ودفع نفقات الإدارة.
ه��ذا التعريف رغ��م وج��اه��ت��ه ي���ؤخ��ذ عليه �أن���ه و�صف
ما يح�صل عليه الم�ؤمن له عند تحقق الخطر الم�ؤمن
منه ب�أنه (تعوي�ض) وه��ذا الو�صف يعيبه �أن��ه م�صطلح
ال ي�صدق بالن�سبة لنوع الت�أمين التكافلي للأ�شخا�ص..
ففكرة التعوي�ض تقت�صر على الت�أمين من الأ�ضرار دون
الت�أمين من الأ�شخا�ص.
ونرى �أن وا�ضع الن�ص كان �أمامه الم�صطلح الذي جاء
في قانون المعامالت المدنية ،حيث ا�ستخدم الم�شرع في
المادة ( )1026بمنا�سبة تعريفه للت�أمين م�صطلح «مبلغ
من المال �أو �إيراد مرتباً �أو �أي حق مالي �آخر» ( )37وقريباً
من هذا الم�صطلح الأخير ما ا�ستخدمه الم�شرع في المادة
( )3من القانون االتحادي رقم  6ل�سنة  2007وهو «مبلغ
من المال �أو �إيراد مرتباً �أو عو�ضاً مالياً �آخر» (.)38
لذا نرى في �إطار دقة الم�صطلحات تعديل الم�صطلح
لي�صبح على نحو ما جاء في القانونين الم�شار �إليهما عند
�أق��رب تدخل ت�شريعي في هذا ال�صدد� ،إذا ما زال الأمر
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� ً
أوال :تعريف الت�أمني التكافلي
« َع ّرف القرار الت�أمين التكافلي ب�أنه تنظيم تعاقدي
جماعي يهدف �إل��ى تحقيق التعاون بين مجموعة من

يف الت�أمني التكافلي ال جمال للتمييز
بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له ،وهذا عك�س
احلال يف الت�أمني التجاري

2013

�أ�صدرت هيئة الت�أمين – كما تقدم – قرار مجل�س الإدارة
رقم ( )4ل�سنة  2010في �ش�أن نظام الت�أمين التكافلي.
وي���ه���دف ه���ذا ال��ن��ظ��ام �إل����ى و���ض��ع الإط�����ار ال��ق��ان��ون��ي
وال�شرعي لأعمال �شركات الت�أمين التكافلي.
وقد روعي عند �إعداد هذا النظام �أمران:
الأمر الأول :ا�ستند النظام �إلى وجود واقع عملي ،ولذا
فقد تم عر�ضه قبل �إقراره على �شركات الت�أمين التكافلي،
و�شركات الت�أمين التقليدية التي تمار�س �أعمال الت�أمين
الإ�سالمي ،وكذلك اللجان ال�شرعية الموجودة .وقد �أبدت
هذه الجهات بع�ض المقترحات التي �أُخذت في االعتبار.
الأم���ر ال��ث��ان��ي :روع���ي �أن ي��ك��ون ال��و���ص��ول �إل���ى نظام
تكافلي �إ�سالمي متكامل بطريقة تدريجية .و�أن يتاح
لل�شركات المعنية فر�صة توفيق �أو�ضاعها.

الم�شتركين ف��ي مواجهة �أخ��ط��ار معينة حيث يقوم كل
منهم ب��دف��ع ا���ش��ت��راك معين ي�����ؤدي �إل���ى ت��ك��وي��ن ح�ساب
ي�سمى ح�ساب الم�شتركين يتم من خالله دفع التعوي�ض
الم�ستحق لمن يتحقق الخطر بالن�سبة �إليه -وتقوم �شركة
الت�أمين التكافلي ب���إدارة هذا الح�ساب وا�ستثمار الأموال
المتجمعة فيه مقابل مكاف�أة معينة» (.)33
ونالحظ على هذا التعريف ما يلي:
 - 1عبارة (يهدف �إلى تحقيق التعاون) �أبرزت المبد�أ
ال���ذي ي��ق��وم عليه ن��ظ��ام ال��ت���أم��ي��ن ال��ت��ك��اف��ل��ي .وه���و م��ب��د�أ
التعاون والتكافل بين مجموعة الم�شتركين ،وهو �أروع
�صور التطبيق العملي لمبد�أ التعاون على البر الذي ن�ص
عليه القر�آن الكريم ( )34وال�سنة النبوية المطهرة (.)35
ولقد قرر الم�ؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإ�سالمية
«�إن الت�أمين الذي تقوم به جمعيات تعاونية ي�شترك فيها
جميع الم�ست�أمنين ،لت�ؤدي لأع�ضائها ما يحتاجون �إليه
من معونات وخدمات �أمر م�شروع وهو التعاون على البر».
على �أنه ال يجب االكتفاء بمجرد الم�صطلحات ،و�إنما

ال�����ش��رط لكي يعتبر العمل ت��ع��اون��ي��اً �أن ت��ك��ون الجماعة
الم�ستفيدة منه �صاحبة ه��ذا العمل ويعود �إليها كل ما
يحققه من ربح .ف�إذا كان هذا العمل يحقق ربحاً لطائفة
من النا�س وخدمات لآخرين ،ف�إنه ال يعد م�شروعاً تعاونياً
والت�أمين التكافلي على النحو الذي �أتى به القرار ينطبق
عليه تبعاً لهذا �أنه عمل تعاوني.
فالم�شروع الت�أميني في الت�أمين التكافلي الغر�ض منه
هو مواجهة حاجة جماعة الم�شتركين ،ولي�س هدفه الربح
ولي�س كما هو حال الت�أمين التجاري نظام يقبل فيه ال�شركاء
لتثمر �أموالهم ،ويقبل عليه الم�ؤمن لهم من �أجل الح�صول
على �ضمان يخفف عنهم �آثار المخاطر التي يتعر�ضون لها.
وت�أكيداً لذلك ا�ستوجب الم�شرع في هذا النظام �أن
يكون اال�شتراك الذي يدفعه الع�ضو على �سبيل التبرع،
وت�أكيداً لذلك �أوجب النظام �أي�ضاً �أن يتم الن�ص على ذلك
التبرع في وثيقة ع�ضوية اال���ش��ت��راك .كما �أن��ه يالحظ
اهتمام الم�شرع بعبارة «مقابل مكاف�أة معينة» فهذا يفيد
الت�أكيد على �أن دور ال�شركة ف��ي تنظيم �إدارة التكافل
والتعاون بين مجموع الم�شتركين ال ي�ستهدف الربح.
 - 2عبارة «تنظيم تعاقدي» تبرز الجانب القانوني
من خالل الإ�شارة �إلى العالقة القانونية بين الم�شتركين
و�شركة الت�أمين التكافلي والتي تحكمها الأحكام الواردة
في وثيقة اال�شتراك حيث توجد عالقتان:
العالقة الأولى :عالقة الع�ضو مع ال�شركة ،باعتباره
�أحد مجموعة الم�شتركين وباعتبارها ممثلة لل�صندوق
التكافلي لمجموعة الم�شتركين.
ومقت�ضى هذه العالقة هو �أن يدفع الع�ضو اال�شتراك على
�سبيل التبرع ،ويجب الن�ص على ذلك في وثيقة الع�ضوية.
العالقة الثانية :عالقة الع�ضو مع ال�شركة باعتبارها
ق��ائ��م��ة ب������إدارة الأخ���ط���ار و�أع���م���ال اال���س��ت��ث��م��ار المرتبطة
باال�شتراكات .وه��ذه العالقة قد حدد النظام طبيعتها
على �أنها وكالة� ،أو كالة وم�ضاربة وتتحد معاً .وتتحدد
هذه العالقة في وثيقة اال�شتراك التكافلي.
 - 3عبارة (جماعي) بهذا الو�صف تجنب التعريف و�صف
ال�شركة ومجموع الم�شتركين كطرفين متميزين – ففي
الت�أمين التعاوني �أو التكافلي يتعلق الأم��ر بمنظومة من
العالقات المتبادلة بين مجموع الم�ست�أمنين .ويكون كل

املجلة القانونية  /امللف

في دور التطور المتدرج للو�صول �إل��ى تنظيم متكامل
للت�أمين التكافلي بمفهوم �إ�سالمي.
 - 5اهتم التعريف بذكر الأركان الرئي�سة في العالقة
الت�أمينية وهي «مجموع الم�شتركين» « -و�شركة الت�أمين
التكافلي» « -وا���ش��ت��راك��ات الت�أمين» «والخطر الم�ؤمن
منه» ،والتعوي�ض الم�ستحق عند تحقق الخطر.
ً
ثانيا :نطاق �سريان �أحكام نظام الت�أمني التكافلي الإ�سالمي

ً
ثالثا :املخاطر التي يغطيها الت�أمني التكافلي
حدد القرار �أنواع وثائق الت�أمين (عقود الت�أمين) التي
ت�صدرها �شركات الت�أمين التكافلي ،وهي كالتالي:
 (�أو ًال) الت�أمين التكافلي للأ�شخا�ص. (ثانياً) الت�أمين التكافلي للممتلكات.(ثالثاً) الت�أمين التكافلي للم�س�ؤولية. - 1فروع الت�أمني التكافلي للأ�شخا�ص
وهي:
�أ -الت�أمين التكافلي العائلي بجميع �أ�شكاله.
ب -الت�أمين التكافلي ال�صحي بجميع �أ�شكاله.
ج -الت�أمين التكافلي للحوادث ال�شخ�صية المرتبطة
بالت�أمين التكافلي العائلي.

�أ�ضف ملعلوماتك:

 - 2فروع الت�أمني التكافلي للممتلكات وامل�س�ؤوليات
وه���ي ال���ف���روع ال��م��ن�����ص��و���ص عليها ف��ي ال���م���ادة ( )5من

يحظر النظام على
�شركات الت�أمني العادية ممار�سة
�أعمال الت�أمني التكافلي
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- 2ال�شركات املحظور عليها ممار�سة �أعمال الت�أمني
التكافلي الإ�سالمي
تحظر المادة ( )3على �شركات الت�أمين ممار�سة هذا النوع
من الت�أمين �سواء ب�شكل مبا�شر عن طريق �إيجاد تكوين داخلي
�أو ب�شكل غير مبا�شر عن طريق وكيل ت�أمين �أو و�سيط ت�أمين.
هذا الذي يعني �أنه ال يجوز ل�شركات الت�أمين التقليدية
ممار�سة الت�أمين التكافلي عن طريق فروع �أو عن طريق
ما ي�سمى بـ (�شباك �إ�سالمي) �أو (نافذة �إ�سالمية).
وي���أت��ي ف��ي �إط���ار االت��ج��اه المت�شدد بالن�سبة لهذه النوافذ �أو
ال��ف��روع ال��ق��رار ال��ذي �أ���ص��دره البنك المركزي ف��ي بع�ض البلدان
ب�إغالق الفروع الم�صرفية الإ�سالمية في البنوك التقليدية (.)40
بينما يذهب اتجاه �آخ��ر (� )41إل��ى ال�سماح بها تو�سعة
ل���دائ���رة ال��م��ع��روف وال��ت��ق��وى وت�����ض��ي��ي��ق��اً ل���دائ���رة الإث���م
والعدوان .و�أن التحدي الحقيقي ب�ش�أنها هو و�ضع القيود
وال�ضوابط التي تمنع التحايل وتبقي التعامل في دائرة
التوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

ب�شرط �أال يكون منها مخالفة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
و�إذ احتاط القرار ،كما �أ�شرنا ،وا�شترط �أال يكون في
هذه الفروع ما يخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ف�إنه
يتعين على لجنة الرقابة �أن تقوم بدورها وتفح�ص هذه
الأن���واع حتى ال يكون من بينها ما ال يتوافق مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وال�سيما �أن البند  /11ط  1من
ال��م��ادة ( )5الالئحة التنفيذية الم�شار �إليها ت�ضمنت
�صياغة �أو�سع �إذ قالت« :الت�أمينات الأخ��رى التي تندرج
عادة �ضمن ت�أمين �أخطار الحوادث المتنوعة».
وعليه فما يجوز من ه��ذه الأن���واع حيث يتعلق الأم��ر
بممار�سة �شركات الت�أمين االعتيادي ،ف�إنه ال يجوز حيث
يتعلق الأمر بممار�سة �شركات الت�أمين التكافلي .فال يجوز
مث ً
ال الت�أمين على الديون الربوية .كما ال يجوز الت�أمين
على مقار الم�ؤ�س�سات الربوية ،وال الت�أمين على الن�شاطات
التي تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية كالت�أمين على
محالت التجارة ب��الأف�لام والأغ��ان��ي المحرمة و�شحنات
الخمور وحاالت التهريب ومواخير الدعارة وبيوت الزنا.
كما ال يجوز الت�أمين ل�صالح الخليلة بق�صد ت�أكيد العالقة
وا�ستمرارها ،فهو ت�أمين محرم مهما كان الدافع �إليه ،لأنه
مبني على �أ�سا�س فا�سد وه��و العالقة غير الم�شروعة بين
الرجل وخليلته .وج��وازه في هذه الحالة �إيحاء بم�شروعية
المخادنة ،وهي حرام بالن�ص والإجماع (.)42
وهنا تبدو �أهمية وج��ود (لجنة الرقابة ال�شرعية)
بكل �شركة ت�أمين تكافلي كي تتحقق من �صور الت�أمين
التي يمكن �أن ت�سفر عنها الممار�سات غير الم�شروعة من
قبل �شركات الت�أمين ،كما تبدو �أهمية المراقب ال�شرعي
للت�أكد م��ن ق��ي��ام ال�شركة بتنفيذ ق����رارات اللجنة على
النحو الذي �سنعر�ض له الحقاً.
ووف��ق��اً للمادة ( )5م��ن الالئحة التنفيذية الم�شار

2013

 - 1ال�شركات التي ي�سري عليها هذا النظام:
ي�سري نظام الت�أمين التكافلي على ما يلي:
�أ /جميع �شركات الت�أمين التكافلي الم�ؤ�س�سة �أو التي
ت�ؤ�س�س بموجب �أحكام القوانين النافذة في الدولة وذلك
لممار�سة �أعمال الت�أمين التكافلي الإ�سالمي.
ب� /شركات الت�أمين التكافلي الأجنبية التي تح�صل
على رخ�صة لممار�سة �أعمالها في الدولة وت��دار وتعمل
كل منها وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وبالن�سبة لهذه ال�شركات ،فال يجوز لها الجمع بين
الت�أمين التكافلي للأ�شخا�ص من جهة وبين الت�أمين
التكافلي للممتلكات والم�س�ؤوليات من جهة �أخرى.
هذا وقد �ألزم النظام ال�شركات القائمة وقت �صدوره
والتي ت��زاول النوعين المذكورين بتعديل �أو�ضاعها بما
ين�سجم مع هذا الحظر خالل مدة معينة ن�ص عليها في
المادة ( )25بند ( )2من النظام وقرر �أنه ي�سري على هذه
المدة ما قد يتقرر من تمديد بالن�سبة للمدة الأ�صلية.
وترتيباً على ذل��ك �أي�ضاً ف���إن��ه يتعين على م�ؤ�س�سي
�شركة الت�أمين �أن يقرروا منذ البداية ما �إذا كانوا يريدون
ت�أ�سي�س �شركة ت�أمين اعتيادية �أو �شركة ت�أمين تكافلي.
والواقع �أن التمييز بين هذين النوعين من الت�أمين �أمر
يكت�سب �أهمية ،ال�سيما و�أن جمهور الراغبين في الت�أمين
قد تتنازعهم الرغبة والإرادة في �أن يتعاملوا مع نوع معين،
ف�إذا وقع �أحدهم في غلط وتعامل مع نوع معين معتقداً �أنه
يتعامل مع النوع الآخر ..فهذا قد ي�ؤثر على �صحة العقد.
ففي حكم ق��دي��م ن�سبياً يتعلق ب��وق��ائ��ع مماثلة ،قرر
الق�ضاء الفرن�سي �أن��ه يجوز طلب بطالن العقد لغلط
ج��وه��ري م��ن جانب الم�ؤمن ل��ه �إذا تعامل م��ع هيئة من

هيئات الت�أمين باالكتتاب معتقداً �أنه �إنما يتعامل مع �شركة
من �شركات الم�ساهمة التي ت�أخذ الت�أمين التجاري (.)39

الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )6ل�سنة 2007

�إليها فالفروع المن�صو�ص عليها هي:
 - 1الت�أمين �ضد �أخطار الحريق والت�أمينات المرتبطة به.
 - 2ال��ت���أم��ي��ن ���ض��د �أخ��ط��ار ال��ن��ق��ل ال��ب��ري وال��ب��ح��ري
والجوي وت�أمينات الم�س�ؤوليات المتعلقة به.
 - 3ال��ت���أم��ي��ن ع��ل��ى �أج�����س��ام ال�سفن و�آالت���ه���ا وت���أم��ي��ن
الم�س�ؤوليات المتعلقة به.
 - 4الت�أمين على �أج�سام الطائرات وم��ا في حكمها
و�آالتها ومهماتها وت�أمين الم�س�ؤوليات المتعلقة به.
 - 5ال��ت���أم��ي��ن ع��ل��ى الأق���م���ار ال�صناعية والمناطيد
وال���م���رك���ب���ات ال��ف�����ض��ائ��ي��ة و�آالت����ه����ا وم��ه��م��ات��ه��ا وت���أم��ي��ن
الم�س�ؤوليات المتعلقة به.
 - 6الت�أمين على قاطرات وحافالت ال�سكك الحديدية
وت�أمين الم�س�ؤوليات المتعلقة به.
 - 7ال��ت���أم��ي��ن ع��ل��ى ال��م��رك��ب��ات ال���ب���ري���ة وت���أم��ي��ن��ات
الم�س�ؤوليات المتعلقة به.
 - 8الت�أمين الهند�سي وت�أمينات الم�س�ؤوليات المتعلقة
به والت�أمينات التي تلحق به عادة.
 - 9ت�أمينات البترول وت�شمل جميع الت�أمينات التي
تعتبر عادة �ضمن ت�أمينات البترول.
 - 10الت�أمين ال�صحي بجميع �أنواعه.
 - 11الت�أمين �ضد �أخ��ط��ار ال��ح��وادث والم�س�ؤوليات
وت�شمل الأنواع الآتية:
�أ /ت�أمين الحوادث ال�شخ�صية.
ب /ت�أمين ال�ضمان وخيانة الأمانة.
ج /ت�أمين النقد �أو ال�صكوك �أو ال�سندات �أو الأ�سهم �أو
ما في حكمها� ،سواء �أثناء النقل �أو الحفظ.
د /ت�أمين ال�سطو وال�سرقة.
هـ /ت�أمين ك�سر الزجاج.
و /ت�أمين الم�س�ؤوليات المهنية ،بما في ذلك م�س�ؤولية
ذوي المهن ال�صحية والهند�سية والمالية والمحا�سبية
والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
ز /الت�أمين من حوادث العمل والت�أمين من م�س�ؤولية
رب العمل.
ح /الت�أمينات الزراعية وت�أمين الموا�شي والحيوانات
الأخرى.
ط /الت�أمينات الأخرى التي تندرج عادة �ضمن ت�أمين
�أخطار الحوادث المتنوعة.

املجلة القانونية  /امللف

خصوصية المبادئ لتنظيم شركات
التأمين التكافلي اإلسالمي

هيكل الرقابة ال�شرعية
�أوج���د ال��ق��رار ع��دة ق��ن��وات لممار�سة ه��ذه ال��رق��اب��ة ،كما
حدد عالقاتها ببع�ضها على نحو يكفل فعاليتها .وذلك على
النحو التالي:

املبد�أ الأول :خ�ضوع �شركات الت�أمني التكافلي للرقابة
ال�شرعية
من �أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الت�أمين التكافلي

�أو ًال :جلنة الرقابة ال�شرعية:
•تعريف اللجنة واخت�صا�صاتها
وه����ي ل��ج��ن��ة ت�����ش��ك��ل داخ����ل ال�����ش��رك��ة الب�����داء ال������ر�أي في

• مدى قوة قرارات اللجنة
تقرر المادة ( )13من القرار «�أن جميع قرارات اللجنة
ملزمة لل�شركة» هذا الذي يعني �أن ر�أيها لي�س ا�ست�شارياً بل
هو ملزم لل�شركة.
ول��ذا ف�إننا ن��رى �أن تعريف «لجنة ال��رق��اب��ة ال�شرعية»
ال���وارد في ال��م��ادة ( )1من ال��ق��رار ب�أنها «اللجنة الم�شكلة

داخل ال�شركة  -لإبداء الر�أي من معامالت ال�شركة ومدى
اتفاقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية» يوحي ب�أنها ت�صدر
�آراء و�أن �آراءها غير ملزمة .ولذا نرى تعديل هذا الن�ص على
نحو يفهم منه �أنها ت�صدر ق��رارات ملزمة كما يو�ضح ن�ص
المادة (� )13سالف الذكر.
و�إن كنا ن��رى ���ض��رورة التمييز بين م��ا تقوم ب��ه اللجنة
من مراقبة �شرعية لتعامالت ال�شركة ومنتجات الت�أمين
التكافلي وغير ذلك مما ن�صت عليه المادة ( )13وهي في
هذا ت�صدر قرارات ملزمة .وبين ما تقدمه اللجنة من �آراء
للفئات المذكورة بمقت�ضى المادة ( )34من القرار حيث
يذكر الن�ص �أن اللجنة تقدم له�ؤالء الآراء ال�شرعية بناء على
طلبهم وعن طريق ال�شركة نف�سها ( .. )43وهذه الآراء لي�ست
ملزمة لهم كما يوحي الم�صطلح.
و�إن كنا نرى �ضرورة �أن يكون ملزماً ما ت�صدره اللجنة
من �آراء له�ؤالء ما دام �أن مراقبة تنفيذها ممكناً وطالما
�أننا نزعم �أن النظام الت�أميني يقوم على توافقه مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
• واجبات اللجنة
تقدم اللجنة تقريراً �أ�سبوعياً �إل��ى الجمعية العمومية
لل�شركة تبين فيه ما يلي:
 - 1خال�صة ما قامت به اللجنة من �أعمال.
 - 2مالحظاتها ب�ش�أن معامالت ال�شركة.
 - 3مدى التزام ال�شركة بالأحكام ال�شرعية.
وه����ذا ال��ت��ق��ري��ر ت��ج��ب ق���راءت���ه ف���ي اج��ت��م��اع الجمعية
العمومية في اجتماعها ال�سنوي العادي ،وترفع ن�سخة من
التقرير �إلى الهيئة �ضمن الم�ستندات الواجب تقديمها �إلى
الهيئة ،وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لل�شركة.
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يحكم ن�شاط �شركات الت�أمين التكافلي عدد من المبادئ
ال��ت��ي �إن ���ص��دق ال��ع��زم على تطبيقها وخل�صت ال��ن��واي��ا في
االل��ت��زام بها ن��ك��ون ب�صدد ت���أم��ي��ن تكافلي ي��ت��واف��ق و�أح��ك��ام
ال�شريعة الإ�سالمية .وهذه المبادئ تتركز فيما يلي:
المبد�أ الأول :خ�����ض��وع ���ش��رك��ات ال��ت���أم��ي��ن التكافلي
للرقابة ال�شرعية.
المبد�أ الثاني :الدور الإيجابي لمجموعة الم�شتركين.
المبد�أ الثالث� :ضمانة ال��ق��ر���ض الح�سن لإح���داث
التوازن المالي.
المبد�أ الرابع :تعدد العالقات التعاونية.

• متكني جلنة الرقابة ال�شرعية من �أداء مهمتها
حتى تتمكن ه��ذه اللجنة من �أداء مهمتها ،ف���إن المادة
( )13من القرار قد خ ّولتها ال�صالحيات الآتية:
 - 1حق االطالع في �أي وقت على جميع �سجالت وعقود
وم�ستندات ال�شركة.
 - 2طلب الإي�ضاحات التي تراها �ضرورية لأداء مهمتها
وعلى ال�شركة تقديم الإي�ضاحات.
 - 3في حالة مخالفة ال�شركة لما �سبق وعدم تمكينها
اللجنة م��ن القيام بمهمتها فعلى الأخ��ي��رة �أن تثبت ذلك
في تقرير ترفعه �إل��ى مجل�س �إدارة ال�شركة ،ف���إذا لم يقم
المجل�س باال�ستجابة لطلب اللجنة فعلى اللجنة �إبالغ هيئة
الت�أمين بذلك ،حيث تقوم الهيئة برفع الأم��ر �إلى اللجنة
العليا للفتوى والرقابة ال�شرعية والتي يعد قرارها ملزماً
لل�شركة.

يحق للجنة الرقابة ال�شرعية
االطالع على ال�سجالت والعقود
ومراجعة املعامالت وطلب �إي�ضاحات..
وقراراتها ملزمة لل�شركة
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هو عدم تعار�ض جميع معامالت �شركة الت�أمين التكافلي مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ول�ضمان �أن يو�ضع هذا المبد�أ
مو�ضع التطبيق مع �سد منافذ التحايل بقدر الم�ستطاع،
و�أال تكون الرقابة ال�شرعية �صورية ،فقد اهتم النظام ب�إن�شاء
هيكل تنظيمي للرقابة ال�شرعية.

المعامالت التي تجريها ال�شركة للت�أكد من مدى توافقها
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ولذا فهي تخت�ص بالأمور الآتية:
 - 1و�ضع القواعد ال�شرعية الأ�سا�سية لأعمال ال�شركة.
 - 2مراجعة جميع المعامالت التي تجريها ال�شركة
ومنتجات الت�أمين التكافلي ،والعقود ،والم�ستندات التي
تتعامل ب��ه��ا ال�����ش��رك��ة ،وذل���ك ل��ل��ت���أك��د م��ن �أن��ه��ا متفقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية واعتمادها قبل و�ضعها مو�ضع
التطبيق.
 - 3مراجعة المعامالت الت�أمينية التكافلية و�أوج���ه
اال�ستثمار التي تقوم بها ال�شركة وبيان مدى ان�سجامها مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 - 4اعتماد �أو رف�ض �أي ن�شاط تقوم به ال�شركة في حالة
عدم اتفاق الن�شاط مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

املجلة القانونية  /امللف

ومن هنا يمكن �أن تطمئن الجمعية العمومية �إلى حقيقة
المراقبة ال�شرعية للمعامالت والمنتجات الت�أمينية.
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وقد �أوجب القرار على اللجنة �إبداء الر�أي �إليهم على �أن
يتم ذلك عن طريق ال�شركة.
ونالحظ �أن م�صطلح (�إب��داء ال��ر�أي) يفيد عدم الإل��زام
وهو ما يجب �إعادة النظر فيه على نحو ما �أ�شرنا (.)44
رابع ًا :اللجنة العليا للفتوى والرقابة ال�شرعية:
هي لجنة م�شكلة في �إطار هيئة الت�أمين وعدد �أفرادها ال
يقل عن ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن خم�سة.
وهي تمار�س االخت�صا�صات وال�صالحيات الآتية:
� - 1إ����ص���دار ال��ف��ت��اوى ف���ي م���ي���دان ال��ت���أم��ي��ن التكافلي
واال�ستثمار م��ن حيث ت��واف��ق المعامالت المتعلقة بها مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

�إن�شاء �صندوق الزكاة
 - 1تقوم ال�شركة ب�إن�شاء �صندوق للزكاة تو�ضع فيه
الزكاة الم�ستحقة على معامالت ال�شركة وفقاً لما ي�سمح به
نظامها الأ�سا�سي.
 - 2ي��ك��ون ل�����ص��ن��دوق ال��زك��اة ح�����س��اب م�ستقل ع��ن بقية
ح�����س��اب��ات ال�����ش��رك��ة ���س��واء ت��ل��ك المتعلقة بالم�ساهمين �أو
الم�شتركين وتعتمد لجنة الرقابة ال�شرعية طريقة �إدارة
الح�ساب.
 - 3يتم ال�صرف م��ن ه��ذا الح�ساب ب��ق��رار م��ن مجل�س

املبد�أ الثاين :الدور الإيجابي ملجموع امل�شرتكني
�إذا كان الت�أمين التجاري يقوم على �أ�سا�س فردي بمعنى
�أن��ه ال توجد �سوى رواب��ط فردية بين �شركة الت�أمين وكل
م���ؤم��ن ل��ه على ح���دة .وال �أث���ر فيها ل��رواب��ط جماعية بين
الم�شتركين .ف�إن الت�أمين التكافلي �أو التعاوني يقوم على
روابط جماعية ،وتتج�سد هذه العالقات الجماعية في عدة
مظاهر نذكر منها:
 - 1ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات الجمعية العمومية العادية.
 - 2ال��ح��ق ف���ي ال��ح�����ص��ول ع��ل��ى ن�����س��خ��ة م���ن ت��ق��ري��ر الخبير
الإكتواري (.)45
 - 3الم�شاركة في الفائ�ض المتحقق في ح�سابات الم�شتركين.
 - 1ح�ضور الأع�ضاء اجتماعات اجلمعية العمومية العادية:
في ظل الت�أمين التجاري العالقة بين الم�ؤمِّن وال َّم�ؤمن
عالقة فردية ،فال توجد رابطة جماعية بينه وبين مجموع
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ثالثا ً :و�سيط الت�أمني وخبري الك�شف وتقدير الأ�ضرار
وا�ست�شاري الت�أمني:
يجوز لكل من و�سيط الت�أمين وخبير الك�شف وتقدير
الأ���ض��رار وا�ست�شاري الت�أمين ال��ذي��ن لهم ع�لاق��ة بعملية
ت���أم��ي��ن تكافلي معينة ل��دى �شركة ت���أم��ي��ن تكافلي معينة
�أن يطلبوا ،عن طريق ال�شركة نف�سها ،ر�أي لجنة الرقابة
ال�شرعية في ال�شركة ب�ش�أن حكم ال�شريعة الإ�سالمية في
العملية التي لهم عالقة بها وعلى اللجنة �إبداء ر�أيها �إليهم
عن طريق ال�شركة.
وبالنظر �إلى �أن هذه الفئات وهي:
 - 1و�سيط الت�أمين.
 - 2خبير الك�شف وتقدير الأ�ضرار.
 - 3ا�ست�شاري الت�أمين.
تكون على �صلة وثيقة ببع�ض العمليات الت�أمينية
التكافلية لدى �شركة الت�أمين التكافلي ،وعلى علم بكثير
من تف�صيالتها ،فقد �أجاز القرار له�ؤالء �أن يطلبوا عن
طريق ال�شركة ذات��ه��ا ،ر�أي لجنة الرقابة ال�شرعية في
ال�شركة ب�ش�أن حكم ال�شريعة الإ�سالمية في العمليات
التي لهم عالقة بها.

•جزاء خمالفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
في حالة ثبوت قيام ال�شركة ب�أعمال ال تتفق مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية فيتم �إبالغها من قبل المدير العام،
بعد �أخ��ذ ر�أي اللجنة العليا ،ب�ضرورة توفيق �أو�ضاعها مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية خالل ثالثين يوماً من تاريخ
التبليغ ،وفي حالة عدم امتثال ال�شركة لذلك يقدم الأمر
�إل��ى المجل�س للنظر في �إي��ق��اف ال�شركة عن العمل للمدة
ال��ت��ي ي��راه��ا منا�سبة وي��ق��ع م��ن يثبت ت��ورط��ه المتعمد في
ارتكاب المخالفة ال�شرعية تحت طائلة الم�س�ؤولية.

العــدد (� - )14أبريل -

ثاني ًا :املراقب ال�شرعي:
ا�ستحدث ال��ق��رار وظيفة (ال��م��راق��ب ال�����ش��رع��ي) داخ��ل
كل �شركة ت�أمين تكافلي ،وه��و موظف في ال�شركة ويعين
كمراقب من قبل مجل�س �إدارة ال�شركة بناء على تو�صية
لجنة الرقابة ال�شرعية .واخت�صا�صاته كما حددها القرار
هي:
 - 1التدقيق ف��ي م��دى وكيفية تنفيذ �أج��ه��زة ال�شركة
المختلفة للقرارات التي ت�صدرها لجنة الرقابة ال�شرعية.
 - 2القيام ب�أعمال التن�سيق مع اللجنة.
 - 3تولي �أعمال �أمانة �سر اللجنة.
 - 4رفع تقاريره �إلى اللجنة.
ولذا فهو يمار�س عمله تحت الإ�شراف المبا�شر للجنة
الرقابة ال�شرعية.

فتاوى جلنة الفتوى
ملزمة لل�شركة وجلان الرقابة
ولها حتديد جماالت الت�أمني ال�شرعية
ومراجعة الأنظمة الأ�سا�سية للعمل

وهذه الفتاوى ملزمة لل�شركات وملزمة للجان الرقابة
ال�شرعية فيها.
 - 2الإ���ش��راف ال��ع��ام وال��رق��اب��ة ال�شرعية ال�شاملة على
الأعمال التي ت�صدر عن لجان الرقابة ال�شرعية الم�شكلة
في ال�شركات.
 - 3ت��ح��دي��د م��ج��االت ال��ت���أم��ي��ن ال�����ش��رع��ي��ة ال��ت��ي يجوز
ل�شركات الت�أمين التكافلي ممار�ستها.
 - 4م��راج��ع��ة الأن��ظ��م��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ل�����ش��رك��ات ال��ت���أم��ي��ن
التكافلي للت�أكد من �أنها مقبولة �شرعاً.
 - 5تجميع الفتاوى والآراء الفقهية المتعلقة ب�أعمال
الت�أمين التكافلي واال�ستثمار والمتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية وتبويبها و�شرحها وتوزيعها على �شركة الت�أمين
التكافلي كمرجع �شرعي يمكن االعتماد عليه.
و�إ�ضافة �إلى ذلك وتوقياً لت�ضارب الآراء التي ت�صدر عن
لجان الرقابة ال�شرعية ،وتوحيد المعايير ال�شرعية التي
يجب �أن تلتزم بها ل��ج��ان ال��رق��اب��ة ال�شرعية ف��ي ممار�ستها
لأعمالها فقد خول القرار اللجنة العليا االخت�صا�صات الآتية:
 - 1التن�سيق بين الآراء ال�شرعية التي ت�صدر عن لجان
الرقابة ال�شرعية.
 - 2اعتماد المعايير ال�شرعية التي يجب على لجان
الرقابة ال�شرعية االلتزام بها في ممار�ستها لأعمالها.
 - 3ح�سم الخالفات التي قد تن�ش�أ بين لجان الرقابة
ومجال�س �إدارة ال�شركات.
 - 4للجنة العليا دع���وة �أي لجنة ل��ل��رق��اب��ة ال�شرعية
لالجتماع ثنائياً �أو جماعياً للمداولة في الأمور التي تدخل
�ضمن اخت�صا�صات تلك اللجان.

�إدارة ال�شركة ووفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وما تعتمده
لجنة الرقابة ال�شرعية.
 - 4ي�ضع مجل�س �إدارة ال�شركة الئحة داخلية لتنظيم
العمل في هذا ال�صندوق وكيفية �إدارته على �أن ال يتقا�ضى
الأع�ضاء المعينون لإدارته �أي مكاف�آت عن �أعمالهم في �إدارة
ال�صندوق �أو الإ�شراف عليه.
 - 5وفي جميع الأح��وال يجب على ال�شركة �أن تح�سب
الزكاة الواجبة على الم�ساهمين و�أن تعلنها بعد اعتمادها
م��ن قبل لجنة ال��رق��اب��ة ال�شرعية �ضمن ال��ق��وائ��م المالية
النهائية لل�سنة المالية.

املجلة القانونية  /امللف

ملعلوماتك
على �شركة الت�أمني التكافلي �إذا عجزت
عن الوفاء بالتزاماتها الت�أمينية �أن تقدم
قر�ض ًا ح�سن ًا حل�ساب امل�شرتكني
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ح�ضور امل�شرتكني االجتماعات العادية
وغري العادية للجمعية العمومية لل�شركة
جتديد �أتى به قرار هيئة الت�أمني

املبد�أ الرابع :تعدد العالقات التعاونية
العالقات التعاونية في نظام الت�أمين التكافلي تت�ضمن
عالقات مالية و�أخرى قانونية.
� ً
أوال :العالقات املالية للت�أمني التكافلي
يحكم نظام الت�أمين التكافلي على م�ستوى الح�سابات
المالية مبد�أ يعرف بمبد�أ (الف�صل بين الح�سابات).
وي��ت��ف��رع ع��ن ه���ذا ال��م��ب��د�أ ع���دة ق��واع��د ب�����ش���أن ح�سابات
الت�أمين التكافلي.
ال��ق��اع��دة الأول������ى :وه���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ح�����س��اب��ات ال��خ��ا���ص��ة
بالم�شتركين:
ف��ال��م��ادة ( )22م��ن ال���ق���رار ت��ن�����ص ع��ل��ى �أن����ه :تلتزم
ال�����ش��رك��ات ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً وال��ت��ي ت��م��ار���س جميع �أن���واع
الت�أمين التكافلي �أن تطبق الف�صل ال��ت��ام بين �أعمال

ال��ت���أم��ي��ن ال��ت��ك��اف��ل��ي ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص م��ن ج��ه��ة وال��ت���أم��ي��ن
التكافلي للممتلكات والم�س�ؤوليات من جهة �أخرى ،في
الجوانب الفنية والمالية والإدارية .وب�شكل خا�ص وجود
ح�سابين (�أو �أكثر) للم�شتركين منف�صلة تمام االنف�صال
ح�سب نوع الت�أمين الذي تمار�سه ال�شركة.
تخ�ص�ص الأموال المتوفرة في كل ح�ساب لمواجهة
ال��م�����س���ؤول��ي��ات المترتبة على ه��ذا الح�ساب والنفقات
المترتبة على �إدارة الح�ساب.
وال��ق��اع��دة ال��ث��ان��ي��ة :وه��ي تنظيم الح�ساب الخا�ص
بالت�أمين التكافلي في الت�أمين التكافلي العائلي ،ويتم
تق�سيم اال�شتراكات �إلى ح�سابين:
الأول :ح�ساب اال�ستثمار :ويحول �إليه الجزء الخا�ص
باال�ستثمار من اال�شتراكات المدفوعة في هذا النوع من
�أنواع الت�أمين التكافلي.
الثاني :ح�ساب تغطية الخطر ويحول �إليه الجزء الخا�ص
بتغطية الخطر من اال�شتراكات المدفوعة في هذا النوع.
والقاعدة الثالثة :وهي تنظيم الح�سابات الخا�صة
ب�أنواع وفروع الت�أمين التكافلي الأخرى.
فالمادة ( )24من القرار تن�ص على �أن:
 - 1يفتح لدى ال�شركة ح�ساب واحد �أو عدة ح�سابات
ح�سب ن��وع وف���روع ال��ت���أم��ي��ن المختلفة لغير الت�أمين
التكافلي العائلي ت�سجل فيه اال�شتراكات الم�ستحقة
وي�����س��م��ى (ح�����س��اب ال��م�����ش��ت��رك��ي��ن ال��ت��ك��اف��ل��ي) ب��الإ���ض��اف��ة
�إل��ى عوائد اال�ستثمار المتحققة من ا�ستثمار الأم��وال
المتجمعة في الح�ساب �أو الح�سابات المذكورة.
 - 2يتم دفع التعوي�ضات والمنافع الم�ستحقة من
ق��ب��ل ح�����س��اب الم�شتركين التكافلي بمقت�ضى ���ش��روط
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- 2حق امل�شرتك يف احل�صول على ن�سخة من تقرير
اخلبري الإكتواري
للم�شترك ف��ي ح�ساب ال��ت���أم��ي��ن التكافلي ال��ح��ق في

 - 3امل�شاركة يف الفائ�ض املتحقق يف ح�سابات
امل�شرتكني
هذه الم�شاركة تتم وفقاً لما يلي:
 - 1ت�����ض��ع ال�����ش��رك��ة ب��ع��د �أخ����ذ ر�أي ل��ج��ن��ة ال��رق��اب��ة
ال�شرعية الأ�س�س التي يتم بموجبها م�شاركة الم�شتركين
ف��ي ال��ف��ائ�����ض ال���ذي يتحقق ف��ي ح�����س��اب��ات الم�شتركين
�سواء ب�شكل جماعي لكل الح�سابات �أو ب�شكل انفرادي
لكل ح�ساب على ح��دة على �أن يتم الف�صل الكامل بين
فائ�ض ح�سابات الت�أمين التكافلي العائلي وبين غيره
من ح�سابات الأن���واع وال��ف��روع الأخ���رى ،و�أن ال ي�شارك
الم�شتركون في �أح��د الح�سابين في الفائ�ض المتحقق
في الح�ساب الآخر.
 - 2يتم تحديد الفائ�ض في ح�سابات الت�أمين التكافلي
ال��ع��ائ��ل��ي ب��م��ع��رف��ة وم�����ص��ادق��ة ال��خ��ب��ي��ر الإك���ت���واري الخا�ص
بال�شركة.
 - 3يجوز لل�شركة احتجاز ج��زء م��ن الفائ�ض لتكوين
م��خ�����ص�����ص ط�����وارئ ل��م��واج��ه��ة ظ����روف ط���ارئ���ة م�ستقبلية
بالإ�ضافة �إل��ى المخ�ص�صات الفنية المن�صو�ص عليها في
القانون.
 - 4ال يجوز لل�شركة توزيع �أرباح على الم�ساهمين
من �أي فائ�ض تحققه ح�سابات الم�شتركين عدا المقابل
ال��ذي تتقا�ضاه ال�شركة لقاء �إدارت��ه��ا تلك الح�سابات
وال���م���ق���رر ب��م��وج��ب وث��ي��ق��ة اال����ش���ت���راك ف���ي ال��ت���أم��ي��ن
التكافلي.

 4مبادئ للت�أمني التكافلي
�أبرزها الرقابة ال�شرعية وامل�شاركة
الإيجابية و�ضمان القر�ض احل�سن
وتعدد العالقات التعاونية
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المتعاملين ،وهذا �أمر طبيعي ،حيث تت�أ�س�س العالقة على
�أ�سا�س �أن ي�ست�أثر الم�ؤمن بالربح ،ويقت�صر دور الم�ؤمن لهم
على دفع الأق�ساط ،ومن يحل به الخطر يح�صل على الأداء
وفقاً لأ�س�س يتم االتفاق عليها في وثيقة الت�أمين.
�أما في ظل الت�أمين التكافلي ف�أ�سا�سه التكافل والتعاون،
فالرابطة الجماعية م��وج��ودة .وت���أك��ي��داً ل��ذل��ك ،فقد �أت��ى
ال���ق���رار ب��ت��ج��دي��د ف���ي ه���ذا ال�����ش���أن وم���ق���رر ال��م�����ش��ارك��ة في
اجتماعات الجمعية العمومية.
فالمادة ( )26من القرار تن�ص على �أنه:
 - 1ت�ضع ال�شركة بعد �أخ���ذ م��واف��ق��ة وزارة االقت�صاد
وهيئة الأوراق المالية وال�سلع ح�سب االخت�صا�ص الئحة
داخلية تت�ضمن تحديد الم�شتركين الذين يحق لهم ح�ضور
االجتماعات العادية �أو غير العادية للجمعية العمومية
لل�شركة بما في ذل��ك و�ضع المعايير ال��واج��ب توفرها في
الم�شترك لكي يحق له ح�ضور االجتماعات �سواء من حيث
حجم ا�شتراكاته �أو فترة ا�ستمراره في التعامل مع ال�شركة
�أو غير ذل��ك من المعايير ،وتقدم الالئحة المذكورة �إلى
الهيئة للم�صادقة عليها.
 - 2توجه الدعوة للأ�شخا�ص المذكورين في الفقرة
ال�سابقة لح�ضور االجتماعات المذكورة بالبريد الم�سجل
ع��ل��ى �أن ي��ت��م ت���زوي���ده���م ب��ج��م��ي��ع ال��م�����س��ت��ن��دات وال��وث��ائ��ق
المعرو�ضة على الجمعية العمومية.
 - 3للم�شتركين ال��م��ذك��وري��ن �أع��ل�اه ح��ق ال��م�����ش��ارك��ة
والمناق�شة دون حق الت�صويت في االجتماعات.

الح�صول على ن�سخة من تقرير الخبير الإكتواري ب�ش�أن
م��راج��ع��ة ح�ساب ه��ذا ال��ن��وع م��ن الت�أمين وع��ل��ى ال�شركة
اال�ستجابة لطلبه خالل ع�شرة �أيام.

املبد�أ الثالث� :ضمانة القر�ض احل�سن لإحداث التوازن املايل
قد يحدث �أن تعجز �شركة الت�أمين التكافلي عن الوفاء
بالتزاماتها الت�أمينية ب�سبب عدم كفاية موجودات ح�ساب
الم�شتركين لمواجهة ه��ذه االل��ت��زام��ات ،ف��ي ه��ذه الحالة
يفر�ض القرار على ال�شركة �أن تقدم قر�ضاً ح�سناً لح�ساب
الم�شتركين ،فالمادة ( )28من النظام تن�ص على �أنه:
 - 1في حالة عدم كفاية موجودات ح�ساب الم�شتركين
لمواجهة االل��ت��زام��ات المترتبة على ه��ذا الح�ساب ،تلتزم
ال�شركة بتقديم قر�ض ح�سن لح�ساب الم�شتركين.
 - 2يعتبر االلتزام بتقديم القر�ض الح�سن التزاماً �شام ً
ال
حده الأق�صى مجموع حقوق الم�ساهمين في ال�شركة.
 - 3يحق لل�شركة ا�سترداد هذا القر�ض من الفائ�ض �أو
الفوائ�ض التي قد تتحقق في الفترات الالحقة �سواء بدفعة
واح���دة �أو بعدة دف��ع��ات ح�سبما ت��ق��رره الجمعية العمومية
لل�شركة.
 - 4ف��ي حالة ع��دم قيام ال�شركة بتقديم قر�ض ح�سن
لمواجهة خ�سارة تحققت في ح�ساب �أو ح�سابات الم�شتركين،
فيتم �إب�لاغ ال�شركة من قبل المدير العام ب�ضرورة القيام
بذلك خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ التبليغ ،وفي حالة
عدم قيام ال�شركة بذلك يقدم الأم��ر �إل��ى المجل�س التخاذ
القرار ب�إيقاف ال�شركة عن العمل للمدة التي يراها منا�سبة.

املجلة القانونية  /امللف

و�أحكام وثائق الت�أمين التكافلي.
 - 3ت���ت���ح���دد م����دخ��ل�ات ال���ح�������س���اب �أو ال��ح�����س��اب��ات
والمخرجات وف��ق��اً للقواعد المحا�سبية التي ت�ضعها
ال�شركة والتي يجب �أن تكون متفقة مع قواعد المحا�سبة
في المعامالت الت�أمينية.
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اخلامتة
التحديات التي تواجه الت�أمني التكافلي الإ�سالمي
ي���واج���ه ال��ت���أم��ي��ن ال��ت��ك��اف��ل��ي ع���دة ت��ح��دي��ات نعر�ض
لواحدة منها وهي �إعادة الت�أمين.

1.1يذكر �أن اللجنة العليا لتطوير قطاع االقت�صاد الإ�سالمي
في دبي وحتى كتابة هذه ال�سطور ير�أ�سها محمد عبد اهلل
القرقاوي ،وت�ضم في ع�ضويتها � 7أع�ضاء ير�أ�سون فرق العمل
المختلفة ،وه��م �سامي �ضاعن ال��ق��م��زي ،مدير ع��ام دائ��رة
التنمية االقت�صادية كنائب للرئي�س ،وعبد العزيز عبد اهلل
الغرير نائب رئي�س مجل�س �إدارة مركز دبي المالي العالمي،
وح�سين نا�صر لوتاه مدير عام بلدية دبي ،والدكتور حمد
ابن ال�شيخ �أحمد ال�شيباني مدير عام ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والعمل الخيري في دبي ،وعبد الرحمن �سيف الغرير رئي�س
مجل�س �إدارة غرفة ت��ج��ارة و�صناعة دب��ي ،وح�سين �ضاعن
القمزي الرئي�س التنفيذي لبنك نور الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إلى
عي�سى كاظم الرئي�س التنفيذي ل�سوق دبي المالي ك�أمين
عام للجنة.
2.2مقال (محمد بن را�شد :طموحنا �أن تكون الإمارات عا�صمة االقت�صاد
الإ�سالمي) على �شبكة الإنترنت في  ..2013/2/13كما ورد على ال�شبكة
3.3د .ريا�ض من�صور الخليفي � -أب��رز الدرا�سات ال�سيا�سية والقانونية -
بحث حول الت�أمين التكافلي.
4.4د .محمد محمد �أبو زيد -عقد الت�أمين في القانون الكويتي  -م�ؤ�س�سة
دار الكتب للطباعة والن�شر ،الطبعة الأولى � 1996ص .5
5.5د .م�صطفى محمد الجمال  -الو�سيط ف��ي الت�أمين الخا�ص
وفقاً لأحكام قانون المعامالت المدنية الإماراتي طبعة 1997
 � 1998ص .16.6د .ال�سنهوري  -الو�سيط في �شرح القانون المدني �ص  7طبعة 1990
�ص .1380
7.7د .م�صطفى الجمال – المرجع ال�سابق � -ص .1
8.8زكي الدين �شعبان  -الت�أمين من وجهة نظر ال�شريعة الإ�سالمية -
مجلة الحقوق وال�شريعة – الكويت العدد  2يونيو � 1971ص .13
9.9د .ال�سنهوري -المرجع ال�سابق � -ص .1389
�1010سورة قري�ش �آية (.)4
�1111سورة الأنعام �آية (.)82
1212انظر د .عبد العظيم فوده – الحكم بما �أنزل اهلل -تقديم �أبو اليزيد
العجمي �ص 185
1313راج��ع د .محمد �أب��و زي��د القانون المدني – العقود المدنية – عقد
الت�أمين طبعة � 2006ص .37
1414انظر المرجع ال�سابق �ص  38و �ص 39
1515د .محمد كامل مر�سي� :شرح القانون المدني �ص  3الت�أمين �ص 41
1616ال�شيخ محمد �أبو زه��رة :ا�ستف�سارات مجلة االقت�صاد الإ�سالمي بنك
دبي الإ�سالمي – �ص .46 - 45
•د .ح�سين حامد ح�سان ،حكم ال�شريعة الإ�سالمية في عقود الت�أمين –
دار االعت�صام – القاهرة.
•د .زكي الدين �شعبان :الت�أمين – وجهة نظر ال�شريعة الإ�سالمية –
مجلة الحقوق وال�شريعة – الكويت العدد � 2شعبان  1398هـ يونيو
� 1978ص .13
•محمد نجاة اهلل �صديقي :الت�أمين في اقت�صاد �إ�سالمي – مركز الن�شر
العلمي – جامعة الملك عبد العزيز.
�1717أ�سبوع الفقه الإ�سالمي ومهرجان الإمام ابن تيمية دم�شق  1961من
 1380/10/15هـ الموافق 1961/4/1م .م�ؤتمر العلماء الم�سلمين في
القاهرة �سنة  ،1965و�آخر في .1972
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ثاني ًا :العالقات القانونية
يثير الت�أمين التكافلي عدة عالقات قانونية
�أو ًال -عالقة الم�شترك مع ال�شركة :وهذه يحكمها
عقدان �أو وثيقتان.
�أ /وثيقة ع�ضوية اال�شتراك
وه����ي ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي ت��ت�����ض��م��ن الأ����س�������س وال��م��ب��ادئ
الرئي�سية للت�أمين التكافلي التي تعتمدها ال�شركة في
ع�لاق��ة الم�شتركين بها وال��ت��ي يجب �أن ي��واف��ق عليها
الم�شترك عند ا�شتراكه.
ب /وثيقة الت�أمين التكافلي
وه����ذه ال��وث��ي��ق��ة ت��ت�����ض��م��ن ����ش���روط ال��ع��ق��د وح��ق��وق
وال��ت��زام��ات ال��ط��رف��ي��ن �أو الم�ستفيدين م��ن ال��ت���أم��ي��ن
التكافلي و�أي ملحق لهذه الوثيقة.
ثانياً -عالقة حملة الوثائق الم�شتركين فيما بينهم،
ولهذه العالقة �أهمية كبيرة لما له من �صلة ب�شرعية
الت�أمين.
ثالثاً -عالقة الم�ساهمين فيما بينهم :وهي عالقة
تبرز جانب التبرع.
وال��واق��ع �أن ه��ذه ال��ع�لاق��ات القانونية تحتاج �إل��ى
درا���س��ة خ��ا���ص��ة ،متعمقة حيث يتعين ا�ستعرا�ض كل
عالقة على حدة للوقوف على �أحكام كل عقد ،وتحديد
طبيعته ،ح��ت��ى يمكن ف��ه��م م��ا ي��ول��ده م��ن ال��ت��زام��ات
وحقوق .و�سنولي هذه الدرا�سة اهتمامنا �إن �شاء اهلل
تعالى في وقت الحق.

�إعادة الت�أمني التكافلي
�إع��ادة الت�أمين عملية �ضرورية ل�شركات الت�أمين� ،إذ
يحدث في العادة �أن يطلب بع�ض المتعاملين من �إحدى
�شركات الت�أمين تغطية �أخ��ط��ار معينة ،بمبالغ كبيرة
تخ�شى معها ال�شركة من عجزها عن التعوي�ض �إذ ما وقع
الخطر.
و�أمام مثل هذه الطلبات �إما �أن ترف�ض ال�شركة فتفقد
متعاملين لهم �أهميتهم لديها� ،أو تقبل الت�أمين بجزء
من المبلغ المطلوب على �أن يقوم المتعامل بالت�أمين
بالجزء الباقي لدى �شركة �أخرى .وهو حل قد ال يوافق
عليه المتعامل �إذ يف�ضل التعامل مع م�ؤمن واحد فقط
بد ًال من عدة م�ؤمنين اقت�صاداً للوقت والجهد والنفقات.
من هنا تبرز �أهمية ما ي�سمى ب�إعادة الت�أمين ،وهو
نظام بمقت�ضاه تقبل ال�شركة العملية المطلوب منها
الت�أمين عليها بالكامل وت���ؤم��ن هي بنف�سها على جزء
من العملية لدى �شركة ت�أمين �أخرى �أو عدة �شركات من
الباطن.
وهكذا تكون ال�شركة الأ�صلية قد وزعت الخطر على
عدد من الم� ّؤمنين ،هذه العملية ت�سمى ب�إعادة الت�أمين.
و�أحياناً تقوم ال�شركة التي �أعيد الت�أمين لديها ب�إعادة
الت�أمين لدى �شركة ت�أمين ثالثة .وت�سمى العملية عندئذ
بالت�أمين على �إعادة الت�أمين ،وبذلك يكون موقفها من
ال�شركة الثالثة مثل موقف الم�ؤمن الأ�صلي منها.
وت�سمى ال�شركة التي قامت بالت�أمين ل��دى �شركة
�أخرى بال�شركة المعيدة للت�أمين �أو الم�ؤمن الأ�صلي �أو
الم�ؤمن المبا�شر� .أما ال�شركة التي �أعيد الت�أمين لديها
فت�سمى ب�شركة �إع��ادة الت�أمين �أو ال�شركة الم�شترية� ،أو
ال�شركة المتنازل لها.
وال�شركة التي يتم لديها �إع���ادة الت�أمين ق��د تكون
متخ�ص�صة فقط في ممار�سة �إع��ادة الت�أمين ،وال تقوم
ب�أي عملية ت�أمينية بطريق مبا�شر .وقد تقوم بهذا النوع
من العمليات بجانب ما تمار�سه مبا�شرة من عمليات
ت�أمينية.
وينظم العالقة بين الم�ؤمن الأ�صلي و�شركة �إع��ادة
الت�أمين عقد ي�سمى بعقد �إعادة الت�أمين ،وبمقت�ضى هذا

العقد تتعهد �إحدى ال�شركات وهي المعاد لديها الت�أمين
بتحمل جزء من العقود التي يلتزم بها الم�ؤمن الأ�صلي.
وه��ذا مقابل مبلغ تدفعه ال�شركة الثانية �إل��ى ال�شركة
الأول�����ى .وي�����س��م��ى ال��م��ب��ل��غ ال����ذي ي��ت��ن��ازل ع��ن��ه ال��م���ؤم��ن
الأ�صلي ل�شركة �إع��ادة الت�أمين بالمبلغ المعاد ت�أمينه.
�أم���ا ب��اق��ي المبلغ المتفق عليه ف��ي الوثيقة الأ�صلية
في�سمى بالمبلغ المحتفظ ب��ه .وي�سمى المبلغ ال��ذي
يدفعه الم�ؤمن الأ�صلي ل�شركة �إع��ادة الت�أمين مقابل
قبولها هذه العملية بق�سط �إعادة الت�أمين (.)46
من الوا�ضح �إذن وهو ما نريد الت�أكيد عليه �أن �إعادة
الت�أمين تتم لدى �شركات الت�أمين التجارية ،وهو يتم
وف��ق��اً لآل��ي��ات الت�أمين التقليدي .وه��و م��ا يعني �أن��ه ال
يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد عر�ض الأمر
على هيئة ال��رق��اب��ة ال�شرعية لبنك في�صل الإ�سالمي
عندما �شرع البنك في �إن�شاء �شركة الت�أمين الإ�سالمية
وق��د �أج���ازت هيئة ال��رق��اب��ة ال�شرعية ل�شركة الت�أمين
ال�سودانية التابعة لبنك في�صل التعامل م��ع �شركات
�إعادة الت�أمين التجارية ،وذلك للحاجة �إلى ذلك ولعدم
وجود �شركة �إعادة ت�أمين �إ�سالمية وعدم ا�ستطاعة بنك
في�صل الإ�سالمي �إن�شاء �شركة �إع��ادة ت�أمين �إ�سالمية،
على �أن يجرى التعامل وفقاً لقيود و�ضوابط معينة.
وت�أثراً بهذه الفتوى ،على ما يبدو ،فقد �سمح القرار
ب�إعادة الت�أمين بال�ضوابط الآتية:
 - 1تلتزم ال�شركة ب���أن تكون �أعمال �إع��ادة الت�أمين
التكافلي ال�����ص��ادرة عنها �أو ال�����واردة �إل��ي��ه��ا متفقة مع
ال���م���ب���ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ل��ت���أم��ي��ن ال��ت��ك��اف��ل��ي وبمقت�ضى
توجيهات وقرارات لجنة الرقابة ال�شرعية.
 - 2ت�سند ال�شركة �أع��م��ال �إع���ادة الت�أمين ال�صادرة
عنها �إلى �شركات �إعادة ت�أمين تكافلي �أو �شركات ت�أمين
تكافلي .وف��ي حالة ع��دم توفر طاقة ا�ستيعابية كافية
لدى تلك ال�شركات �أو لمقت�ضيات توزيع الم�س�ؤوليات
والمخاطر على ع��دد منا�سب من ال�شركات ف�إنه يحق
لل�شركة التعامل مع �شركات �إعادة الت�أمين.
 - 3ت�ستطيع ال�شركة �أن تتقا�سم الم�س�ؤولية عن
الأخ��ط��ار مع �شركات ت�أمين تكافلي �أو �شركات ت�أمين
داخل الدولة وخارجها.

الهوام�ش
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�ضمن �إ�صدارات

الهوام�ش
•ن��دوة الت�شريع الإ���س�لام��ي (ال���دار البي�ضاء – ليبيا  .)1972و���ص��در ف��ي هذه
الندوة ع�شر تو�صيات وجاء في التو�صية ال�ساد�سة «�أن يعمل على �إحالل الت�أمين
التعاوني محل الت�أمين التجاري ال��ذي تقوم به �شركات الت�أمين الم�ساهمة
الخا�صة بينها وبين �شخ�ص طبيعي ومعنوي».
•الم�ؤتمر العالمي الأول لالقت�صاد الإ�سالمي في مكة المكرمة عام  1396هـ
الموافق 1976م.
•ق��رار مجل�س هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية ال�سعودية رق��م  52بتاريخ
 1397/4/4هـ ()1977م.
•�إذ قرر المجل�س «بعد الدرا�سة والمناق�شة وتداول الر�أي �إمكان االكتفاء بالت�أمين
التعاوني عن الت�أمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون» ،ثم
ذكر القرار �أ�سباب ذلك.
1818عبد ال��ف��ت��اح ���ص�لاح � -إ�شكالية علمية ف��ي وج��ه ال��ت���أم��ي��ن ال��ت��ع��اون��ي والحلول
المقترحة لها.
1919د .ريا�ض من�صور الخليفي �أبرز الدرا�سات ال�سيا�سية والقانونية .المرجع ال�سابق.
2020انظر ما �سبق
2121النتائج ال��م��ال��ي��ة 2013/02/13 :دب��ي الإ���س�لام��ي��ة للت�أمين و�إع����ادة الت�أمين
“�أمان” تحقق �أرباحاً قدرها  8.5مليون درهم بنهاية عام .2012
•  2012/11/8انخفا�ض خ�سائر دبي الإ�سالمية للت�أمين و�إعادة الت�أمين «�أمان»
�إلى � 800ألف درهم خالل الأ�شهر الت�سعة الأولى .2012
•  2012/8/12دبي الإ�سالمية للت�أمين و�إعادة الت�أمين «�أمان» ت�سجيل خ�سائر
قدرها � 653ألف درهم خالل الن�صف الأول .2012
•  2012/4/25دبي الإ�سالمية للت�أمين و�إع��ادة الت�أمين «�أم��ان» تحقق �أرباحاً
قدرها  5.6مليون درهم خالل الربع الأول من عام .2012
•  2012/2/7دب��ي الإ�سالمية للت�أمين و�إع���ادة الت�أمين «�أم���ان» تحقق خ�سائر
قدرها  16.9مليون درهم خالل عام .2011
•تقرير من�شور على النت  http://www.argaam.comم�أخوذ بتاريخ 2013/3/12م
2222دورة ت��دري��ب��ي��ة ع��ن ال��ت���أم��ي��ن التكافلي ف��ي دب���ي – ال��ب��ي��ان – �شبكة ال��ن��ت في
2012/12/21
2323دار الخليج – الخليج االقت�صادي محلي «تكافل» تفتتح فرعاً جديداً في دبي
مقال على �شبكة النت ف��ي  2012/3/22وم���أخ��وذ ف��ي  2013/3/13الموقع
http://www.alkhaleej.ae

2424بلغ الربح ال�صافي ل�شركة �أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» للربع الرابع 4.0

مليون درهم ،بالمقارنة مع  3.4مليون في الربع الرابع من عام  ،2011كذلك
ارتفعت �أرباح الدائرة الفنية التي حققتها «تكافل» خالل ال�سنة المنتهية في 31
دي�سمبر � 2012إلى مبلغ  55.5مليون درهم مع  48.5مليون درهم لنف�س الفترة
من ال�سنة ال�سابقة ،ما يمثل نمواً بن�سبة .%15
الم�صدر مبا�شر :مليون درهم �أرباح «تكافل» في الربع الرابع من  2012مبا�شر من�شور
على النت بتاريخ http://www.mubasher 2012/3/12
2525دار التكافل توقع اتفاقية �شراكة مع �شركة الزعابي لتقديم خدمات الت�أمين
المتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،مقال على �شبكة النت في  3يناير 2011
م�أخوذ في  2013/3/13الموقع http://www.ameinfo.com/ar
2626نور للتكافل تطلق مجموعة من منتجات الت�أمين العائلي  2010مقال على النت
في  2010/1/10م�أخوذ في 2013/3/12
�2727صدر قرار ت�أ�سي�س �شركة نور للتكافل العائلي في مار�س .2008
�2828صدر قرار ت�أ�سي�س �شركة نور للتكافل العام في �أكتوبر .2008
2929دار الخليج – الخليج االقت�صادي – محلي نور للتكافل تفوز بجائزة
�أف�ضل �شركة للت�أمين التكافلي في المنطقة .م�أخوذ من النت الموقع
.www.alkhaleej.ae
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3030انظر بعلوج بلعيد معزوز �سامية� ،سيا�سة الت�أمين التكافلي كبديل ل�سيا�سة
الت�أمين التقليدي �ص  13في درا�سة للتقرير ال�سنوي ل�شركة دبي الإ�سالمية
للت�أمين و�إعادة الت�أمين «�أمان» في الفترة من � 2003إلى  2005وكذلك ال�شركة
العربية الإ�سالمية «�سالمة» و�شركة �أبوظبي الوطنية للتكافل  -تكافل.
3131نجاح التكافل يواجهه بع�ض التحديات :انظر في الخاتمة.
3232دار الخليج  -الخليج االقت�صادي  -دبي عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي  -االقت�صاد
الإ�سالمي ينقل دبي �إلى �آفاق جديدة  -مقال على النت �ص  8في 2013/1/10
م�أخوذ في  2013/3/13الموقع .http:www.alkhaleej.ae
3333انظر المادة الأولى من القرار الم�صطلح رقم (.)9
3434يقول �سبحانه وتعالى ( َو َت�� َع��ا َو ُن��وا َعلَى ا ْل�� ِب�� ِّر وَال�� َّت�� ْق��وَى وَال َت�� َع��ا َو ُن��وا َعلَى الإِث�� ِمْ
وَا ْل ُع ْدوَانِ ) �سورة المائدة �آية (.)2
3535يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (مثل الم�ؤمنين في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم مثل الج�سد الواحد� ،إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر الج�سد
بال�سهر والحمى).
3636د .م�صطفى الجمال  -المرجع ال�سابق � -ص 192
3737تن�ص المادة ( )1026معامالت مدنية على �أن الت�أمين عقد يتعاون فيه الم�ؤمن
لهم والم�ؤمن على مواجهة الأخطار �أو الحوادث الم�ؤمن منها وبمقت�ضاه يدفع
الم�ؤمن له �إلى الم�ؤمن مبلغاً محدداً �أو �أق�ساطاً دوري��ة ،وفي حالة الخطر �أو
وقوع الحادث المبين في العقد يدفع الم�ؤمن �إلى الم�ؤمن له �أو الم�ستفيد الذي
ا�شترط الت�أمين ل�صالحه مبلغاً من المال �أو ايراداً مرتباً �أو �أي حق مالي �آخر.
3838تن�ص ال��م��ادة ( )3من القانون االت��ح��ادي رق��م  6ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة
الت�أمين وتنظيم �أعماله على �أن «الت�أمين عقد يلزم بمقت�ضاه الم�ؤمن ب�أن ي�ؤدى
�إلى الم�ؤمن له �أو �إلى الم�ستفيد الذي ا�شترط الت�أمين ل�صالحه مبلغاً من المال
�أو �إيراد مرتباً �أو عو�ضاً مالياً �آخر في حالة وقوع الحادث �أو تحقق الخطر الم�ؤمن
منه ،وذلك نظير �أق�ساط �أو �أية دفعات مالية �أخرى ي�ؤديها الم�ؤمن له للم�ؤمن».
3939انظر نق�ض فرن�سي /6مايو 1878 /دال��وز  12-1-80و�سيري - 125-1-80
ال�سين  12يونيو  1894وال��وز  192-2-95وجريتوبل  /21دي�سمبر1898 /
والوز � 287-1-1903أحكام �أ�شار �إليها د .محمد مر�سي � -شرح القانون المدني
 العقود الم�سماة ج  3عقد الت�أمين � 2005 -ص .414040في قطر �أ�صدر البنك المركزي هذا القرار لأ�سباب يمكن �إيجازها فيما يلي:
•حدوث خلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في بنك واحد
مما �أدى �إلى تعقيد عملية �إدارة المخاطر في هذه البنوك.
•حدوث تعقيد �إعداد تقارير مالية متجان�سة.
•الإخالل بالتناف�س الحر بين البنوك الإ�سالمية والبنوك التقليدية .في ذلك
انظر مقال الخروج من النموذج القطري في التعامل مع البنوك الإ�سالمية
والتقليدية – موقع رقابة اال�ست�شارات المالية الإ�سالمية �ص  1مقال م�أخوذ
في  2013/3/11الموقع .http://www.raqaba.com.uk/content
4141ريا�ض من�صور الخليفي ومحمد علي عبد اهلل ،قوانين البنوك الإ�سالمية،
الأ�س�س ال�شرعية والمعايير االقت�صادية ،مجلة الحقوق -الكويت -مجل�س
الن�شر العلمي �-ص  100وما بعدها.
4242د .زكي الدين �شعبان – الت�أمين من وجهة نظر ال�شريعة الإ�سالمية المرجع
ال�سابق �ص .24
4343انظر في المبد�أ الأول بند (ثالثاً).
4444انظر �سابقاً في المبد�أ الأول – مدى قوة قرارات اللجنة.
 4545الخبير الإك���ت���واري :هوال�شخ�ص ال���ذي ي��ق��وم بتقدير قيمة ع��ق��ود الت�أمين
والوثائق والح�سابات المتعلقة بها.
4646ان��ظ��ر د .محمد محمد �أب��وزي��د  -ال��ق��ان��ون المدني – العقود المدنية -عقد
الت�أمين – المرجع ال�سابق �ص .35-33

�صدر حديث ًا عن
�سل�سلة كتيب اجليب القانوين

كتيب
المبادئ القضائية
في اإلثبات الجنائي
القواعد المستخدمة في المحاكم العليا
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وسبق للمعهد إصدار كتيب
القواعد القانونية والمبادئ القضائية

للح�صول على �إ�صداراتنا
رجاء االت�صال بـ معهد دبي الق�ضائي – ق�سم البحوث والدرا�سات
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التحكـيم

في الصــناعـــة
المالية اإلسالمية

ال�صناعـة املــالـية
الإ�سالمــية و�آليات
التمويل واال�ستثمار

�أدى انت�شار وتو�سع الم�ؤ�س�سات المالية التي
تعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والتي كانت
تقت�صر على الم�صارف الإ�سالمية �إل��ى وج��ود ما
يعرف الآن بـ«ال�صناعة المالية الإ�سالمية» (.)1
كما �أدى ه��ذا التو�سع �إل��ى تعدد المنتجات (�آليات
التمويل واال���س��ت��ث��م��ار) ،وب��ال��ت��ال��ي ال��ح��اج��ة لوجود
�ضوابط لت�أطير هذا التو�سع كماً وكيفاً.
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كما �أن التعامل مع مو�ضوع ال�صناعة المالية
الإ���س�لام��ي��ة ي�����س��ت��وج��ب الأخ�����ذ ب��ع��ي��ن االع��ت��ب��ار �أن
الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية و�إن كانت مرجعيتها
الأ�سا�سية هي �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إال �أنها
تخ�ضع ف��ي نف�س ال��وق��ت ل�����ض��واب��ط �أخ����رى ،فهي
بذلك تن�شط تحت «تعدد الأنظمة» ،ونق�صد بذلك:
•القوانين والنظم ال�سارية في البلدان التي تن�شط

فيها الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية� ،سواء كانت قوانين
بالمعنى الم�صطلحي �أو تعاميم ل�سلطات الإ�شراف.
•رقابة الهيئات ال�شرعية التي تتبعها.
• المعايير ال��ت��ي ت�����ص��دره��ا م���ؤ���س�����س��ات البنية التحتية
(ال��م��ع��اي��ي��ر ال�شرعية ال�����ص��ادرة ع��ن هيئة المحا�سبة
والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية – البحرين،
والخطوط الإر�شادية التي ي�صدرها مجل�س الخدمات
المالية الإ�سالمية  -ماليزيا).
•المعايير الدولية التي تنظم كفاية ر�أ�س المال ومخاطر
الإدارة ،والتدقيق وغيرها.
هذا من ناحية التنظيم العام للن�شاط المالي الإ�سالمي،
�أما عن حدوث خالفات عن التعامل وفق ال�صيغ الإ�سالمية،
فيمكن القول �إن وج��ود خ�لاف ح��ول تف�سير �أو تنفيذ بند
من بنود العقود �أمر طبيعي في المعامالت المالية عموماً
والم�صرفية خ�صو�صاً ،وال يعني بال�ضرورة وجود �سوء نية
�أو تلك�ؤ من �أي ط��رف ،لأن �صياغة البند قد تحتمل �أكثر
من وجه ،و�أكثر من ت�أويل .ومن هذا المنطلق ربما ت�ساعد
ال�صيغ الدقيقة للعقود على تفادي الكثير من الخالفات،
ولكن ال تمنع حدوثها.
ولعله من �أه��م المظاهر القانونية المعا�صرة ظاهرة

االنفتاح على التحكيم وات�ساع
�آف�����اق�����ه .ف���ق���د ع����م االع����ت����راف
بالتحكيم في كافة المجتمعات
على اخ��ت�لاف نظمها القانونية،
و�أو�ضاعها االقت�صادية والمالية
(ات���������س����اع ك����م����ي) .ك���م���ا ات�����س��ع
نطاق ومجال الم�سائل القابلة
للتحكيم ،لي�شمل مجاالت كانت
بالأم�س القريب ال تدخل تحت طائلة
التحكيم ت���ارة ب��ا���س��م ال�����س��ي��ادة ،وت����ارة با�سم
النظام العام .ومن �أمثلة ذلك المنازعات التي تكون
فيها ال��دول��ة �أو �أح��د الأ�شخا�ص المعنوية العامة طرفاً
فيها (ات�ساع نوعي).
والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية �ش�أنها �ش�أن الم�ؤ�س�سات
المالية الأخ���رى (بالرغم من اختالف ال��ر�ؤي��ة في العمل
مقارنة بالم�ؤ�س�سات المالية التقليدية) قد تدخل في نزاع
مع متعامليها �أو مع الغير ب�سبب المعاملة .ومثل هذا النزاع
يحتاج �إلى حل.
و�إذا ك��ان م��ن الوجيه �أن الإج����ازة الم�سبقة لمعامالت
الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية م��ن قبل هيئاتها ال�شرعية
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الدكتور عبد الستار الخويلدي
الأمني العام للمركز الإ�سالمي الدويل
للم�صاحلة والتحكيم  -دبـي

على �ضوء المبادرة التي �أطلقها �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ح��م��د ب��ن را���ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س مجل�س ال���وزراء
حاكم دب��ي ،ب�ش�أن جعل دب��ي عا�صمة عالمية
لالقت�صاد الإ�سالمي ،وحيث �إنه من الم�سارات
ال�ستة التي عهد للجنة العليا لتطوير قطاع
االقت�صاد الإ�سالمي �إنجازها ،م�سار بعنوان:
«التحكيم في العقود الإ�سالمية» ،فقد ر�أينا
�أن����ه م��ن ال��م��ن��ا���س��ب م��ن ال��ن��اح��ي��ت��ي��ن العلمية
والعملية ت�سليط ال�ضوء على التحكيم ك�آلية
لف�ض النزاعات عموماً ،و�أهميته الخا�صة في
ال�صناعة المالية الإ�سالمية ،مع التعريج على
الدور الذي ي�ؤديه المركز الإ�سالمي الدولي
للم�صالحة والتحكيم بدبي في هذا المجال.
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وأهمية التخصص في المجال

املجلة القانونية  /امللف
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 1/1/1خ�ضوع ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
�إىل القوانني والنظم:
�أوج���ب���ت ال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي ت��م��ك�� ّن��ا م���ن االط��ل��اع عليها
(وال�صادرة جلها بعد ثمانينات القرن الما�ضي وت�ضاعفت
وتيرتها في بداية الألفية الثالثة) �ضرورة خ�ضوع البنوك
الإ�سالمية �إلى رقابة البنك المركزي .ويعتبر هذا التوجه
ف��ي غ��اي��ة الأه��م��ي��ة بالن�سبة للبنوك الإ���س�لام��ي��ة نف�سها،
وب��ال��ن�����س��ب��ة للمتعاملين م��ع��ه��ا م��ن متعاملين ودائ��ن��ي��ن،
وبالن�سبة للمحيط االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي .وال�سبب
في ذلك �أن الم�صرف الإ�سالمي رغم طبيعته الخا�صة،
( �إذ �أنه لي�س و�سيطاً مالياً بالمعنى المعهود في المجال
الم�صرفي ال��ت��ق��ل��ي��دي) �إال �أن���ه ي�شكل ج����زءاً م��ن الجهاز
ال��م�����ص��رف��ي ال��م��ح��ل��ي ب�سبب ت�����ص��رف��ه ف��ي ج���زء م��ن ث��روة
المجتمع  -االدخ���ار العام  -التي يتعين الحفاظ عليها،
وذلك بالحد من الأخطار التي تهددها وال�سعي لتنميتها.
كل ذلك ي���ؤدي حتماً �إلى خ�ضوع البنك الإ�سالمي كغيره
من البنوك في كل ما يقوم به من �أع��م��ال م�صرفية �إلى
رقابة البنك المركزي كجهاز حكومي ا�ستحدثته الدولة،
لتحقيق �أه��داف ال�سيا�سة النقدية واالئتمانية ،والحفاظ
على جهاز م�صرفي في و�ضع مالي قوي و�سليم ،وال يتحقق
ذلك �إال بمراقبة فعالة وم�ستمرة.
 2/1/1خ�ضوع ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
للرقابة ال�شرعية:
ب���رزت ف��ك��رة ت�أ�سي�س هيئة رق��اب��ة �شرعية م��ن��ذ ب��داي��ة
ت�أ�سي�س الم�صارف الإ�سالمية ،وذلك للحاجة الما�سة �إلى
الت�أكد من مدى �شرعية العمليات التي يعتمدها الم�صرف
في ن�شاطه� ،أي الت�أكد من عدم تعار�ض ما يقوم به البنك

 3/1/1اخل�ضوع للمعايري واملبادىء الإر�شادية التي
ت�صدرها م�ؤ�س�سات البنية التحتية (.)2
( )1المعايير ال�شرعية ال�صادرة عن هيئة المحا�سبة
والمراجعة� :أ�صدرت هيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات
ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ي ت�أ�س�ست �سنة � 1991أك��ث��ر من
خم�سين م��ع��ي��اراً ���ش��رع��ي��اً ،ت��ن��اول��ت ج��ل المنتجات المالية
المعتمدة م��ن قبل الم�ؤ�س�سات المالية الإ���س�لام��ي��ة عبر
العالم .وهذه المعايير هي عبارة عن عقود مالية متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها.
( )2ال���م���ب���ادئ الإر����ش���ادي���ة ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا مجل�س
الخدمات المالية الإ�سالمية بماليزيا� :أ�صدر المجل�س
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��خ��ط��وط الإر����ش���ادي���ة ت��ت��ع��ل��ق بمخاطر
الإدارة ،وكفاية ر�أ�س المال ،والحوكمة ،و�ضوابط الت�أمين
التكافلي .وكلها مادة علمية جديرة بالدرا�سة لما تتميز
به من جمع بين الأب��ع��اد الفنية والقانونية وال�شرعية
بطريقة من�سجمة.
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الإطار القانوين وال�شرعي الذي تعمل فيه امل�ؤ�س�سات
املالية ٌالإ�سالمية
�أج��م��ع��ت ال��ق��وان��ي��ن ال�����ص��ادرة ف��ي ال��م��ج��ال ب�����أن العمل
الم�صرفي الإ�سالمي يتميز عن العمل الم�صرفي التقليدي
من عدة �أوجه .ومن �أمثلة ذلك ما ورد في القانون اللبناني
المتعلق بالم�صارف الإ�سالمية وال�صادر �سنة  2004الذي
�أ�شار ب�صفة �صريحة الى �إمكانية تملك البنك للعقارات ولو
ب�صفة م�ؤقتة .وتملك العقارات من قبل البنك الإ�سالمي
�أمر طبيعي ،لأن جل عقود الم�صارف الإ�سالمية تقوم على
عقود البيوع �إلى جانب عقود الم�شاركات والخدمات.
وق��د تلج�أ ال��م�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة �إل���ى ع��ق��ود الإي��ج��ار

 1/1خ�ضـــوع ال�صناعــة املاليــة الإ�سالميــة لتــعدد
الأنظمة:
ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة م��ن م�����ص��ارف ،و���ش��رك��ات ت���أم��ي��ن،
و�شركات ت�أجير ،وغيرها هي م�ؤ�س�سات تجارية ،لأنها �شركات
م�ساهمة عامة ،ولعالقتها باالدخار العام ف�إن مجرد فقدان
الثقة فيها (ف�ض ً
ال عن انهيارها) ي�ؤثر �سلباً على المحيط
المالي واالجتماعي وت��زع��زع اال�ستقرار المالي .ف���الإدارة
التنفيذية في الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية تخ�ضع �إلى
القانون المنظم للمهنة ولرقابة مجل�س الإدارة� ،ش�أنها �ش�أن
الإدارات ف��ي الم�ؤ�س�سات الأخ����رى ،ولكنها تخ�ضع لرقابة
الهيئة ال�شرعية.
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االت�ساع الكمي والنوعي لظاهرة
االنفتاح على �أعمال التحكيم
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ي�شكل �ضمانة ل�صحتها ،فهذا ال يمنع من ن�شوب الخالف في
قراءة وتف�سير ما �أجيز ،وبالتالي ال تحول الإج��ازة الم�سبقة
للعقود والمعامالت المالية القائمة على �أحكام ال�شريعة دون
�إمكانية ر�صد هيئة التحكيم لخلل في تطبيق العقود المجازة
�أو في بع�ض �شروطها .ف�إجراءات التنفيذ لمنتج مالي م�صادق
عليه من قبل الهيئة ال�شرعية قد ال تكون مطابقة لمراحل
التنفيذ الم�ضبوطة بالمنتج الم�صادق عليه.
ومن ناحية تعامل الق�ضاء مع المعامالت الم�ستجدة في
ال�صناعة المالية الإ�سالمية يالحظ �أن التجربة قد �أثبتت
 من خالل درا�سة بع�ض الأحكام ال�صادرة عن المحاكم -�أن الق�ضاء (داخ��ل العالم الإ�سالمي وخارجه) عالوة على
ما يت�صف به من بطء في ت�سوية النزاعات ب�سبب الت�أجيل
المتكرر للق�ضايا (بالرغم م��ن وج��ود جهود لال�ستجابة
للحاالت الطارئة عن طريق الق�ضاء الم�ستعجل) ،وتعدد
درجات التقا�ضي ،وكثرة اللجوء النتداب الخبراء ،وغيرها
من الأ�سباب ،لم ي�أخذ -في كثير من الأحكام ال�صادرة عنه
 بعين االعتبار خ�صو�صية المنتجات المالية الإ�سالمية،والتي تعتبر في الحقيقة عقوداً غير م�ألوفة لدى الجهاز
ال��ق�����ض��ائ��ي .ول��ن��ا ب��ع�����ض ال��ع��ي��ن��ات (ن���م���اذج) م���ن الأح���ك���ام
الق�ضائية ال�����ص��ادرة ع��ن بع�ض المحاكم ب�ش�أن المنتجات
المالية الإ�سالمية ت�ؤكد هذا الأمر.

المنتهي بالتمليك ف��ي م��ج��ال ال��ع��ق��ارات ،و�إل���ى المغار�سة
ف���ي ال���م���ج���ال ال����زراع����ي ،ك��م��ا �أخ�����ذ ال���ق���ان���ون بخ�صو�صية
البعد اال�ستثماري للبنوك الإ�سالمية عندما �أج��از �إج��راء
الم�شاركات والم�ساهمات دون التقيد ببع�ض �أحكام القانون
العام التي تحدد ن�سباً ال يمكن تجاوزها .وقد �صيغ القانون
العام للم�ؤ�س�سات المالية عموماً وللم�صارف خ�صو�صاً في
�إطار التعامل التقليدي بالمال ،الذي يكاد ينح�صر في عقد
القر�ض بفائدة و�إن تعددت الأوجه.
وم��ن مظاهر مبد�أ الأخ��ذ بالخ�صو�صية �إح���داث رقابة
متخ�ص�صة في العمل الم�صرفي الإ�سالمي ،من ذلك ما ن�صت
عليه المادة الخام�سة من القانون االتحادي لدولة الإمارات
العربية المتحدة رقم ( )6ل�سنة  ،1985الذي ن�ص على �أن
ت�شكل ب��ق��رار م��ن مجل�س ال���وزراء هيئة عليا �شرعية تلحق
ب��وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق���اف ت�ضم عنا�صر �شرعية
قانونية وم�صرفية تتولى ال��رق��اب��ة العليا على الم�صارف
للتحقق م��ن م�شروعية معامالتها وف��ق��اً لأح��ك��ام ال�شريعة
الإ�سالمية ،كذلك �إبداء الر�أي فيما يعر�ض على هذه الجهات
م��ن م�سائل �أث��ن��اء ممار�ستها لن�شاطها .وي��ك��ون ر�أي الهيئة
العليا ملزماً للجهات المذكورة .ومن الوجيه تفعيل هذه
ال��م��ادة ب�سبب م��ا ات�ضح بعد ممار�سة الن�شاط الم�صرفي
الإ�سالمي في الإم��ارات لما يقارب � 40سنة� ،أن وج��ود هيئة
عليا �سيح�سن م��ردود القطاع ،ف�ض ً
ال عن توحيد ال��ر�ؤى في
الم�سائل المف�صلية في ال�صناعة المالية الإ�سالمية.

من معامالت مع متعامليه ،والم�صارف المرا�سلة ،و�أطراف
�أخرى ،مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية� ،سعياً لتطابق
القول مع العمل ،ب���أن تكون ممار�سة الم�صرف في الواقع
مطابقة لما �أعلن عنه في نظامه الأ�سا�سي ،وما يروجه في
من�شوراته وما ين�ص عليه من �شروط في عقوده .والمق�صود
بالرقابة ال�شرعية في معناها الوا�سع هو متابعة وفح�ص
وتحليل كافة الأعمال والت�صرفات وال�سلوكيات التي يقوم
بها الأف���راد والجماعات والم�ؤ�س�سات وغيرها ،للت�أكد من
�أنها تتم وفقاً لأحكام وقواعد ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك
با�ستخدام الو�سائل المالئمة الم�شروعة ،وبيان المخالفات
والأخ��ط��اء وت�صويبها ف��وراً ،وتقديم التقارير �إل��ى الجهات
المعنية مت�ضمنة المالحظات والن�صائح والإر�شادات و�سبل
التطوير �إلى الأف�ضل.
كما �أن وجود هيئة رقابة �شرعية من �ش�أنه �أن يطمئن
المتعاملين مع الم�صرف الذين اختاروا التعامل معه على
�أ�سا�س التزامه بتطبيق �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية،
ويرون في هيئة الرقابة ال�شرعية جهازاً م�ستق ً
ال يحميهم
من �شروط الم�صرف التي قد تبدو متع�سفة وغير متوازنة.

املجلة القانونية  /امللف

كالم�شاركة المتناق�صة ي��دل على ع��دم ت��وخ��ي ال��دق��ة من
قبل المحاكم في ا�ستخدام الم�صطلحات المنا�سبة .ولهذا
اال�ستخدام ت�أثير على نتيجة الحكم.
ولكن يبدو كذلك �أن الطريقة التي اعتمدتها الم�ؤ�س�سات
ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ف��ي ���ص��رف م�ساهمتها ف��ي الم�شاركة
ال��م��ت��ن��اق�����ص��ة ،ق��د �أ���س��ه��م��ت ف��ي خ��ل��ط ال��م�����ص��ط��ل��ح��ات ،وذل��ك
بتحويل م�ساهمتها �إلى ح�ساب ال�شريك .فيبدو للقا�ضي �أن
هذا المبلغ هو قر�ض .فكان من الأن�سب للبنك �أن يفتح ح�ساباً
م�شتركاً ت��ودع فيه الم�ساهمة .وي�صرف منه بتوقيع مزدوج
بين ممثل البنك والعميل حتى تبرز خ�صائ�ص ال�شركة.

2

م��ن خ�ل�ال ق��راءت��ن��ا لمجموعة الأح���ك���ام ال�����ص��ادرة عن
المحاكم الأجنبية في مجال المنتجات المالية الإ�سالمية
تو�صلنا �إلى المالحظات والنتائج التالية:
 1/2عدم توخي الدقة يف ا�ستخدام امل�صطلحات
املنا�سبة:
ف��ي ���س��ي��اق ���س��رده��ا ل��ل��وق��ائ��ع ك��ث��ي��راً م��ا ت��ذك��ر المحكمة
الوقائع م�شو�شة وقريبة من المعاملة التقليدية المبنية
على الفائدة ،في حين �أن العقد المعرو�ض عليها للنظر
�صريح في م�ضمونه( ،وهذا يعك�س فهمها للق�ضية).
ومن �أمثلة ذلك ،وفي �إطار النظر في عملية تمويل ب�صيغة
الم�شاركة المتناق�صة ذك���رت المحكمة ف��ي مطلع ال�صفحة
م��ا يلي« :و���س��ن��داً لهذه العقود بلغت قيمة تمويل الم�شاركة
المتناق�صة الممنوح للمدعى عليه ....بن�سبة ربح  %25وبق�سط
�شهري ب��ل��غ ،...و�أن المدعى عليه تخلف عن �سداد الأق�ساط
الم�ستحقة بذمته بموجب عقود الم�شاركة المتناق�صة.»...
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�إن ذكر ن�سبة ربح  %25دون ذكر ن�سبة الطرف الآخر مع
ربطها بالأق�ساط ال�شهرية ،يوحي ب�أن المعاملة هي عملية
قر�ض ،و�أن  %25هي ن�سبة فائدة .ولكن �سرعان ما تداركت
المحكمة بعد �أن ات�ضحت لها ال�صورة في ال�صفحة الثالثة
من الحكم ،حيث ذكرت المحكمة �أنه «تم �إبرام عقد م�شاركة
متناق�صة بين المدعي والمدعى عليه ت�ضمن ب�أن المدعى
عليه يمتلك قطعة �أر�ض و�أنه يرغب في �إكمال بيت عليها،
وواف��ق بموجبه البنك المدعي على تمويل المدعى عليه
بطريق الم�شاركة المتناق�صة ،لإقامة الإن�شاءات الواردة في
المخططات الهند�سية بتقديم مبلغ حده الأق�����ص��ى....و�أن
حق ا�ستغالل منفعة البناء يكون مفو�ضاً للبنك المدعي،
ويكون للمدعى الحق منفرداً في �إبرام عقود الإيجار للغير
وت���أج��ي��ره��ا للمدعي عليه ب���أج��رة المثل للبناء ،ويتقا�ضى
البنك المدعي  %25من �إجمالي كل �إي��راد ربحاً له� ،سواء
�أكان الإيراد بدل �إيجار �أم بدل مفتاحية �أم بدل خلو ،ويكون
للمدعى عليه ن�سبة  %75من �إجمالي كل �إيراد ربحاً.»...
�إن ا���س��ت��خ��دام ك��ل��م��ة «ال��ق��ر���ض» ف��ي م��ج��ال ال��م�����ش��ارك��ة،

 3/2اال�ستبعاد ال�صريح لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
املن�صو�ص عليها بالعقد:
ذهبت بع�ض الأحكام ال�صادرة في المملكة المتحدة �إلى
ا�ستبعاد �أحكام ال�شريعة بالرغم من الن�ص على ذلك في العقد
(بالبند الخا�ص بالقانون الواجب التطبيق) ،وطبقت �أحكام
القانون الإنجليزي تارة بحجة �أن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
لي�ست مدونة في �شكل بنود (المق�صود بنود قانونية �شبيهة
بالمجالت القانونية المعا�صرة) يمكن االعتماد عليها لإ�صدار

درا�ســـة يف الأ�سبـــاب:
و�إذا ما حاولنا الوقوف على �أ�سباب وم�صادر ال�صعوبات
التي تالقيها المحاكم ف��ي ا�ستيعاب المعامالت المالية
الإ���س�لام��ي��ة ال��م��ع��ا���ص��رة ،ن��ج��د �أن ذل���ك ي��ع��ود �إل����ى طبيعة
عقود ال�صناعة المالية الإ�سالمية .فالمعامالت المالية
الإ���س�لام��ي��ة كما ت��م��ار���س ال��ي��وم م��ق��ارن��ة بما ورد ف��ي الفقه
القديم تتميز باختالط الأم��وال ،وتعدد �أط��راف المعاملة
الواحدة .ولن�ضرب لذلك مثالين:
ال��م��ث��ال الأول :اخ��ت�لاط الأم������وال :وه����ذا ن��ج��ده
ف��ي الم�ضاربة التي ي����ؤدي فيها الم�صرف دور الم�ضارب،
و�أ����ص���ح���اب ح�����س��اب��ات اال���س��ت��ث��م��ار دور رب ال���م���ال .فالبنك
الم�ضارب ي�ؤدي هذه الوظيفة بالن�سبة لبقية الم�ستثمرين
ب�صفتهم �أرباب مال ،وفي نف�س الوقت يدير �أمواله معهم.
وهنا يبرز م�صطلح الم�ضارب ال�شريك ،حيث يكون حر�ص
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عينات من عدم مالءمة �صيغة ف�ض النزاعات عن
طريق الق�ضاء يف جمال ن�شاط امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية

 2/2عدم االهتداء للتعليل ال�شرعي
النابع من جوهر املعاملة:
ال ينكر على المحاكم �إيجاد تعليل لمعاملة معينة بتعليل
�إ�ضافي من �ش�أنه �أن يعزز المعاملة ،لكن نجد �أن القا�ضي
(على الأق���ل ف��ي ال���دول التي تقوم المعامالت الم�صرفية
فيها �أ�سا�ساً على القر�ض واالق��ت��را���ض) بقي �أ�سير منطق
القر�ض .فعلى �سبيل المثال في عملية الم�شاركة المتناق�صة
المذكورة ،كان ج��واب المحكمة على دف��وع الم�شترك الذي
ي�� ّدع��ي ب����أن ن�سبة ( %25وه���ي ن�صيب البنك م��ن ع��ائ��دات
الإيجار) هي ن�سبة فائدة« .فقد ح�صل الم�صرف على حقه
�سواء ُ�س ِّم َي قر�ضاً �أم ن�سبة ربح» .ولكن مثل هذا التو�صيف
ال��م��ج��اف��ي للحقيقة ل���ه �آث������اره ،ف��ق��د يت�سبب ف���ي ح��رم��ان
الم�صرف من ع��ائ��دات يراها �شرعية (نتيجة م�شاركة في
م�شروع) و�صفت خط�أ على �أنها قر�ض ربوي ال ي�ستفيد منه
البنك ،بل ي�صرف في �أوجه البر .كما قررت ذلك المعايير
ال�شرعية التي ترى تجنيب عن�صر الحرام من دخل البنك.
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 4/1/1خ�ضوع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للمعايري
الدولية:
تعمل الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية في محيط
دول��ي ،فهي تفتح اعتمادات م�ستندية ،وتعززها ،ولها
مرا�سلون ب��ال��خ��ارج ،ول��ه��ا ف���روع خ���ارج ال��دول��ة التي
تن�شط فيها ،ولها �إيداعات على ذمة �أ�صحابها ،وت�شارك
في التمويالت الم�صرفية المجمعة .كل ه��ذا يجعلها
مطالبة باال�ستجابة للمعايير الدولية مع الحفاظ على
خ�صو�صيتها .ولعل من �أهم هذه المعايير «الإر�شادات
الدولية لمعايير كفاية ر�أ���س المال» .وتت�ضمن هذه
الإر����ش���ادات اتفاقية ب��ازل الأول����ى ،والتعديل الخا�ص
بمخاطر ال�سوق ،واتفاقية بازل الثانية والثالثة.

الأحكام ،وت��ارة بتف�سير متع�سف ل�شرط �شائع االنت�شار �صيغ
كالتالي« :يتم تطبيق القانون البريطاني بما ال يخالف �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية» .فقد ر�أى وا�ضعو ال�شرط �أن القوانين
ال ت�صادم من حيث المبد�أ �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ولهذا
ال ينكر اختيار القانون البريطاني لحكم المعامالت ،ولكن
حر�صاً من الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية على احترام نظمها
الأ���س��ا���س��ي��ة ،ف��ق��د ق��ي��دت ال��ق��ا���ض��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي ع��ن��د تطبيقه
قانونه الوطني بعدم مخالفة �أح��ك��ام ال�شريعة الإ�سالمية.
ولكن تف�سير القا�ضي البريطاني لل�شرط ذه��ب ف��ي اتجاه
اع��ت��ب��ار ال�����ش��رط مت�ضمناً ل��خ��ي��ار ب��ي��ن ال��ق��ان��ون البريطاني
و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .فما كان له �إال �أن يختار القانون
البريطاني بحكم معرفته الجيدة له.
على �ضوء هذه الأحكام وغيرها والتي لم تتوخ الدقة في
تو�صيف المعامالت ،ال�شيء الذي �أدى �إلى مخالفة �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية كلياً �أو جزئياً ب�سب الخط�أ في التطبيق
ال�صحيح لأحكام ال�شريعة� ،أو ا�ستبعادها بالرغم من الإرادة
ال�صريحة لأط��راف ال��ن��زاع� ،أ�صبحت هناك مخاطر يمكن
�أن يطلق عليها ا�سم «المخاطر الق�ضائية لل�صناعة المالية
الإ�سالمية» تعتر�ض ال�صناعة المالية الإ�سالمية عموماً
والم�صارف الإ�سالمية خ�صو�صاً.

املجلة القانونية  /امللف

الم�ضارب وبذل العناية �أكبر مما لو لم يكن �شريكاً .كما �أن
هناك خ�شية ت�ضارب الم�صالح .كما نجد في الوقف اختالط
�أم��وال الواقفين في ال�صناديق العامة بعد �أن كان الواقف
واح��داً وه��و ع��ادة �صاحب عقار .وه��ذه التطبيقات حديثة،
ولم ي�سبق �أن تم التعامل بها عملياً في القرون الأولى من
تاريخ الفقه الإ�سالمي ،لكن ربما �أ�شير �إليها في كتب الفقه
في �شكل افترا�ضات �أو جواب على �س�ؤال.

ال��م��ث��ال ال��ث��ان��ي :ت��ع��دد �أط����راف المعاملة ال��واح��دة:

مـزايا التحكيـم بالن�سبـة للم�ؤ�س�سـات
املاليـة الإ�سالميــة
عند الحديث عن مزايا التحكيم في ال�صناعة المالية
الإ�سالمية ،من الإن�صاف ذكر مزايا التحكيم في عمومه ،وهي
مزايا ت�شترك فيها م�ؤ�س�سات التحكيم على اختالف �أنواعها،
مع �إبراز المزايا الخا�صة بال�صناعة المالية الإ�سالمية ،وهي
في قلب المو�ضوع الذي نحن ب�صدد درا�سته.
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ال���م���رون���ة ال��وا���س��ع��ة ف���ي اخ��ت��ي��ار ال���ق���ان���ون ال���واج���ب
التطبيق :يتميز التحكيم بتمكين �أط��راف النزاع من اختيار

القانون المالئم لطبيعة العقد المبرم بين الطرفين وذلك بكل
حرية .فكثيراً ما يختار �أطراف النزاع قانوناً يعرفونه ،ويلبي
الحلول التي يرغب فيها الأطراف عند ن�شوب نزاع بينهم.
 2/3مــزايا التحكيم بالن�سبـة للم�ؤ�س�ســات املاليـــة
الإ�سالميـــة:
�إ�ضافة للمزايا المذكورة �أع�ل�اه ،وه��ي مزايا يوفرها
التحكيم عموماً والم�ؤ�س�سي خ�صو�صاً ،ف����إن الم�ؤ�س�سات
المالية الإ���س�لام��ي��ة ه��ي �أول���ى م��ن غيرها باالعتماد على
�صيغة التحكيم في ت�سوية نزاعاتها ،وذلك للأ�سباب التالية:
 1/2/3مطابقة القرارات لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية:
����ص���دور �أح����ك����ام م��ط��اب��ق��ة ل��ل�����ش��ري��ع��ة الإ����س�ل�ام���ي���ة من
متخ�ص�صين ف��ي المعامالت المالية الإ���س�لام��ي��ة ب�شقيها

 2/2/3قطع الطريق على املماطلني:
ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة �أح���ر����ص م��ن غ��ي��ره��ا من
الم�ؤ�س�سات المالية على اختيار التحكيم ك�صيغة لف�ض النزاعات،
لأن ال�ضرر عليها �أكبر من الم�ؤ�س�سات التقليدية .فالم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية التي يمنع عليها تقا�ضي غرامات مقابل الت�أخير
في �سداد الديون العتبار ذلك من قبل المجامع الفقهية من قبيل
رب��ا ،تحتاج �إل��ى �صدور حكم في وق��ت وجيز ،ال�سترجاع حقوقها
بالتنفيذ على المدين بال�سرعة المطلوبة .وهذه الوظيفة ي�ؤديها
مركز التحكيم بف�ضل المزايا المذكورة �أعاله ومنها ال�سرعة.
 3/2/3القدرة على معاجلة امل�سائل امل�ستجدة يف جمال
املعامالت املالية:
�أث��ب��ت��ت بع�ض المحاكم ال��ت��ي ن��ظ��رت ف��ي ق�ضايا تخ�ص
المعامالت المالية الإ�سالمية عدم قدرتها على فهم طبيعة
و�أبعاد المعامالت المالية الإ�سالمية .ونعني هنا المحاكم
البريطانية التي تعر�ض عليها �سنوياً ن�سبة كبيرة من الق�ضايا

ملعلوماتك
يتمي��ز التحكيم بتمكني �أطراف النزاع م��ن اختيار القانون
املالئم لطبيعة العقد املربم بني الطرفني وذلك بكل حرية.
فكثري ًا م��ا يختار �أطراف الن��زاع قانون�� ًا يعرفونه ،ويلبي
احللول التي يرغب فيها الأطراف عند ن�شوب نزاع بينهم

91

العــدد (� - )14أبريل -

3

ال�سرية المطلقة في ف�ض النزاع :تتحقق ال�سرية بف�ضل
عدم عالنية جل�سات المحكمين .وتبرز قيمة هذه ال�سرية جلية
في التحكيم الدولي ،حيث يف�ضل �أحياناً عدم رفع الق�ضية �إلى
المحاكم النظامية حفاظاً على �أ�سرار المعاملة .ومع تطور
االبتكارات في المجال التكنولوجي وحتى في الجانب المالي
فقد ت��ع��ززت مكانة ال�سرية .ولكن م��ع ال��دع��وة �إل��ى الإف�صاح
ف��ي المعامالت المالية ،ه��ل م���ازال لل�سرية مكانة؟ �أم يجب
�أن نفرق بين الق�ضايا التي تكون �أطرافها �شركات م�ساهمة
عامة وال�شركات الأخرى .وحتى في �شركات الم�ساهمة العامة،
الإف�����ص��اح يكون للم�ساهمين وح��ده��م .فم�س�ألة ال�سرية على
�أهميتها تعتبر من الم�سائل القابلة للنقا�ش.

المعامالت المالية يقبل �أط��راف النزاع تنفيذها عن طواعية.
وال�سبب في ذل��ك �أن هناك اطمئناناً لحكم المحكمين وتعهداً
م�سبقاً بتنفيذ الحكم ،بناء على �أن التحكيم ع��دال��ة ت�صالحية
بنيت على اختيار حر للمحكمين .وتفيد بع�ض الأرق��ام �أن �أكثر
من  %90من القرارات ال�صادرة عن هيئات التحكيم الدولية تنفذ
دون لجوء الأطراف �إلى المحاكم للت�صديق على حكم التحكيم.
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تميزت جل المعامالت المالية الإ�سالمية من الناحية التاريخية
بح�صر المعاملة في �شخ�صين .ون�سوق �أمثلة على ذلك.
•الم�ضاربة التاريخية :كانت تجمع بين �شخ�صين ،وهما:
رب المال والعامل� .أما اليوم فيمكن �أن يكون �أرباب المال
�أكثر من واحد .كما يمكن �أن يكون الم�ضاربون �أكثر من
واحد ،ف�ض ً
ال عن �أن رب المال �أ�صبح �شخ�صاً معنوياً.
• ال��م��راب��ح��ة :كما نجد ف��ي المرابحة ل�ل�آم��ر بال�شراء
ثالثة �أط��راف على الأق��ل بعد �أن ك��ان �أطرافها اثنين
فقط .وتبعاً لذلك تعددت عقود المعاملة الواحدة.
هذه ال�صيغ كما هي مطبقة اليوم لي�س لها وجود �صريح
ف��ي الفقه القديم ،ولكن انكبت عليها المجامع الفقهية
وال��ل��ج��ان ال�����ش��رع��ي��ة ف��ي ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
لبلورتها ب�صورة جلية.
ول��ه��ذه الأ���س��ب��اب مجتمعة ،ن��رى ف��ي �صيغة التحكيم
مخرجاً منا�سباً �إذا ما تزامن مع ت�أهيل يجمع بين �أبعاد
ثالثة :البعد الفني ،والبعد القانوني ،والبعد ال�شرعي.

 1/3مزايـــا التحكيـــم مطلقــــــ ًا:
ال�سرعة والدقة في ح�سم النزاع :تتحقق ال�سرعة والدقة
في ف�ض النزاعات في عدة عوامل ،من �أهمها تفرغ المحكمين
من ناحية ،وعدم تقيدهم بالإجراءات ال�شكلية (التي عادة ما
يتم�سك بها الق�ضاء) التي تهدر �أحياناً �أ�صل الحق ،وتحول
دون ت�أمينه ،با�ستثناء الإجراءات الأ�سا�سية التي ت�شترك فيها
�إج����راءات التحكيم م��ع الإج����راءات الق�ضائية ،ومنها دع��وة
�أطراف النزاع بالطرق القانونية ،واحترام مبد�أ المواجهة.
كما �أن ا�ستبعاد طرق الطعن المعهودة في الق�ضاء من �ش�أنه
�أن ي�شكل عن�صراً �إ�ضافياً في ال�سرعة .ف�ض ً
ال عن �إمكانية
تفوي�ض المحكمين بالحكم وفق �صيغة «التحكيم بال�صلح»
وه��ي �أن يحكم المحكمون في الق�ضية وف��ق قواعد العدل
والإن�صاف دون الرجوع لقانون بعينه.
وج���ود محكمين �ضالعين ف��ي م��ج��ال ال���ن���زاع :اختيار
محكمين ملمين بالأبعاد الفنية لنزاع يجنب اللجوء �إلى
الخبراء �إال نادراً� ،إ�ضافة �إلى �أن معرفتهم العملية للقوانين
والأعراف التجارية �سوف ت�ضع الحكم في م�ساره ال�صحيح.
وكثيراً ما يتم اختيار المحكمين بناء على انتمائهم للقطاع
الذي ينتمي �إليه المتنازعون .وفي التحكيم الدولي يمكن
اختيار المحكمين بناء على تمكنهم من اللغة التي �أعدت
بها العقود والوثائق مو�ضوع ال��ن��زاع ،ال�شيء ال��ذي ي�سهل
االه��ت��داء لحل ع��ادل بف�ضل الفهم الدقيق للم�صطلحات
الم�ستخدمة.

ا�ستعداد �أطراف النزاع �إلى قبول حكم المحكمين عن
طواعية� :أثبتت التجربة �أن �أحكام المحكمين وخا�صة في مجال

الفني وال�شرعي .فبعد �أكثر من �أربعين �سنة من ممار�سة
ال�صناعة المالية الإ���س�لام��ي��ة ع��م��وم��اً ،والعمل الم�صرفي
الإ�سالمي المنظم خ�صو�صاً ،وبعد �صدور مئات الفتاوى
في مجاالت �شتى من فقه المعامالت ،توفرت م��ادة علمية
وعملية ناجعة ،كما توفرت خبرات متمر�سة في ا�ستيعاب
الق�ضايا الم�صرفية المعا�صرة ،واقتراح الحلول ال�شرعية
المنا�سبة لها .وت�أكيداً لذلك يالحظ تراجع ملفت في عر�ض
الق�ضايا المتعلقة بالمالية الإ�سالمية على محاكم لندن
وباري�س ،وفي درجة �أقل مراكز التحكيم في العالم الغربي.

املجلة القانونية  /امللف

 5/2/3التقيد املطلق بال�شروط:
الح��ظ��ن��ا م��ن خ�ل�ال م��ت��اب��ع��ة ق�����رارات ال��ت��ح��ك��ي��م �أن
هناك تقيداً وا�ضحاً من قبل المحكمين بتطبيق �أحكام
ال�شريعة ،كما هو من�صو�ص عليه في بند التحكيم ،وكما
هو من�صو�ص عليه في لوائح مركز التحكيم (المركز
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 6/2/3عدم ت�أثر املحكم باملحيط القانوين:
المحكم ال �سلطان عليه وال خلفية ل��ه �إال التقيد
باتفاقية التحكيم خوفاً من تعر�ض حكمه للبطالن� .أما
المحاكم فهي عادة ما تكون حري�صة على عدم التناق�ض
في �إ���ص��دار �أحكامها مع المنظومة القانونية العامة.
وم��ن �أمثلة ذل��ك �إذا ك��ان القانون ي�أخذ بمبد�أ الفائدة
�أخذاً وعطاء ،فال يتوقع �أن يلتزم القا�ضي ب�شرط تطبيق
�أحكام ال�شريعة المن�صو�ص عليها في العقد .وه��ذا ما
يف�سر االجتهاد �أحياناً في ا�ستبعادها لأحكام ال�شريعة
باال�ستناد �إلى �إعادة التكييف حتى تن�صهر المعاملة في
منظومة ال��ق��ان��ون الو�ضعي� ،أو االح��ت��ج��اج ب��ال��ع��رف� ،أو
بالنظام العام .وفي هذا المنحى وجاهة ،لكن ال يخدم
ذل��ك ال�صناعة المالية الإ�سالمية التي ت�سعى لتثبيت
خ�صائ�صها.
 7/2/3التحكيم عن�صر تقدمي ال�شريعة على غريها
من القوانني:
التحكيم باب وا�سع لتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
لأن ال��ح��ري��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا التحكيم ف��ي اخ��ت��ي��ار ال��ق��ان��ون
الواجب التطبيق على النزاع تجعل تقديم تطبيق ال�شريعة
على غيرها م��ن النظم القانونية �أم����راً واق��ع��ي��اً .وم��راع��اة
تطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،من الم�سائل الجوهرية
في ن�شاط ال�صناعة المالية الإ�سالمية.
 8/2/3الت�أثري على الت�صنيف:
وج��ود ن��زاع��ات عالقة �أم���ام المحاكم لفترة طويلة دون

املركز الإ�سالمي الدويل للم�صاحلة
والتحكيم منوذج التحكيم الدويل
املتخ�ص�ص يف ف�ض النزاعات يف جمال
ال�صناعة املالية الإ�سالمية
ال��ح��دي��ث ع��ن التحكيم م��ن م��ن��ظ��ور �إ���س�لام��ي ل��م يعد
�أم�����راً ن��ظ��ري��اً ،ف��ال��م��رك��ز الإ����س�ل�ام���ي ال���دول���ي للم�صالحة
والتحكيم لبنة �أ�سا�سية في البنية التحتية لل�صناعة المالية
الإ�سالمية ،باعتباره م�ؤ�س�سة دولية م�ستقلة وغير ربحية
متخ�ص�صة �إل��ى جانب م�ؤ�س�سات البنية التحتية الأخ��رى
الم�شار �إليها �آنفاً.
�إن جلوء التحكيم �إىل اخلربة �أمر ا�ستثنائي ،ويف
م�سائل فنية ال يدركها �إال �أهل االخت�صا�ص الدقيق،
لأن مقيا�س اختيار املحكمني ي�شمل خربتهم العلمية
والعملية

ال��ب��ت فيها ي��ـ���ؤث��ر �سلباً على ب��رن��ام��ج الم�ؤ�س�سات الماليـة
الإ�سالميـة فـي ا�ستقطاب م��وارد مالية �إ�ضافية عن طريق
ال�صكوك مث ً
ال .فالبت في المعاملة في مدة وجيزة ي�ؤدي
�إلى غلق ملف النزاع ب�صفة نهائية.
 9/2/3التحكيم وجه من �أوجه العدالة ال�صلحية:
في ثقافة الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية من المفرو�ض
�أن ال تكون الخ�صومة قطيعة بين الم�ؤ�س�ستين المتنازعتين،
�أو بين م�ؤ�س�سة وعميلها ،و�إنما خالف عابر يتم طيه بعد
�صدور الحكم ،لي�ست�أنف التعامل �إن لم يكن قد ا�ست�ؤنف حتى
قبل �صدور الحكم .وه��ذا المناخ يوفره التحكيم ب�سرعته
و�سريته ،وثقة �أط��راف النزاع في المحكمين ،وفي المركز
الذي يدير التحكيم� .أما التقا�ضي بما يحمله من �إجراءات
(ن�شر الق�ضايا في �أروق��ة المحاكم ،وربما ا�ستغاللها من
قبل ال�صحف) فخ�شية القطيعة واردة.

� 1/4إطار الت�أ�سي�س:
لما �أ�صبح لل�صيرفة الإ�سالمية التي ب��د�أت فعلياً �سنة
 1974بت�أ�سي�س بنك دبي الإ�سالمي كيان م�ستقل ،له �سمات
وخ�صائ�ص تختلف في م�ضمونها عن ال�صيرفة التقليدية.
ولما تعاظم هذا الدور في ال�سنوات الأخيرة كماً وكيفاً ،كان
م��ن الطبيعي �أن يترجم تعاظم دور الم�صارف الإ�سالمية
ب�آليات قانونية و�شرعية تعك�س خ�صو�صية المنهج المتبع
ف��ي التعامل .ونتيجة لهذا االخ��ت�لاف الفكري بين �صناعة
ال�صيرفة الإ�سالمية ،وال�صيرفة التقليدية ظهرت الحاجة
لأن يكون لل�صناعة المالية الإ�سالمية م�ؤ�س�سات بني ٍة تحتية
تنظم ن�شاطها ،بحيث ي�صبح لها ك��ي��ان م�ستقل ومتكامل.
وت�أ�سي�س المركز الإ�سالمي الدولي للم�صالحة والتحكيم ()3
ومقره �إم���ارة دب��ي ،يندرج �ضمن �إط��ار �سد ال��ف��راغ في مجال
ف�ض النزاعات في فقه المعامالت المالية بناء على �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وبال�سرعة والمهنية المطلوبتين.
وللت�أكد من جدوى ت�أ�سي�س المركز عهد لمكتب خبرة
دول���ي �إع����داد درا���س��ة علمية للنظر ف��ي م��دى ال��ح��اج��ة �إل��ى
مركز متخ�ص�ص في ف�ض النزاعات في ال�صناعة المالية
الإ���س�لام��ي��ة وف���ق �أح���ك���ام ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة .وخل�صت
الدرا�سة �إل��ى �أن هناك من الأ�سباب المو�ضوعية ما يدعو
�إلى ت�أ�سي�س المركز .ومن �أهم دوافع �إن�شاء المركز �ضبطت
الدرا�سة مجموعة من الأ�سباب والعوامل ،نذكر منها:
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 4/2/3الإملام باجلوانب ال�شرعية للمعاملة مو�ضوع
النزاع:
�إن عدم الإلمام بالجوانب ال�شرعية للمعاملة مو�ضوع
النزاع قد ي�ؤدي �إلى الحكم ب�صحة المعاملة (من الناحية
القانونية) رغ��م بطالنها من الناحية ال�شرعية� ،أو �إع��ادة
تكييفها (لت�ستجيب لقوالب ال��ق��ان��ون الو�ضعي) بالرغم
من �صحتها من الناحية ال�شرعية .ف�أين التقيد ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية المن�صو�ص عليه في النظم الأ�سا�سية
للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ،والتي على �أ�سا�سها ا�ستند
المتعاملون معها ،وو�ضعوا ثقتهم في معامالتها؟!

الإ�سالمي الدولي للم�صالحة والتحكيم) ،لأنه ي�ستمد
نفوذه من اتفاق التحكيم.
�أم���ا المحاكم فبالرغم م��ن وج���ود الن�ص على تطبيق
�أحكام ال�شريعة ،فقد ال تتقيد بهذا البند .ومن �أمثلة ذلك
م��ا ذه��ب��ت �إل��ي��ه المحاكم البريطانية م��ن ا�ستبعاد تطبيق
مبادىء ال�شريعة الإ�سالمية ،بل طبقت قوانين دول��ة مقر
البنك الذي لم تت�ضمن مجلته التجارية ما ينظم المنتجات
المالية الإ�سالمية .وكانت النتيجة تطبيق القانون الو�ضعي،
�سواء كان قانون دولة مقر البنك �أو القانون البريطاني.
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(بحكم الن�ص في عقود التمويل على اخت�صا�ص تلك المحاكم
بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية) التي تتعلق بالم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية ،في م�سائل تخ�ص مدى تطابق معاملة
م�صرفية معينة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ومن �أمثلة
ذلك مبادرة �إحدى المحاكم البريطانية �إلى «تعيين خبيرين
لإب�����داء ال�����ر�أي ح���ول ال�����ص��ي��غ��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ع��ق��د ال��م��راب��ح��ة
وال�شروط االبتدائية التي يجب �أن تتوفر فيه».
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى تعيين خ��ب��راء ل��ل���إدالء ب��ر�أي��ه��م في
م�س�ألة فقهية ،نقول� :إن لجوء التحكيم �إل��ى الخبرة
�أم���ر ا�ستثنائي ،وف��ي م�سائل فنية ال ي��درك��ه��ا �إال �أه��ل
االخت�صا�ص الدقيق ،لأن مقيا�س اختيار المحكمين
ي�شمل خبرتهم العلمية والعملية� .أم��ا �أن يتم تعيين
خبير في م�س�ألة فقهية �صدرت ب�ش�أنها فتاوى منذ بداية
ثمانينات القرن الما�ضي ،ففي ذلك م�ضيعة للوقت من
ناحية ،وكلفة �إ�ضافية غير مبررة .وحتى عند من يقول
ب�أن معرفة القانون الأجنبي بالن�سبة للقا�ضي الوطني
هي من قبيل الوقائع ،وعلى �أطراف النزاع �إثباتها ،وفي
هذا �سبب �إ�ضافي للذهاب �إلى قا�ض �أو محكم ملم �أ�ص ً
ال
ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة ،وال داعي حينئذ لإثباتها.
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 2/4التخ�ص�ص يف الأهداف:
يهدف المركز بالأ�سا�س لتنظيم الف�صل في النزاعات
ال��م��ال��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي تن�ش�أ ب��ي��ن ال��م���ؤ���س�����س��ات المالية
والتجارية� ،أو بينها وبين متعامليها� ،أو بينها وبين الغير،
وذل��ك ب�صيغتي الم�صالحة والتحكيم بما ال يخالف �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،كما يقدم المركز عدة خدمات قانونية
و�شرعية م�ساندة لل�صناعة المالية الإ���س�لام��ي��ة كتقديم
اال���س��ت�����ش��ارات القانونية ،وي��ت��م تفعيل دور ال��م��رك��ز ب�صيغة
ال�شرط والم�شارطة التي ي�ضعها المركز بين �أيدي الإدارات

� 3/4إجـــراءات و�آليــات ن�شــاط املركـــز:
ينظر لآليات الن�شاط داخل المركز على �أنها الم�ؤ�شر
لنجاعة التحكيم .وف��ي ه��ذا الإط���ار يحر�ص المركز على
الإدارة الفعالة في التحكيم من الناحية الإج��رائ��ي��ة .كما
يحر�ص المركز من ناحية المو�ضوع على القانون الواجب
التطبيق ،ال��ذي و�إن عهد في اختياره لأط��راف ال��ن��زاع� ،إال
�أن��ه ال يجب �أن يخالف �أح��ك��ام ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة .وقد
ت��وخ��ى ال��م��رك��ز ق����دراً ك��ب��ي��راً م��ن ال��م��رون��ة لتي�سير عملية
التحكيم ،دون �أن تنقلب تلك المرونة �إلى م�صدر مماطلة.
كما �أن االطمئنان على �سالمة الأحكام ال�صادرة عن هيئات
التحكيم داخل المركز قد حظيت بعناية ،حيث تم ت�شكيل
هيئة ا�ست�شارية للنظر في م��دى تطابق الأح��ك��ام ال�صادرة
عن هيئات التحكيم الم�شكلة وف��ق �أنظمة ول��وائ��ح المركز
مع مبادئ و�أ�صول �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،دون �أن ت�شكل
هذه الهيئة درجة تقا�ضي ،لأن حكم التحكيم نهائي.

 2/3/4القانون الذي يجب على املحكمني تطبيقه
على مو�ضوع النزاع:
�إن الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية و�إن كانت مرجعيتها
الأ�سا�سية هي �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إال �أنها تخ�ضع في
نف�س الوقت ل�ضوابط �أخرى ،فهي بذلك تن�شط تحت «تعدد
الأنظمة» ،كما �أ�سلفنا.
وعند الحديث عن القانون ال��واج��ب التطبيق ال بد من
الأخذ بعين االعتبار تعدد الأنظمة المذكور �آنفاً .وفي مجال
التحكيم ف�إنه لأطراف النزاع كامل الحرية في تحديد القانون
الذي يجب على المحكمين تطبيقه على مو�ضوع النزاع .وفي
حالة عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق � -سواء
قبل ن�شوب النزاع �أو بعده  -يطبق المحكمون القانون الذي
يرونه منا�سباً� ،سواء كان قانون مكان �إب��رام العقد� ،أو قانون
مكان تنفيذه ،وذلك مع مراعاة �شرط العقد وقواعد و�أعراف
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وطبيعة ال��ن��زاع .وق��د �أ���ص��در مجمع الفقه
الإ�سالمي الدولي قراراً في مو�ضوع التحكيم و�ضع فيه الأ�س�س
العامة للتحكيم .كما �أ���ص��درت هيئة المحا�سبة والمراجعة
للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية معياراً في هذا ال�ش�أن ،وبالتالي
�أ�صبح هناك مرجع فقهي معا�صر يقنن التحكيم.
وعم ً
ال بما جاء بالمادة  11من النظام الأ�سا�سي للمركز
«يجب على المحكمين االلتزام بالقانون الذي اختاره �أطراف
النزاع .وفي حالة عدم تحديد القانون واجب التطبيق في
م�شارطة �أو �شرط التحكيم ،ف�إنه يتعين على هيئة التحكيم
اخ��ت��ي��ار ال��ق��ان��ون واج���ب التطبيق الأك��ث��ر الت�صاقاً بالعقد
محل النزاع ،م�ستر�شدة بمكان انعقاد العقد ومكان تنفيذه
وجن�سية المتعاقدين وموطنهما والقانون واجب التطبيق.

 1/3/4حر�ص املركز على الإدارة
الف ّعالة يف التحكيم:
يحر�ص المركز الإ�سالمي الدولي للم�صالحة والتحكيم
ب�صفته م�ؤ�س�سة تحكيم دولية متخ�ص�صة على و�ضع عدة
�ضوابط و�إجراءات ت�ضمن �صدور �أحكام �سليمة من الناحية
الإجرائية والمو�ضوعية ،حتى تكون مقبولة في المحيط
القانوني لل�صناعة المالية الإ�سالمية ،وبعيدة عن الطعن
فيها بالبطالن .ومن هذه الإجراءات:
•�إدارة ال��ت��ح��ك��ي��م ب���اق���ت���دار وب���ح���ي���اد م���ن ق��ب��ل خ��ب��راء
ومخت�صين فنياً وقانونياً و�شرعياً.
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•ل�صناعة الخدمات المالية الإ�سالمية خ�صائ�ص من
حيث ال�ضوابط والممار�سة والم�صطلحات تميزها
عن ال�صناعة المالية التقليدية .ومثل هذا االختالف
يحتاج �إلى �آليات ن�شاط مختلفة في الأهداف والآليات،
بما فيها كيفية ف�ض النزاعات.
•ت��ط��ور ح��ج��م ال�����ص��ن��اع��ة ال��م�����ص��رف��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة في
ال�سنوات الأخيرة ب�شكل ملحوظ.
•ت����ط����ور وت���ع���ق���ي���د ال���م���ع���ام�ل�ات ال���م���ال���ي���ة ع���م���وم���اً
والإ�سالمية خ�صو�صاً.
•غياب خبراء في ال�صناعة الم�صرفية الإ�سالمية داخل
الأنظمة القانونية ال�سائدة.
ي�ضاف �إلى ذلك العنا�صر التالية:
ال��م��ك��ان��ة ال��م��ت��م��ي��زة ل��ل�����ص��ل��ح وال��ت��ح��ك��ي��م ف���ي م��ج��ال
المعامالت المالية عموماً والإ�سالمية خ�صو�صاً ،مع
م�شروعية ال�صلح والتحكيم بالن�ص القر�آني وال�سنة
النبوية والإجماع.
رغبة المتعاملين في التجارة الدولية ب�صيغة التحكيم
ل��ح�����س��م خ�لاف��ات��ه��م .ف�ل�ا ي��ك��اد ي��خ��ل��و ع��ق��د م���ن ع��ق��ود
التجارة الدولية من �شرط اللجوء �إلى التحكيم.
ب��روز الحاجة لإيجاد �آلية لف�ض النزاعات على �أ�سا�س
ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك ب�سبب تعاظم دور الم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية ع��دداً (حيث يقدر عدد الم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية من بنوك ،و�شركات ت�أمين ،و�شركات
ت�أجير ،و�صناديق ا�ستثمارية ب�أكثر من خم�سمائة حول
العالم ) ،ونوعية حيث (تدير ه��ذه الم�ؤ�س�سات مئات
الباليين من ال���دوالرات) ،ما اب��رز الحاجة �إل��ى �إيجاد
�آلية لف�ض النزاعات على �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية.
ت��ن��وع المنتجات المالية الإ���س�لام��ي��ة وت�شعبها ،جعل
م��ن ال�����ض��روري الأخ���ذ بعين االع��ت��ب��ار خ�صائ�ص هذه
المنتجات ،وذلك بالإلمام بالجوانب ال�شرعية والفنية،
و�إال تعطلت م�صالح الم�ؤ�س�سات المالية المذكورة.
قبول االحتكام �إلى قواعد ال�شريعة على نطاق وا�سع،
حيث �أ�صبح االح��ت��ك��ام لل�شريعة الإ���س�لام��ي��ة م��ن قبل
ال��ع��دي��د م���ن ال��ج��ه��ات �أم�����راً واق���ع���اً���� ،س���واء م���ن خ�لال
الدرا�سات القانونية والأكاديمية التي ترى في ال�شريعة

منهجاً عاد ًال لف�ض النزاعات� ،أو من قناعة رجال الأعمال
بمرونة وعدالة و�إن�صاف قواعد ال�شريعة الإ�سالمية،
وذلك لقدرة ال�شريعة على تحقيق التوازن في الحقوق
والواجبات ،وت�شبثها بمبد�أ العدل والإن�صاف ك�أمر ثابت،
وهو مبتغى كل الجهات العاملة في الحقل المالي.
غياب مركز تحكيم تجاري دولي متخ�ص�ص في المنطقة
ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة ،با�ستثناء ال��م��رك��ز الإ���س�لام��ي
للتحكيم التجاري بالقاهرة ال��ذي ت�أ�س�س �سنة ،1991
ف���إن العمل ف��ي المراكز الدولية والإقليمية الأخ��رى
ي��ق��وم على تطبيق ال��ق��وان��ي��ن الو�ضعية ال��ت��ي اختارها
�أط��راف ال��ن��زاع ،وبالتالي ال تلبي الحاجة المت�صاعدة
لل�صناعة المالية الإ�سالمية.
ظهور مركز تحكيم دول��ي متخ�ص�ص ف��ي المعامالت
ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة م��ن ���ش���أن��ه �أن ي�سهم ف��ي تعميق
مفاهيم التحكيم المهنية ف��ي ذل���ك ال��ق��ط��اع ،وح�شد
الطاقات المادية والعلمية ل�صالح القطاع.
حر�ص الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية من خالل التو�صيات
وال��م��ق��ت��رح��ات ع��ل��ى ا�ستكمال البنية التحتية لل�صناعة
المالية الإ�سالمية بجهاز قانوني دول��ي لف�ض النزاعات،
وذلك لمعا�ضدة القطاع المالي الإ�سالمي في هذا الجانب.
�إحياء ون�شر مبادئ الفقه الإ�سالمي في مجال المعامالت،
لأن الأحكام التي �ست�صدر عن المركز �سوف تتجاوز البت
في النزاع بين الخ�صوم ،لت�صبح مرجعاً لهيئات تحكيم
�أخ��رى محلية و�إقليمية ودولية .وعموماً �ستكون �أحكام
المحكمين مرجعاً فقهياً للبحوث الأكاديمية.

ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي ه���ذه ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة من
�أجل �إدراجها في العقود التي تبرم �أو بوثائق م�ستقلة ،كما
ي�ضع المركز على ذمة المحتكمين قائمة من المحكمين
والخبراء الملمين ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقانون
المقارن ،وذوي ال�سمعة الح�سنة والنزاهة ،وي�سهم المركز
في الرفع من م�ستوى الثقافة التحكيمية ،وذل��ك بال�سهر
ع��ل��ى �إع����داد ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��وا���ص��ل م��ع الإدارات
القانونية في الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية.

•احترام �سرية الإجراءات.
•ن�شر التعديالت التي يجريها المركز على لوائح ونظم
التحكيم ،حتى يكون المتنازعان على بينة من التعديالت.
•الحر�ص على �صدور �أحكام تتوفر فيها مقومات الأحكام
ال�سليمة م��ن ح��ي��ث ح��ري��ة ال���دف���اع ،وال��ت��ع��ل��ي��ل ،وع��دم
مخالفة �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وما يجب الن�ص
عليه في الحكم ،كذكر الم�صاريف مع تحديد الطرف
الملزم بدفعها� ،أو ن�سب توزيعها بين الأطراف.

املجلة القانونية  /امللف

املركز الإ�سالمي الدويل للم�صاحلة والتحكيم
م�ستعد لف�ض املنازعات يف املعامالت املالية

 4/3/4املرونة مبقت�ضى الن�صو�ص:
يظهر ال��م��رك��ز م��رون��ة ك��ب��ي��رة ف��ي م��ج��ال ف�����ض ال��ن��زاع��ات
بالتحكيم ،حيث ن�صت المادة  3من النظام الأ�سا�سي ،والمادة 6
من الئحة �إجراءات المركز على �إمكانية اختيار مكان التحكيم
من قبل الأطراف� .أما ب�ش�أن لغة التحكيم فيمكن اختيارها على
نحو يت�سم بالمرونة ،فالأ�صل �أن يتم التحكيم باللغة العربية،
وق��د يتفق الأط����راف �أو تقرر هيئة التحكيم لغة �أخ���رى متى
ر�أت لذلك ���ض��رورة ت�ستوجبها ظ��روف ومالب�سات الخ�صومة
التحكيمية .وف��ي ك��ل الأح���وال يجب �أن ي�صدر الحكم باللغة
العربية ،وذلك للأهمية التي يوليها المركز في �صياغة حكم
التحكيم ال���ذي ق��د ي��ح��ت��وي ف��ي ط��ي��ات��ه بع�ض الم�صطلحات
الفقهية التي يخ�شى من جراء ترجمتها تغيير المق�صود منها
�أو �سوء فهمها عند التنفيذ.
وحول مدة �إ�صدار الحكم فقد حر�ص المركز على �أن ال
تتجاوز مدة التحكيم � 6أ�شهر من يوم �إحالة ملف الق�ضية
�إل���ى ال��ه��ي��ئ��ة ،م��ع �إم��ك��ان��ي��ة ت��م��دي��د م���دة التحكيم ل��ف��ت��رة ال
تتجاوز �ستة �أ�شهر على �أن يكون الطلب م�سبباً .وق��د بلغ
معدل الزمن الذي ت�ستغرقه الق�ضايا في المركز �أقل من 4

 5/3/4املرونة باال�ستجابة للحاالت اخلا�صة:
اقرتاح �صيغة لف�ض النزاعات ذات املبالغ ال�صغرية:
م���ن خ��ل�ال ات�������ص���ال ال���م���رك���ز ب��ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة
الإ�سالمية عبر العالم ،ونظراً الختالف البيئة القانونية
م��ن دول��ة لأخ���رى ،طلبت بع�ض الم�ؤ�س�سات المالية من
المركز �أن يتم التفكير في �إعداد �صيغة تحكيمية منا�سبة،
للتفريق بين المنازعات ال�صغيرة المحلية وال��ت��ي ترى
فيها تلك الم�ؤ�س�سات ب�أن الق�ضاء �أن�سب لحلها ،والمنازعات
الأخ�����رى ال��ت��ي ت���رى ت��ل��ك ال��م���ؤ���س�����س��ات �إخ�����ض��اع��ه��ا لبند
التحكيم من خالل المركز الإ�سالمي الدولي للم�صالحة
والتحكيم ،وبعد ال��درا���س��ة والتدقيق خل�ص المركز �إل��ى
�صياغة تجمع بين التحكيم والق�ضاء تم ترتيبها وتزويد
الجهة المعنية بها.
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 3/3/4املـرونــة يف الإجـــراءات:
من نقاط قوة المركز في هذا الجانب �أن نظام التحكيم
ف��ي ال��م��رك��ز ال ي��ت���أث��ر ب��ق��ان��ون وط��ن��ي م��ع��ي��ن .ف���الإج���راءات
القانونية التي يرعاها المركز بالرغم من وجود مقره في
دبي ،يمكن �أن تجرى في �أي مكان بالعالم .والمرونة قد تكون
ب�صريح ن�صو�ص النظام الأ�سا�سي ولوائح المركز ،وقد تكون
عن طريق الإ�صغاء لحاجة ال�صناعة المالية الإ�سالمية،
واال�ستجابة لخ�صو�صياتها باقتراح حلول خا�صة ،وقد تكون
باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتفادي المماطلة.

2013

وف��ي جميع الأح���وال يتوجب على هيئة التحكيم ا�ستبعاد
الأحكام التي تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية في
القانون واج��ب التطبيق .ولهيئة التحكيم �أن تختار من
المذاهب الإ�سالمية و�آراء المجامع الفقهية واجتهادات
هيئات الرقابة ال�شرعية في الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
ما تراه منا�سباً لمو�ضوع النزاع».
ولكن ن�شاط الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية في محيط
قانوني تطبق فيه �أحكام ال�شريعة .كما تطبق فيه القوانين
ال��و���ض��ع��ي��ة� ،أو ت��ط��ب��ق ف��ي��ه �أح���ك���ام ال��ق��ان��ون ال��و���ض��ع��ي مع
قبول جزئي بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وتعامل
الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية مع الم�ؤ�س�سات التقليدية
التي تتم�سك عادة بتطبيق القانون الو�ضعي في معامالتها،
جعل م��ن المنا�سب النظر ف��ي الحلول الممكنة للتعاون
بين م�ؤ�س�سات لها مرجعيات قانونية مختلفة ،خا�صة و�أن
التمويالت الكبرى تحتاج �إلى تمويالت م�شتركة (التمويل
الم�صرفي المجمع) .وقد تكون الم�ؤ�س�سة المالية الإ�سالمية
ال��ت��ي تربطها معامالت م��ع م�ؤ�س�سة تقليدية ف��ي موقف
تفاو�ضي ال يم ّكنها من فر�ض قانونها ليحكم المعاملة ،ك�أن
تكون ن�سبة م�ساهمة البنك التقليدي في تمويل م�صرفي
م�شترك �أكبر من ن�سبة البنك الإ�سالمي ،ال�شيء الذي جعل
بع�ض الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية تقبل بتحكيم القانون
الو�ضعي ،منطلقة تارة من �أن جل القوانين الو�ضعية في
العالمين العربي والإ�سالمي م�ستمدة من �أحكام ال�شريعة

الإ�سالمية ،ولي�ست هناك مخالفة مبدئية و�صريحة بين
ال�شريعة وقانون المعامالت ،وتارة تقبل بالأمر الواقع لعدم
�ضياع فر�صة التمويل ولو وجدت �شبهة في ذلك.
وال يخفى م��ا لمعرفة ال��ق��ان��ون ال��واج��ب التطبيق من
�أهمية خا�صة في المعامالت الدولية التي تحتمل تطبيق
�أكثر من قانون .ف���إذا ح�صل خالف في المعامالت الدولية
���س��واء ع��ر���ض على الق�ضاء �أو التحكيم ف�لا ب��د م��ن معرفة
القانون الواجب التطبيق .وتعد هذه المعرفة م�س�ألة �أولية
ت�سبق كل حل للنزاعات ،بل �إن الت�سوية الودية نف�سها ال تخلو
من ال�سعي لمعرفة القانون الواجب التطبيق ،وذلك لتقدير
حجم ونوعية التنازالت التي يعتزم كل طرف القيام بها.
كما �أن بع�ض الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية ذهبت في نف�س االتجاه
مع افترا�ض �أن في القوانين الو�ضعية ما قد يخالف �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،فتحوطت بذكر �صيغة تن�ص على تطبيق
القانون الو�ضعي «بما ال يخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية».
وقد �أثبتت التجربة �أن مثل هذه ال�صيغ وخا�صة التوفيقية
منها  -التي تبدو وك�أنها �أعطت لكل مدر�سة فكرية حظها
من التفعيل  -كانت �سبباً مبا�شراً في ت�ضرر بع�ض الم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية ل ّما ح��ان وق��ت تفعيل ال�صيغة ،وعر�ض
الأم���ر على الق�ضاء للبت ف��ي ال��ن��زاع ،وذل��ك بتف�سير �سلبي
لتلك ال�صيغ كانت نتيجته التقليل من �ش�أن �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية �إن لم يكن اال�ستبعاد الكلي ،وهو �أمر لم تتوقعه
الم�ؤ�س�سات التي ن�صت على مثل تلك ال�شروط ،والتي ر�أت

فيها مخرجاً يقوم على عدم ا�ستبعاد القانون الو�ضعي �إلى
جانب عدم �إغفال �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ومع بدء ن�شاط المركز الإ�سالمي الدولي للم�صالحة
والتحكيم الذي �أ�س�سته ال�صناعة المالية الإ�سالمية نف�سها،
ليكون مرجعها ف��ي مجال ف�ض ال��ن��زاع��ات ،فقد ط��ر�أ على
مو�ضوع القانون الواجب التطبيق المطروح عن�صر جديد
قد يعطي للمو�ضوع �أبعاداً �أخرى يتعين درا�ستها الحقاً.

�أ�شهر .وبف�ضل تعاون هيئات التحكيم و�سعي المركز الحثيث
لمتابعة الق�ضايا ،يتوقع �أن تتقل�ص المدة �إل��ى � 3أ�شهر.
وتظهر المرونة �أي�ضاً في تعيين المحكمين بالإ�ضافة �إلى
جملة المزايا التي يوفرها المركز للمحتكمين.
وت���م �إدراج ب��ن��د التحكيم ال��خ��ا���ص ب��ال��م��رك��ز ف��ي عقود
العديد من الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إلى
ع��دة فعاليات وملتقيات تكميلية لعمل المركز وم�ساندة
لل�صناعة المالية الإ�سالمية.
و�إيماناً من المركز ب�أهمية ت�أهيل محكمين يجمعون
بين البعدين ال�شرعي والقانوني ،فقد نفذ المركز عدة
برامج تدريبية ،ف�ض ً
ال عن تم�سكه بم�ؤتمر دول��ي �سنوي،
يجمع فيه �أ�صحاب المهن القانونية ،لتدار�س ما ا�ستجد
في مجال التمويل الإ�سالمي ،ي�ضاف �إلى ذلك قيام المركز
بخطوات عملية تتمثل في ما يلي:
•عقد اجتماعات مع الإدارات القانونية.
•�إع������داد م��ج��م��وع��ة م���ن الأ���س��ئ��ل��ة و الأج����وب����ة ح��ول
�أ�سا�سيات التحكيم.
•�إ�صدار ن�شرة تعريفية تت�ضمن �أبواباً ثابتة ت�سهم في
الت�أهيل ورفع االلتبا�س حول التحكيم.
•التعليق على �أح��ك��ام المحكمين وت��زوي��د الم�ؤ�س�سات
المالية بها..
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5
التو�صيــــات
في ختام ه��ذا البحث وعلى �ضوء تخ�صي�ص م��ب��ادرة �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ح��م��د ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ح���ول دب���ي عا�صمة
لالقت�صاد الإ�سالمي م�ساراً للتحكيم في العقود الإ�سالمية ،نرى
من المنا�سب الدعوة �إلى تفعيل الم�سار التحكيمي في المعامالت
وذل��ك بالت�أكيد على نقطتين :نقطة تهم التحكيم ك�آلية لف�ض
النزاعات ،و�أخرى تهم الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية.
 /1بالن�سبة للنقطة التي تهم التحكيم :احلر�ص على
التدريب والت�أهيل

ي��ق��ت��رح ت��ن��ظ��ي��م دورات ت��دري��ب��ي��ة م���ع ج��ه��ات ال��ت��دري��ب
والت�أهيل في دول��ة المقر وخارجها يدعى �إليها الق�ضاة،
وال��م��ح��ام��ون ،وال��خ��ب��راء ل��دى المحاكم ،وم���دراء الإدارات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ،وم��راك��ز
البحوث وغيرها من الجهات المعنية بال�صناعة المالية
عموماً وبال�صناعة المالية الإ�سالمية خ�صو�صاً .كما يمكن
التفكير في تنظيم ت�أهيل خا�ص للجهاز الق�ضائي لأهميته،
�سواء عند النظر في م�سائل تتعلق بفقه المعامالت� ،أو عند
النظر في الت�صديق على �أحكام المحكمين.
 /2بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية :احلر�ص على
الدقة يف �إجراءات تنفيذ املعامالت املالية الإ�سالمية:

على الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية �أن تفوت الفر�صة
ع��ل��ى المماطلين ،وم�ستغلي ال��ث��غ��رات الإج��رائ��ي��ة ،وذل��ك
باتخاذ ال�ضوابط التالية:
�أو ًال� :أن ت�ضع نظاماً �إجرائياً دقيقاً في تنفيذ معامالتها
عموماً ،وفي مجال الم�شاركات خ�صو�صاً ،وذلك بتفادي تحويل
مبالغ م�ساهماتها �إل���ى الح�سابات ال�شخ�صية للمتعاملين
معهم (ول��و كان ال�شريك هو منفذ الم�شروع) ،حتى ال يجد
ال�شريك مجا ًال لطلب �إعادة تكييف العملية على �أنها قر�ض
�أو ح�سابٌ ج���ارٍ ،كما احتج بذلك �أح��د المتعاملين ف��ي �إط��ار
الم�شاركة المتناق�صة .وما االحتجاج بالح�ساب الجاري �إال
دليل على ك�سب الوقت ،لأن الح�ساب الجاري يخ�ضع لمبد�أ
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الغلق �أو ًال ،ثم �إج��راء الح�سابات
بين الطرفين ث��ان��ي��اً ،وع���ادة ما
يقع اللجوء �إل��ى خبير لتو�ضيح
حقوق الطرفين .والحل الأن�سب
�أن يتم فتح ح�ساب م�شترك تحت
ع��ن��وان «ح�����س��اب ال��م�����ش��ارك��ة المتناق�صة»
ت�ضخ ف��ي��ه الم�ساهمة ال��م��ال��ي��ة للبنك ،وي��ك��ون
�إطاراً لإيواء الإيرادات فيما بعد ،على �أن يتفق م�سبقاً
على كيفية �إدارته (توقيع م�شترك �أو منفرد).
ثانياً :عند عر�ض ق�ضاياها على جهات ف�ض النزاع
(محاكم �أو م��راك��ز تحكيم) ،على الم�ؤ�س�سات المالية �أن
تتفادى ا�ستخدام الم�صطلحات المجملة وغير الدقيقة التي
من �ش�أنها �أن ت�شو�ش على طبيعة المعاملة .ومن �أمثلة ذلك
تذكر بع�ض الم�ؤ�س�سات في طلباتها كلمة «ر�سوم» بد ًال من
كلمة «�أج��رة» في مجال الت�أجير� ،أو ا�ستخدام «الت�سهيالت
الإ�سالمية» في �إجارة المعدات ،لأن كلمة الت�سهيالت ترمز
للقر�ض ،بينما البنك الإ�سالمي لم ي�ؤجر معدات يملكها
�أو ًال ،ثم ي�ؤجرها بعد ذلك ،فال معنى �إذن ال�ستخدام كلمة
ت�سهيالت بالمعنى الم�ستخدم في التمويل التقليدي.

الهوام�ش
( ) 1م�صطلح ال�صناعة المالية الإ�سالمية و�إن كان يعني �أ�سا�ساً الم�صارف التي
تعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها �أكبر ع��دداً و�أق��دم تاريخاً� ،إال
�أن��ه �أو�سع و�أ�شمل من ن�شاط الم�صارف الإ�سالمية .فالم�صطلح ي�ضم �شركات
الت�أمين التكافلي ،و�شركات الإج��ارة المنتهية بالتمليك ،و�صناديق اال�ستثمار،
و�شركات اال�ستثمار ،و�شركات التمويل ،وال�صكوك ،وكذلك ال�شركات التي ت�سدي
خدمات ا�ست�شارية �شرعية لخدمة هذه ال�صناعة .كما يعني هذا الم�صطلح عالوة
عن الم�ؤ�س�سات المذكورة المنتجات المالية التي تتبناها الم�ؤ�س�سات المالية
الإ�سالمية ،والتي ت�ضم كل �أنواع الم�شاركات ،والبيوع ال�شرعية ،وعقود الإجارة
وغيرها من المنتجات المجازة من قبل المجامع الفقهية واللجان ال�شرعية في
الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية.
( ) 2فيما يلي قائمة بالم�ؤ�س�سات الداعمة لل�صناعة المالية الإ�سالمية دون ذكر
اخت�صا�ص كل م�ؤ�س�سة لعدم �سماح المجال بذلك.
 /1هيئة المحـا�سبـة والمراجعـة للم�ؤ�س�سـات الماليـة الإ�سالميـة.
 /2المجل�س العـام للبنـوك والم�ؤ�س�سـات الماليـة الإ�سالميـة.
 /3مجل�س الخدمـات الماليـة الإ�سالميـة.
 /4الوكـالة الإ�سالميـة الدوليـة للت�صنيف.
 /5المركز الإ�سالمي الدولي للم�صالحة والتحكيم.
 /6مركز ال�سيولة بالبحرين.
 /7ال�سوق المالية الإ�سالمية الدولية.
 /8الهيئة العالمية لإدارة ال�سيولة الإ�سالمية.
(� ) 3إلى جانب م�ؤ�س�سات �أخرى متخ�ص�صة في مجاالت متنوعة وهي التي تم
ذكرها بالمرجع رقم ()1

اﻫﺪاف
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تفيد العموم.
اه��ت��م��ت ال�����ش��ري��ع��ة ك��ث��ي��راً ب��ال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي وف��رق
العمل لأن ي��د اهلل م��ع الجماعة ،كما اهتمت ب�ضرورة
الم�شاركة في �صنع القرار ،ونجد ذلك في قوله �سبحانه
ال�صلاَ َة
ا�ست ََجا ُبوا ِل�� َر ِّب��هِ�� ْم َو�أَ َق ُ
��ام��وا َّ
وتعالىَ « :وا َّل��ذِ ي��نَ ْ
َو�أَ ْم�� ُرهُ �� ْم �شُ و َرى َب ْي َن ُه ْم َومِ َّما َر َز ْق َناهُ ْم ُي ْن ِفقُونَ» (�سورة
ال�شورى،الآية (.)38
فالنفقات من الم�سائل التي ت�ؤثر على الم�شاريع،
ل���ذا ف����إن تر�شيدها م��ن الأم����ور ال�����ض��روري��ة وال��م���ؤث��رة
على �إنجاح الم�شاريع ،وقد ذكر اهلل �سبحانه وتعالى في
هذا ال�سياق «و ُك�� ُل��واْ َوا���شْ �� َر ُب��واْ َو َال ُت ْ�س ِر ُفواْ ِ�إ َّن��� ُه َال ُيحِ ُّب
ا ْل ُم ْ�س ِرفِينَ » (�سورة الأع���راف ،الآي��ة  ،)31وهو ما يدل
على �ضرورة تر�شيد النفقات.
�إن هذه الآي��ات الكريمة والأحاديث ال�شريفة ما هي
�إال �إ���ش��ارات وق��واع��د عامة ت��دل على �أن الإ���س�لام اهتم
بالجودة ال�شاملة وعنا�صرها .ويجب �أن ن�شير هنا �إلى �أن
المعايير المو�ضوعة للجودة ال�شاملة تتمثل في معايير
ذات بعد مادي مح�ض ،بينما تجمع المعايير الإ�سالمية
بين البعدين المادي والروحي.

العــدد (� - )14أبريل -

بقلم القاضي الدكتور /جمال السميطي
املدير العام ،رئي�س التحرير

عنا�صر اجلودة يف ال�شريعة الإ�سالمية:
�إن ال����ج����ودة ال�����ش��ام��ل��ة �أ���ص��ب��ح��ت م��ت��ط��ل��ب��اً رئ��ي�����س��اً
للم�ؤ�س�سات ال��ح��دي��ث��ة ،وال��ت��ي ت�سعى للبقاء وتحقيق
ال��رب��ح��ي��ة ع��ن ط��ري��ق �إر����ض���اء متعامليها .ل��ذل��ك نجد
الكثير من المنظمات العالمية و�ضعت معايير للجودة،
وب��الإم��ك��ان اال���س��ت��دالل ب��ع��دد م��ن الن�صو�ص القر�آنية
والأح���ادي���ث النبوية ال��ت��ي ت��دل على اه��ت��م��ام ال�شريعة
الإ�سالمية ب��ال��ج��ودة ،ب��ل �أن عنا�صر ال��ج��ودة الحديثة
لخ�صتها ال�شريعة في مجموعة من الن�صو�ص الواردة
في القر�آن الكريم وال�سنة ال�شريفة .نجد العناية في
الإتقان من خالل قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
«�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه»؛ بل طالبت
ال�شريعة بما هو �أف�ضل من الجودة و�أعلى مرتبة �أال وهو
الإح�سان ،وذلك يتمثل في قول اهلل تعالى�« :إِنَّا َج َع ْلنَا َما
�ض زِي َن ًة َل َها ِل َن ْب ُلوَهُ ْم �أَ ُّي ُه ْم �أَ ْح َ�سنُ َع َم ً
ال» (�سورة
َعلَى الأَ ْر ِ
الكهف ،الآية  ،)7وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل
كتب الإح�سان على كل �شيء» ،و«كل �شيء» هنا

اجلودة ال�شاملة �صارت متطلب ًا رئي�س ًا
للم�ؤ�س�سات احلديثة ،ال�ساعية للبقاء
وحتقيق الربحية عن طريق �إر�ضاء
متعامليها

2013

علم ال��ج��ودة م��ن العلوم التي ت��ط��ورت خ�لال العقود
الأخ��ي��رة ،وكانت هناك قفزة هائلة من مجرد التفتي�ش
على المنتجات �إلى مجموعة متعددة من االخت�صا�صات
المتداخلة والنظم المتكاملة المترابطة م��ع بع�ضها
البع�ض ومع مختلف االخت�صا�صات الأخرى في ال�صناعة
والخدمات وت��ط��ورت الموا�صفات القيا�سية من مجرد
موا�صفات خا�صة بالمنتج �إلى موا�صفات لنظم الجودة
المرتبطة بكل �أن�شطة الم�ؤ�س�سة ال�صناعية �أو الخدمية.

وم��ن ناحية �أخ��رى ف���إن الر�سالة الإ�سالمية جاءت
لتعبر ع��ن دي��ن الإ���س�لام ف��ي �أ���س��م��ى م��واق��ف��ه ،و�أن�ضج
و�أكمل عطاءاته و�إر���ش��ادات��ه للإن�سان كي يتفرغ لأم��ور
الدين والدنيا ،لذا جاءت بالت�شريع الكامل لكل جوانب
الحياة ،كما كانت التمام لر�ساالت الأنبياء.
ويقول عليه ال�صالة وال�سالم�« :إنما بعثت لأتمم
م��ك��ارم الأخ��ل�اق» وم��ن هنا ربما ال نجد غ��راب��ة ف��ي �أن
خال�صة الر�سالة الإ���س�لام��ي��ة ،ه��ي تكليف اهلل لعباده
ومطالبتهم باتخاذ الموقف الأج���ود والأم��ث��ل ف��ي كل
حركاتهم و�سكناتهم� ،أو مجمل عملهم ون�شاطهم.
والمتتبع للن�صو�ص القر�آنية والأح��ادي��ث النبوية
ال�شريفة ،التي بثت في الفرد الرغبة والطاعة والعمل،
يجد �أن غاية الم�شرع في المكلف لي�س مجرد االن�صياع
والقيام بالعمل فقط ،ولكن يجد في ثنايا الن�صو�ص
ولفظها وروح���ه���ا� ،أن ال��م��رج��و وال��م��ط��ل��وب ه��و العمل
المتقن و�إح�سان العمل.

دبي واجلودة:
�إن المبادرة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد
ب��ن را���ش��د �آل مكتوم والمتمثلة ف��ي جعل دب��ي عا�صمة
لالقت�صاد الإ�سالمي حركت كافة القطاعات ،بل حركت
العالم ب���أ���س��ره ،وم���ؤخ��راً �أعلنت الحكومة البريطانية
ت�شكيل �أول ف��ري��ق ع��م��ل م��ع��ن��ي ب��ال��ت��م��وي��ل الإ���س�لام��ي
للم�ساهمة ف��ي ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ل��ن��دن ك��م��رك��ز للتمويل
الإ�سالمي في الغرب� .إن مبادرة دبي ا�شتملت على �ستة
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بطاقة اشتراك

م�سارات ،ك��ان من �ضمنها معايير الجودة الإ�سالمية.
حيث عملت دب��ي على تبني الجودة في كافة خدماتها
ب���دءاً م��ن ال��ع��ام  1997لترتبط ال��ج��ودة بدبي ارتباطاً
وثيقاً ،وقد انعك�س ذلك على كافة الخدمات وال�سلع التي
تنتجها دبي والتي ت�ستوردها من الخارج .ولي�س غريباً
عليها اليوم �أن تربط الجودة بالمبادرة التي �أطلقتها،
فمن غير المت�صور �أن يكون هناك اقت�صاد �إ�سالمي بال
جودة و�إح�سان.
�إن الجودة يجب �أن ترتبط بكافة م�سارات المبادرة،
ولكي تكون دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ف�إنه يجب
ت�صنيف وتق�سيم كل م�سار �إلى عدة عنا�صر وكل عن�صر
يجب �أن يتم التعامل معه كمنتج �أو خدمة ،ل��ذا ف�إنه
لكي تكون دبي عا�صمة لالقت�صاد
الإ�سالمي يجب ت�صنيف وتق�سيم كل
م�سارات التنمية �إىل عنا�صر ومنتجات
وخدمات تفي بتوقعات امل�ستهلك
وتتجاوزها
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مجلة
فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..
تصدر عن معهد دبي القضائي
�أ�سعار اال�شتراكات :
في الإمارات العربية المتحدة

يجب �أن تكون كافة المنتجات وال��خ��دم��ات ق���ادرة على
الوفاء بتوقعات الم�ستهلك �أو المتعامل� ،أو حتى تتجاوز
توقعاتهم .فالجودة تعني ح�صول المتعامل على مقابل
ما يتم دفعه للح�صول عليه من منافع ،وقد يكون �أحد
الأ�سباب الرئي�سة النخفا�ض الجودة في منظماتنا راجعاً
�إل��ى تركيز معظم المنظمات على التكلفة والإنتاجية
�أكثر من اهتمامها بمو�ضوع الجودة� .إذ �إنه من المنطق
�أن ت�شمل الرعاية في االقت�صاد الإ�سالمي كافة �أبعاد
ال�سلع والخدمات �سواء من حيث الت�صميم �أو الأداء �أثناء
اال�ستعمال ،ك��ل ذل��ك بهدف رئي�سي ه��و �إ�شباع حاجات
ورغبات م�ستهلك ال�سلعة �أو الخدمة والوفاء بمتطلبات
تحقيق �أعلى م�ستوى من التوافق بين �أداء ال�سلعة �أو
الخدمة ،وبين م�ستوى حاجات و تطلعات الم�ستهلك.
ونختم حديثنا في �أن ال�شريعة الإ�سالمية عبارة عن
نظام متكامل ي�صلح لكل زمان ومكان ،ومبادرة دبي ما
هي �إال ت�أكيد على ذل��ك ،كما �أن المبادرة و�ضعت كافة
الجهات �أم��ام تحديات كبيرة في مواجهة الم�ستهلكين
الذين ي�ضعون توقعات كبيرة من خالل تلك المبادرة،
وع��ن��دم��ا ي��رت��ب��ط ذل���ك ب��دب��ي ف�����إن م�����س��ت��وى ال��خ��دم��ات
والمنتجات المتعلقة بمفردات المبادرة يجب �أال تقل
ج��ود ًة عن �سقف تلك التوقعات بل تفوقه في كافة
الخدمات وال�سلع المقدمة من باقي القطاعات.

4

أعداد في السنة

للوزارات والهيئات الحكومية 120 :درهماً
للأفراد 60 :درهماً في ال�سنة

في الخارج

للوزارات والهيئات الحكومية 50 :دوالراً  +تكلفة البريد
للأفراد 25 :دوالراً  +تكلفة البريد
لال�شتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق �أو االت�صال على عناوين المعهد
هاتف + 9714 - 2833300 :فاك�س+ 9714 - 2827071 :
بريد �إلكترونيmail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :

و�إر�سال القيمة المالية وفقاً للتالي
 - 1الدفع نقداً  ..في مقر المعهد
()H.H THE RULER’S COURT - DUBAI
� - 2إ�صدار �شيك با�سم/
 - 3حوالة بنكية �إلى الح�ساب التالي ..
ا�سم البنك:
فرع:
�سويفت كود (:)Swift Code
ا�سم الح�ساب:
رقم الح�ساب (:)IBAN A/C

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD
H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

مع �إر�سال �صورة �إي�صال الحوالة �إلى المعهد

�أرغب باال�شتراك في مجلة «المعهد» الف�صلية

الإ�سم:
العنوان بالتف�صيل  /للت�سليم المبا�شر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................

............................. ........................... .......................................

البلد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المدينة � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ص .ب
تفا�صيل �أخرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................

.................................................................................................

رقم الهاتف

................................

املجلة القانونية  /امللف

نحو نظام موحد للرقابة الشرعية

يتجه لتكملة التوافق مع
الشريعة بمعيار الصكوك
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الهيئة ف��ي ال��رق��اب��ة وتداخلها م��ع الإداري���ي���ن والمنفذين.
وم��ن��ه��ا :ال��ت��ب��اي��ن ف��ي �أن���م���وذج ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م��ال��ي��ة وال��ع��ق��ود
الحاكمة لها ،وه��ذه نتيجة طبيعية لما تقدم ،ففي الغالب
ال نكاد نجد اتفاقاً بين الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية على
�أنموذج واحد للتمويل �أو اال�ستثمار �أو الخدمات المختلفة
التي ت���ؤدي��ه��ا؛ مما يجعل الآخ���ر ف��ي حيرة م��ن �أم���ره ،وه��ذا
و�ضع ال نكاد نجده في الم�ؤ�س�سات المالية الأخرى؛ �إذ ال فرق
في �إ�صدار خطاب �ضمان مث ً
ال بين م�ؤ�س�سة ربوية و�أخرى،
و�إ�ضافة �إلى ما تقدم فقد اكتفت بع�ض الم�ؤ�س�سات المالية
ب��االل��ت��زام بال�شكل الإ���س�لام��ي للمعامالت دون الم�ضمون،
و�أجادت فن الحيل ،وغاب عنها رعاية المقا�صد ،وقد وقعت
تلك الم�ؤ�س�سات ب�سبب هذا الأمر في �إ�شكاليات �ضخمة وجر
عليها وع��ل��ى التجربة كلها هجوماً عنيفاً م��ن المراقبين
للتجربة والغيورين عليها والمناوئين لها على ال�سواء (.)2
وق��د فطن القائمون على �أم��ر الم�صارف والم�ؤ�س�سات
المالية لما يحدثه ه��ذا التباين م��ن �آث���ار �سلبية و�إرب���اك
ال�ساحة الم�صرفية واهتزاز الثقة بالتجربة كلها فكان �إن�شاء
الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية التي ن�صت على �إن�شائها المادة
 16من اتفاقية �إن�شاء االتحاد الدولي للبنوك الإ�سالمية
المبرمة �سنة  ،1977وقد �أدخلت تعديالت على هذه المادة،
ففي البداية ن�صت على �أن ت�شكل الهيئة من ر�ؤ�ساء الهيئة
ال�شرعية لكل بنك مع حق مجل�س �إدارة االتحاد �إ�ضافة �أي
�شخ�ص يراه مالئماً للعمل بها ،ثم عدلت المادة المذكورة
لين�ص التعديل على �أن يعطى لمجل�س �إدارة االتحاد حق
اخ��ت��ي��ار �أع�����ض��اء ه���ذه الهيئة ع��ل��ى �أن ي��ك��ون ع��دده��م �سبعة
م�ضافاً �إليهم ممثلون للهيئات التابعة لكل بنك ع�ضو في
االتحاد ،وفي عام � 1982أعيدت هيكلة الهيئة و�أ�صبحت تابعة
لأمانة االتحاد ومكونة من خم�سة ع�شر ع�ضواً منهم ع�شرة
من ر�ؤ�ساء الهيئات التابعة للم�صارف الإ�سالمية ،وخم�سة
معينين من مجل�س �إدارة االتحاد.
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سوق دبي المالي

اقرتب �سوق دبي املايل لأن
ً
�سوقا ً
يكون ً
إ�سالميا يف كافة
ماليا �
�أبعاده وجماالته

العــدد (� - )14أبريل -

أ.د  /عطية فياض
�أ�ستاذ الفقه املقارن بكلية ال�شريعة والقانون
جامعة الأزهر

ب�سم اهلل ،والحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل ،وبعد..
ل��ق��د اق��ت��رب ���س��وق دب���ي ال��م��ال��ي لأن ي��ك��ون ���س��وق��اً مالياً
�إ�سالمياً في كافة �أبعاده ومجاالته ،فهو  -ح�سب ت�صريحات
االقت�صاديين  -يتجه �إلى تكملة معيار الأ�سهم المتوافقة مع
ال�شريعة بمعيار ال�صكوك لي�صبح �أول �سوق مالي متوافق
بالكامل مع ال�شريعة الإ�سالمية ،ويتطلع االقت�صاديون الآن
في دبي �إل��ى ت�أ�سي�س هيئتين موحدتين �إحداهما ت�شريعية
والأخ�����رى رق��اب��ي��ة ،وذل���ك �ضمن خ��ط��ة ت��دع��ي��م م��ك��ان��ة دب��ي
كعا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،فالهيئة الت�شريعية �ستقوم
ب�إ�صدار القوانين واللوائح التنظيمية والقواعد المتوافقة
م��ع ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة� ،أم���ا ال��ه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ي��ة ف�ستكون
م�س�ؤولة ع��ن مراقبة الجهات المعنية بو�ضع الت�شريعات
واللوائح التنظيمية ،وفي هذا الإطار ف�إن الرقابة ال�شرعية
على �أعمال الم�صارف الإ�سالمية من الهيئات التي �أحدثتها
الم�صارف الإ�سالمية ونحوها من الم�ؤ�س�سات المالية التي
تلتزم في ممار�ساتها االقت�صادية بال�ضوابط ال�شرعية ومن
ث��م ت�صبح ه��ذه الهيئة ج���زءاً م��ن هياكل ه��ذه الم�ؤ�س�سات،
وت�ستمد وجودها من الأنظمة الأ�سا�سية لها؛ لتمار�س عليها
�سلطة الرقابة والتوجيه والإ�شراف فيما يخت�ص بم�شروعية
ما يقدم عليه الم�صرف من �أعمال ،فتنظر فيما يعر�ض على
الم�صرف من عقود و�أعمال للت�أكد من موافقتها مع ال�شريعة
الإ�سالمية� ،أو و�ضع عقود �أخرى� ،أو �إعادة �صياغتها ،كما تتابع

ح�سن تنفيذ القرارات التي تتخذها ،وتقوم بدور ا�ست�شاري قبل
ممار�سة الم�صرف لأي عمل ،وبالجملة ه��ي مكلفة بتوجيه
وت�صحيح م�سار الم�صرف من الناحية ال�شرعية (.)1
وال يخفى على �أحد �أهمية وعظم دور هذه الهيئات في
العمل المالي الإ�سالمي م�صرفياً كان �أم غير م�صرفي؛ �إذ ال
�أ�سا�س لوجود مثل هذه الم�ؤ�س�سات �إال ب�إعطائها �سند و�صك
الم�شروعية من هيئات الرقابة ال�شرعية لديها ،وتتعاظم
ثقة الجمهور والمتعاملين بهذه الم�ؤ�س�سات بقدر ما تعطيه
ه��ذه الهيئات لها م��ن دع��م �شرعي؛ ل��ذا تتبارى كثير من
الم�صارف ونحوها في ا�ستقطاب الأ�سماء ال�شهيرة ممن
يحظون بالثقة في نفو�س الجماهير لتطمئنهم ب�أن �أعمالها
مراقبة من قبل ه�ؤالء الأعالم.
والأ�صل �أن كل م�ؤ�س�سة مالية لها الحق الكامل في اختيار
من تراه ع�ضواً بهيئتها الرقابية ،وكذلك عدد �أع�ضاء هذه
الهيئة ،كما �أن الإدارة هي التي تحدد �آلية قيام الهيئة بدورها
الرقابي ،ففي بع�ض الأح��وال تكون رقابة �سابقة وقد تكون
الحقة �أو هما معاً ،وقد يكون دورها دور المفتي تعر�ض عليها
م�سائل وعمليات لأخذ ر�أي الهيئة فيها ،وقد تت�سع لت�شارك في
و�ضع �أهداف الم�ؤ�س�سة العامة ،وال تكتفي بالرقابة المكتبية
�أو الرقابة على الأوراق والعقود دون العمليات والمعامالت.
�إزاء ه��ذا التباين والتفاوت فقد �شهدت �ساحة الفتوى
ال�����ش��رع��ي��ة ف���ي م���ج���ال ال��م�����ص��ارف وال��م���ؤ���س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة
الإ���س�لام��ي��ة �إ���ش��ك��االت م��ت��ع��ددة و�إرب���اك���اً ف��ي ال��ع��م��ل المالي
الإ�سالمي ما �أثر �سلباً على دوره المجتمعي ،و�سمعته ،وبريقه
الجاذب حتى و�صل الأمر �إلى اعتقاد البع�ض �أنه ال فرق بين
العمل المالي الإ�سالمي وغيره �إال في ال�شكل واال�سم دون
الم�ضمون والأهداف ،ويرجع ذلك �إلى �أمور ،منها :ت�ضارب
الفتاوى ال�صادرة عن الهيئات الرقابية بين م�ؤ�س�سة و�أخرى،
فواحدة تجيز الإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بال�شراء
لكل من البائع والم�شتري ،وثانية تجيز الإلزام للبائع دون
الم�شتري ،وثالثة ال تجيزه لأي منهما .وهناك من يرى �أن
غرامة الت�أخير عن �سداد الأق�ساط الم�ؤجلة من باب التعزير
المباح �أو التعوي�ض عن الأ�ضرار ،و�أخ��رى تراه من الزيادة
ال��رب��وي��ة ،وم��ث��ل ذل��ك ف��ي الكثير م��ن ال��م��ع��ام�لات .ومنها:
التباين بين الم�ؤ�س�سات في ت�شكيل الهيئات الرقابية من
حيث عددها ،فهناك من يكتفي بمراقب واح��د ،وهناك من
يعين ثالثة �أو �أك��ث��ر ،و�إ�ضافة �إل��ى ذل��ك ال اتفاق على �آلية
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من �أي جهة.
 تفرغ هيئات الرقابة ال�شرعية لعملها ،وليكن ذلك بطريقالإعارة من �أعمالهم الأ�صلية �أو االنتداب الكامل وغيره.
 التوا�صل والتن�سيق بين الم�صارف الإ�سالمية والم�ؤ�س�ساتال�شرعية واالقت�صادية والمالية في الجامعات ،والمجامع،
وال��م��راك��ز البحثية ،ودور الإف���ت���اء ،وب��ه��ذا يت�سنى للم�صارف
الإ�سالمية اال�ستفادة من الدرا�سات التي تقوم بها تلك الجهات
وفق �آليات من�ضبطة متفق عليها ،كالذي تقوم به الم�ؤ�س�سات
المالية الغربية مع الم�ؤ�س�سات البحثية والأكاديمية.
 منع تعدد هيئات الرقابة ال�شرعية في القطر الواحد؛م��ن��ع��اً م��ن ال��ت�����ض��ارب واالخ���ت�ل�اف وال��ت�����ش��ت��ت واال���ض��ط��راب
خا�صة على م�ستوى المتعاملين ،ف�إذا ما تم توحيد الهيئات

العــدد (� - )14أبريل -

� ً
أوال :وجود معايري موحدة يف الت�أهيل ال�شرعي وامل�صريف
لأع�ضاء هيئات الرقابة ال�شرعية
ال��م��راق��ب ال�����ش��رع��ي ي��ق��وم ب�������أدوار ووظ���ائ���ف وم��ه��ام
متعددة على ر�أ�سها وظيفة الفتوى وبيان الحكم ال�شرعي
فيما تقوم به الم�ؤ�س�سة من �أعمال ،ومن ثم فيجب توافر
ال�شروط ال�شرعية للمفتي فيمن ُي َن َّ�صب مراقباً �شرعياً،

املجتمع امل�سلم ينتظر من بنوكه املزيد
من اال�ستثمارات التنموية احلقيقية

2013

وتتحدد اخت�صا�صات الهيئة العليا في النظر في الفتاوى
والآراء ال�صادرة عن مختلف هيئات الرقابة ال�شرعية التابعة
لكل م�صرف �إ�سالمي ع�ضو في االتحاد ،وذلك للت�أكد من
موافقتها للأحكام ال�شرعية ،كما �أن لها الحق في مراقبة
مختلف عمليات هذه الم�صارف ولفت نظر من حاد منها
عن الأ�س�س ال�شرعية ،ولها من �أجل ذلك حق االطالع على
قوانين ولوائح البنوك والم�ؤ�س�سات المالية الأع�ضاء وعلى
نماذج العقود ،كما لها �أي�ضاً �إ�صدار الفتاوى في الق�ضايا
التي ترفع �إليها والبت في الم�شاكل البنكية والمالية التي
تطرح عليها و�إبداء الر�أي في م�ستجدات الحياة االقت�صادية
التي ترتبط بها م�صالح المجتمع الإ�سالمي (.)3
لكن يبدو �أن ما تقدم كان وما يزال �أمنية و�أم ً
ال ال وجود
ل��ه ف��ي ال��واق��ع؛ ون��رج��و ل��ه �أن ي��ك��ون واق��ع��اً ���س��واء ق��در لهذا
االتحاد �أن يبعث من جديد �أم تم التفكير في نظام �آخر ي�ضمن
تفعيل دور الرقابة ال�شرعية ،والحر�ص على وحدة الفتاوى
والقرارات ال�صادرة منها ،والت�أكد من التزام الإدارة لتعليماتها،
والتخل�ص من الحيل وااللتفاف على �ضوابط ال�شرع ،وهذا
كله وغيره ال يكون �إال ب�إيجاد نظام موحد لهيئات الرقابة
ال�شرعية في كافة الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
ي�شبه ما يعرف بالحوكمة ( )4حيث ال يقف فقط عند حدود
و�ضع معايير موحدة لإ�صدار الفتاوى والقرارات �إنما ي�ضع
ن��ظ��ام��اً م��ت��ك��ام ً
�لا ل��ع��م��ل ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات م���ن ح��ي��ث ال��خ��ب��رات
والم�ؤهالت الالزمة لمن يختار فيها ،وعالقاتها مع الإدارة
والمتعاملين ،والمعايير الحاكمة لإ�صدار الفتاوى والقرارات
�سعياً للو�صول �إلى ما يمكن و�صفه بالنمذجة �أو التنميط في
العقود المالية الإ�سالمية يعرفها القا�صي والداني.
وف��ي ه��ذه ال��ورق��ة نقدم ر�ؤي��ة للأ�س�س التي تقوم عليها
حوكمة الرقابة ال�شرعية نرجو �أن تكون �إ�سهاماً في الو�صول
بها �إلى ما يحقق الغاية من �إن�شائها ،وهي على النحو التالي:

وهذه ال�شروط ال تقف عند الإلمام بفقه المعامالت المالية
والقدرة على تخريج المعامالت المعا�صرة والم�ستجدات
المالية بل يجب �إ�ضافة �إل��ى ذلك �إتقان العمل الم�صرفي،
وف��ه��م �آل��ي��ات االقت�صاد المعا�صر ،وه���ذا كله ي��ن��درج �ضمن
الفقه ال�لازم للمفتي وه��و فقه المحل �أو تحقيق المناط،
وق��د اتفقت كلمة ال�سلف على ذل��ك ،ق��ال الإم��ام �أحمد« :ال
ينبغي للرجل �أن ين�صب نف�سه للفتيا حتى يكون فيه خم�س
خ�صال� :أولها� :أن يكون له نية ،ف�إن لم تكن له نية لم يكن
عليه نور ،وال على كالمه نور .الثانية� :أن يكون له علم وحلم
ووقار و�سكينة .الثالثة� :أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى
معرفته .الرابعة :الكفاية و�إال م�ضغه النا�س .الخام�سة:
معرفة النا�س»( .)5ويقول ال��ن��ووي�« :شرط المفتي :كونه
م��ك��ل��ف��اً ،ث��ق��ة ،م���أم��ون��اً ،م��ن��زه��اً ع��ن �أ���س��ب��اب الف�سق وخ���وارم
المروءة ،عفيف النف�س� ،سليم الذهن ،ر�صين الفكر� ،صحيح
الت�صرف واال�ستنباط ،متيقظاً» (.)6
ومن هنا فمن يعين في هيئة الرقابة ال�شرعية ل�شهرته
الوا�سعة الإعالمية وح�ضوره المتميز في و�سائل الإع�لام،
�أو لكونه من �أهل الحظوة والقرب من ال�سا�سة �أو �أ�صحاب
ر�ؤو�س الأموال� ،أو طالباً لأجر دون �أن يكون له ر�صيد علمي
معتبر فلن ي�صلح للقيام بمثل هذه الوظيفة ويفقد العمل
الم�صرفي الإ�سالمي تميزه و�أ�صالته وقدرته على البقاء في
عالم المناف�سة ال�شر�سة.
لكن �ضماناً لجودة �أف�ضل في �أداء هيئات الرقابة يجب
و���ض��ع معايير م��وح��دة ف��ي ت�أهيلهم واخ��ت��ي��اره��م ،وتحقيقاً
لذلك ف�إنه ال بد من �أمور:
 �إن�����ش��اء معاهد وم�ؤ�س�سات لتخريج مخت�صين �أك��ف��اءللقيام بمهمة الرقابة ال�شرعية ممن يجمعون بين الفقه
واالق��ت�����ص��اد وال��م�����ص��رف��ي��ة ،ح��ي��ث �إن ال��ك��ث��ي��ر م��ن المعاهد
والم�ؤ�س�سات الموجودة غالباً ما تفتقد �أح��د التخ�ص�صين،
فثمة فقيه ال يجيد الم�صرفية ،وم�صرفي ال يجيد الفقه،
مما يفقد الفقيه معرفة ال��واق��ع وف��ق��ه ال��م��ح��ل ،وتحقيق
المناط ،ويفقد الم�صرفي �أو االقت�صادي فقه الن�ص وداللته.
 �إعادة النظر في ت�شكيل هيئة الرقابة ال�شرعية لت�شملمع ال�شرعيين علماء اقت�صاد ومالية و�صيرفة وقانون ممن
لهم اهتمام بالدرا�سات االقت�صادية الإ�سالمية ،و�أن يكون
لها اال�ستقالل الكامل في �إبداء �آرائها دون ممار�سة �ضغط

ال�شرعية �أو تكوين هيئة عليا للرقابة ال�شرعية في كل دولة
لكان �أجدى و�أ�ضمن من حدوث كثير من ال�سلبيات ،ومنعاً
من الت�أثير المبا�شر على الهيئة من قبل مجل�س الإدارة �أو
الجمعية العمومية للم�ساهمين .وق��د �سعت بع�ض ال��دول
�إل��ى تكوين هيئة عليا للرقابة ال�شرعية داخلها كالإمارات
وال�سودان� ،إذ تن�ص المادة ( )5من القانون االتحادي رقم 6
ل�سنة  1985في �ش�أن الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية وال�شركات
اال�ستثمارية الإ�سالمية في دولة الإمارات العربية على �أنه:
«ت�شكل بقرار من مجل�س ال��وزراء هيئة عليا �شرعية ت�ضم
عنا�صر �شرعية وقانونية وم�صرفية تتولى الرقابة العليا
على الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية وال�شركات اال�ستثمارية
الإ�سالمية للتحقق من م�شروعية معامالتها وفقاً لأحكام
ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة وك��ذل��ك �إب����داء ال����ر�أي فيما يعر�ض
على ه��ذه الجهات م��ن م�سائل �أث��ن��اء ممار�ستها لن�شاطها،
وي���ك���ون ر�أي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا م��ل��زم��اً ل��ل��ج��ه��ات ال���م���ذك���ورة..
وتلحق هذه الهيئة بوزارة ال�شئون الإ�سالمية والأوقاف».
ووفقاً لهذا الن�ص ف�إن مجل�س الوزراء ي�صدر قراراً بتكوين
هيئة رق��اب��ة �شرعية عليا تابعة ل���وزارة ال�شئون الإ�سالمية
والأوق��اف تت�ألف من �أع�ضاء مخت�صين في الفقه الإ�سالمي
وال��ق��ان��ون والبنوك لتراقب �أع��م��ال الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية
وتت�أكد من مطابقتها لقواعد ال�شريعة وتقدم اال�ست�شارات
فيما تعر�ضه عليها هذه الم�ؤ�س�سات من م�شاكل ويجب على
هذه الأخيرة �أن تلتزم بالقرارات التي ت�صدرها الهيئة.
وف��ي ال�سودان ت�أ�س�ست الهيئة العليا ع��ام 1992م بقرار
�إداري من وزي��ر المالية وه��ي هيئة م�ستقلة وحاكمة على
جميع البنوك ف��ي ال�����س��ودان .ول��و ت��م تفعيل الهيئة العليا
التابعة التحاد البنوك الإ�سالمية لكان �أولى و�أثمر.
 تجاوز هيئات الرقابة ال�شرعية دور المفتي �إلى القيامبتطوير العمل الم�صرفي الإ���س�لام��ي وتقديم االبتكارات
في مجال الأدوات المالية التي ت�ستوعب ر�ؤو����س الأم��وال
الإ�سالمية ،وهذا هو فر�ض الوقت بالن�سبة لهيئات الرقابة
ال�شرعية والجهات المعنية بهذا الأمر ،فالوقوف بقوة في
مواجهة تحديات العولمة والمناف�سة ال�شر�سة التي ت�شهدها
ال�ساحة االقت�صادية محلياً وعالمياً ،والإق��ب��ال المتزايد
على العمل الم�صرفي الإ�سالمي يحتاج �إل��ى ث��ورة فقهية
اجتهادية في مجال ا�ستنباط وابتكار �أدوات مالية منا�سبة،
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معايري حوكمة الرقابة ال�شرعية
حتتم ا�ستقالل هيئات الرقابة عن
جمال�س الإدارة
االقت�صاد الإ�سالمي له منهجه وطريقته
ومقا�صده وفل�سفته ،والأ�صل فيه الو�صول
باملجتمع الإ�سالمي �إىل احلياة الطيبة
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ً
ثانيا :تغيري فكرة وهدف العمل الرقابي ال�شرعي مبراعاته
اجلزئيات والكليات ً
معا ،والتخل�ص من فكرة البحث عن
خمرج �شرعي لأعمال امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة
�إن االقت�صاد الإ�سالمي له منهجه وطريقته ومقا�صده
وفل�سفته التي يختلف فيها اختالفاً كبيراً ع��ن الأنظمة
االق��ت�����ص��ادي��ة الأخ�����رى ،والأ����ص���ل ه��و ال��و���ص��ول باالقت�صاد
الإ�سالمي �إل��ى النتيجة التي يجب تحقيقها من تطبيقه
وه��ي الحياة الطيبة التي وع��د اهلل بها ع��ب��اده الم�ؤمنين،
وال يكون ذلك �إال بالتطبيق ال�صحيح لالقت�صاد الإ�سالمي

2013

وهيئات الرقابة ال�شرعية هم �أول المعنيين بهذا الأمر.
 ال��ت��دري��ب وال��ت��ث��ق��ي��ف ال�����ش��رع��ي الم�ستمر للعاملينب��ال��م�����ص��ارف الإ����س�ل�ام���ي���ة .ال ي��م��ك��ن ال��ت��ح��ق��ق م���ن ال��ت��زام
ال��م�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة ب��ال�����ض��واب��ط ال�����ش��رع��ي��ة ب��االك��ت��ف��اء
بوجود هيئة رقابية معتبرة فقط؛ �إذ يظل الأم��ر مرهوناً
بمدى وعي وقناعة الموظف القائم بتنفيذ العمليات مع
الجمهور والمتعاملين ،وبقدر وج��ود ذلك ت��زول كثير من
العثرات والخلل الذي ي�صيب كثيراً من البنوك الإ�سالمية،
ويجه�ض الحمالت المكثفة التي تريد النيل من البنوك
الإ�سالمية ،ونتمنى �أن ي�أتي اليوم الذي ت�سير فيه البنوك
الإ�سالمية دون حاجة لهيئة رقابة �شرعية ،ويكفي وجود
العاملين المخل�صين لعملهم والم�ستوعبين لر�سالة هذه
البنوك �إ�ضافة �إل��ى رق��اب��ة �أ�صحاب ال�ش�أن م��ن المودعين
والم�ساهمين الذين يهمهم قبل زي��ادة الأرب���اح االن�ضباط
ال�شرعي للم�ؤ�س�سة التي ت�ستثمر لهم �أموالهم.

وا�ستلهام �أهدافه ومقا�صده ،ال �أن تقف الم�ؤ�س�سات المالية �أو
الأفراد عند الحدود ال�شكلية للمعامالت الإ�سالمية.
وبذلك تتميز الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
ع��ن ال��م���ؤ���س�����س��ات ال��رب��وي��ة بتحقيقها لمنهج الإ����س�ل�ام في
اال�ستثمار ،وا�ستيعاب كافة مفردات هذا المنهج من �أ�صول
وف���روع� ،أه���داف وو���س��ائ��ل ،وت��ن��زل ب��ه��ذا المنهج �إل���ى ال��واق��ع
العملي وتثبت �صالحيته للتطبيق ،وت��رد ب��ه على ك��ل من
ي�شكك في �صالحية ال�شريعة للواقع المعا�صر.
وبتتبع م�سيرة البنوك الإ�سالمية نجد �أن��ه��ا ق��د ب��د�أت
بداية �صحيحة في تطبيقها للمنهج ال�شرعي في اال�ستثمار
وا�ستوعبت �أدوات����ه كلها م��ن م�ضاربة  ،وم�����ش��ارك��ة ،وقر�ض
ح�سن وغير ذلك ،وكان مبد�أ التوظيف بالم�شاركة في الأرباح
والخ�سائر هو القاعدة الأ�سا�سية للنمط الم�صرفي الجديد
ال��ذي دع��ت �إل��ي��ه ،ولكنها �سرعان م��ا وج��دت��ه غير ق��ادر على
تلبية كل متطلبات الحياة االقت�صادية من الأموال ،وال يحقق
لها المردودية التي كانت تتوقعها ف�ض ً
ال عن الم�شاكل التي
عاقت ا�ستعماله بفعالية ،ف�شرعت تبحث عن �أدوات �أخ��رى
�أك��ث��ر رب��ح��ي��ة ،و�أق���ل م��خ��اط��رة ،و�أ���س��ه��ل تطبيقاً ف��ل��ج���أت �إل��ى
�أدوات التمويل بالهام�ش الربحي كبيع المرابحة ،والإج��ارة
التمويلية والتورق وغيرها ،وطغت هذه العمليات على غيرها
حتى ذكرت بع�ض الإح�صاءات �أن �صيغة التمويل بالمرابحة
و�صلت في بع�ض البنوك �إلى حوالي  %90من مجمل عملياته
الم�صرفية ،وك�إح�صائية عامة عن حجمها في البنوك تدور
م��ا بين � %40إل���ى  .%75وق��د �أث���ار ه��ذا ال��ت��ح��ول ك��ث��ي��راً من
االنتقادات على البنوك الإ�سالمية بع�ضها متعلق بال�شبهات

ال�شرعية المتعلقة بتطبيق هذه العمليات ،والبع�ض الآخر
متعلق بعدم جدوى هذه العمليات في بيان معالم االقت�صاد
الإ�سالمي ،وخدمة االقت�صاد القومي ف�ض ً
ال عن �أنها قربت
بين البنوك الإ�سالمية والربوية من حيث اعتماد الأخيرة
على المعامالت االئتمانية ،مما �شجع على ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات
مالية تن�سب نف�سها �إلى الإ�سالم ،ولي�س لها منه �إال الإعالن
مما �أ�ساء �إلى العمل الم�صرفي الإ�سالمي كله.
ومما ذكر في بيان �آثار هذا التحول من البنوك الإ�سالمية
ما قاله الأ�ستاذ يو�سف كمال« :ولقد �أ�ضرت المرابحة باالقت�صاد
الوطني �ضرراً �شديداً التجاهها غالباً �إلى �أن�شطة اكتنازية� ،أو
لإ�شباع رغبة كمالية عن طريق اال�ستيراد �أو التجارة في المواد
ال�ضرورية �أو الم�ضاربة في العملة ،وهذه الأن�شطة في البالد
النامية تزيد من حدة الت�ضخم ،وت���ؤدي �إل��ى تراكم التخلف،
وذلك لأنها تعوق اال�ستثمار الحقيقي» (.)7
ويقول د /حاتم القرن�شاوي بعد ذكره لبع�ض ال�صور التي
تقرب تنفيذ البنوك الإ�سالمية من عمل البنوك الربوية:
«وقد �أدى ذلك كله �إلى �أن يت�ضاءل ن�شاط البنوك الإ�سالمية
�أو ينعدم في مجال تمويل الم�ضاربات �إ�ضافة �إل��ى تمويل
الم�شاركات الدائمة �أو المتناق�صة ،فتحول هيكل الموارد
تدريجياً �إلى موارد ق�صيرة الأجل في المقام الأول ،وتعر�ضت
مجموعة م��ن ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة ف��ي ال��ب�لاد ال��ت��ي تعاني
م�شاكل في موازينها التجارية �إلى عدد من المخاطر غير
المح�سوبة ،ن�ش�أت نتيجة و�ضع قيود على عمليات اال�ستيراد
�أو ب�سبب تقلبات الأ�سعار مما �أدى �إلى عجز المدينين عن
ال�سداد� ،أو نتيجة تزايد الديون المعدومة التي ترتبت على
ان��دف��اع ع��دد م��ن ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة �إل���ى ال��ق��ي��ام بعمليات
المرابحة من دون درا�سة دقيقة م�سبقة ..والأه��م من ذلك
كله :هو تدني الأث��ر الكلي لن�شاط البنوك الإ�سالمية في
االقت�صاد القومي حيث ان�صرف ذل��ك الن�شاط �إل��ى تمويل
التجارة – وهو ن�شاط م�شروع مطلوب – ولكن على ح�ساب
الأن�شطة الأخرى ،ولما لم يكن ذلك مطلوباً في المجتمعات
التي تعاني في المقام الأول من ق�صور في هياكلها الإنتاجية
وم��ن حاجتها �إل���ى �إي��ج��اد ف��ر���ص عمل منتجة لمواطنيها،
وال �شك في �أن مثل ذلك الأث��ر ال�سلبي ل�سيطرة توظيفات
ال��م��راب��ح��ة ���س��ي��ت��ف��اوت ح�����س��ب ط��ب��ي��ع��ة ال��م��ج��ت��م��ع وت��ك��وي��ن��ه،
والأه��م��ي��ة الن�سبية لقطاعاته االقت�صادية وم��دى ال��ت��وازن

بينها وفر�ص اال�ستثمار المتاحة فيه»( .)8ويقول النجار�« :إن
المرابحة �أكبر حل �إجرامي في التاريخ الإ�سالمي فهو �سعر
فائدة ولكنه م�ضمون  )9( »%100وقريب منه �أو �أ�شد ما قاله
ال�شطي في و�صفه للم�صارف الإ�سالمية ب�أنها م�ؤ�س�سات ال
ربوية ولي�ست �إ�سالمية (.)10
وف���ي م��ح��ا���ض��رة لل�شيخ ���ص��ال��ح ك��ام��ل ف��ي ب��ن��ك التنمية
الإ�سالمي يقول�....« :إننا لم نكتف باختيار ا�سم البنك فقط
ولكن �أخذنا مفهومه الأ�سا�سي .وبالتالي لم ن�ستطع �أن نوجد
لم�ؤ�س�ساتنا المالية مفهوماً ونمطاً يتجاوز م�س�ألة الو�ساطة
المالية والذي ح�صل �أن ال�صيغ اال�ستثمارية المف�ضلة لدى
البنوك الإ�سالمية �أ�صبحت هجيناً بين القر�ض واال�ستثمار
وه��و هجين يحمل معظم �سمات القر�ض ال��رب��وي وعيوب
النظام الر�أ�سمالي الغربي ويعجز عن �إبراز معالم اال�ستثمار
الإ�سالمي المبني على المخاطرة وعلى اال�ستثمار الحقيقي
وال يعترف ب�ضمان ر�أ���س المال �أو ع��ائ��ده ،ومما ي��دل على
عمق الم�س�ألة وا�ستمراريتها �أن الهياكل التنظيمية لبنوكنا
والتي ا�ستقيناها من البنوك التقليدية ال تعير لال�ستثمار
اهتماماً ال في حجمها وال في تخ�ص�صاتها ،بحيث ت�ستوعب
جميع �ضروب الن�شاط االقت�صادي المنتج.)11( »...
وت��داف��ع البنوك الإ�سالمية ع��ن نف�سها ب�ش�أن تحولها
ال��ك��ب��ي��ر ه����ذا �إل�����ى وج�����ود م��خ��اط��ر ع��ال��ي��ة ف���ي ت��وظ��ي��ف��ات
ال��م�����ض��ارب��ات وال��م�����ش��ارك��ات ،وم�شاكل ف��ي التطبيق ،ففيما
يتعلق بالم�ضاربات ال تتوفر �أغ��ل��ب المعايير ال�ضرورية
في �أي م�شروع طالب للتمويل ،و�أهمها :المعرفة الكاملة
بالمتعاملين م��ن حيث ال��م�لاءة ،والو�ضعية ف��ي ال�سوق،
و�أخ�لاق��ي��ات التعامل المالي ،ف�ض ً
ال ع��ن مخاطر التنفيذ
والتي قد ت�صل �إل��ى � ،%100أم��ا في التوظيف بالم�شاركة،
فهناك �صعوبات تواجه الإدارة والمتمثلة في الإ�شراف على
الم�شروعات التي تمولها بالم�شاركة ،ومتابعة تنفيذها مما
ي���ؤدي �إل��ى ارت��ف��اع تكاليف �إن��ج��از العمليات محل التمويل،
و�أخ���رى ت��واج��ه المتعاملين وه��ي الأك��ث��ر خ��ط��ورة وتتمثل
ف��ي ع���دم ت��وف��ر �أغ��ل��ب المتعاملين ع��ل��ى ال��ك��ف��اءة المهنية
المفرو�ضة ،وتحايلهم على الم�صرف من حيث امتناعهم
عن الإعالن عن الأو�ضاع الفعلية للم�شروعات� ،أو الإعالن
عنها ب�شكل غير �صحيح� ،أو الت�صريح بخ�سائر وهمية ،وذلك
بهدف االحتفاظ ب�أعلى ن�سبة ممكنة من الأرب��اح من جهة
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ك�شركات الطاقة� ،أو ال��زراع��ة لكن ف��ي دول��ة �أجنبية تلتزم
�سيا�سة معادية للدول الإ�سالمية� ،أو �أن يتقدم الم�صرف
بطلب الر�أي ال�شرعي في تمويل ا�ستيراد �صفقة بودرة الآي�س
كريم مث ً
ال من الخارج بماليين الدوالرات ،في الوقت الذي
ال يتوافر التمويل الكافي للحاجات الأ�سا�سية للأمة من
غذاء ودواء وملب�س ،وي�ؤثر ذلك في المخزون النقدي من
تلك العملة فيفقد التوازن في �سعر �صرف العملة المحلية
�أم���ام تلك العملة الأج��ن��ب��ي��ة ،فهل تفتي الهيئة بمنع هذه
المعامالت لمخالفة هذه اال�ستثمارات مقا�صد ال�شريعة في
�أهمية ا�ستفادة الم�سلمين من ثرواتهم ،وتقديم الحاجات
الأ���ص��ل��ي��ة على الكماليات وال��ت��رف��ي��ات ،وت��ق��دي��م اال�ستثمار
المنتج على اال�ستثمار اال�ستهالكي؟
ن�ستطيع �أن نجد في الفقه الإ�سالمي �سوابق لهذا االتجاه
و�إن لم يكن عاماً ،ومن ذلك �إبطال جمهور الفقهاء كثيراً
من العقود والمعامالت مع ا�ستيفائها ال�شروط والأرك��ان
الجزئية لكنها في جملتها مخالفة لمقا�صد ال�شريعة �أو
لأ�صل كلي من الأ���ص��ول ال�شرعية ،فذهبوا �إل��ى حرمة بيع
العينة مع �أن كل عقد بمفرده ا�ستوفى �شرائط الم�شروعية،
وذهبوا �إلى حرمة نكاح التحليل و�إبطال العقد مع ا�ستيفاء
النكاح فيه �شروطه و�أركانه.
ومما تقدم يتبين �أن لمقا�صد الإ���س�لام دوراً كبيراً في
الحكم ال�شرعي لهذه الأم��ور التي ذكرناها ،والأم��ر يحتاج
�إل���ى م��زي��د ب��ي��ان وتف�صيل لي�س ه��ذا مو�ضعه ،لكن المهم
هو �أهمية مراعاة مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية في مجال
ا�ستثمار الأم��وال مع ا�ستيفاء المعاملة ل�شروطها ال�شرعية
المعتبرة وفق الأدلة التف�صيلية.
�إن المجتمع الم�سلم ينتظر م��ن البنوك الإ�سالمية
المزيد من اال�ستثمارات في المجاالت التنموية الحقيقية
و�سد حاجاتها الملحة وعندها �ستقف الأمة وراءه��ا م�ؤازرة
وم��داف��ع��ة عنها م��ن �أن تمتد �إل��ي��ه��ا ي��د العابثين ،كما ترد

ماليا و� ً
ثالثا :ا�ستقالل هيئات الرقابة ال�شرعية ً
ً
إداريا عن
جمل�س الإدارة
�إن القيام بالدور الرقابي �أياً ما كان مو�ضوعه ال ي�ستقيم
�إال �إذا ا���س��ت��ق��ل ال��م��راق��ب ا���س��ت��ق ً
�لاال ك��ام ً
�لا ع��م��ن ي��راق��ب��ه
ويقومه ،وقديماً قالوا «�أطعم الفم ت�ستحي العين» وهذا
لي�س ّ
حطاً �أو انتقا�صاً من �أحد ،ولكنه احتياط واجب ودفع
لل�شبهات ،ومن ثم فيجب �إعادة النظر فيما يتقا�ضاه �أع�ضاء
الهيئات الرقابية من �أجور ومكاف�آت من ذات الم�ؤ�س�سة التي
يراقبونها ،وبع�ض �أع�ضائها تجاوز و�ضعيته كمراقب �شرعي
�إل��ى �شريك في عمليات الم�صرف ،وربما �أث��ر ما تقدم في
عمل الهيئة و�صحة الفتاوى ال�����ص��ادرة منها،
وم�����ص��داق��ي��ت��ه��ا ل����دى م��ت��ع��ام��ل��ي
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وتحميل الم�صرف الخ�سارة التي تجبر من ن�صيبه في ر�أ�س
المال من جهة �أخرى( ،)12كما �أن كثيراً من المتعاملين
ال ي��رغ��ب��ون ف��ي م�����ش��ارك��ة �أح����د ،وث��ال��ث��ة ت��واج��ه المودعين
و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال الذين يقدمون �أموالهم للم�صارف
لتمول بها على المدى الق�صير فعندما ينطبق عليهم نظام
الم�شاركة ب�شكل قطعي وك��ام��ل ف���إن ذل��ك ي����ؤدي �إل��ى عدم
تطابق الآجال التي اختاروها و�آجال تنفيذ الم�شروعات التي
م ّولتها البنوك ب�أموالهم م�شاركة.
ون��ح��ن �إن كنا ال نتفق م��ع كثير م��ن ال��ح��دة ف��ي النقد
التي ذكرها المنتقدون حيث هي في النهاية مجرد �شركات
ت��ق��وم با�ستثمار �أم����وال الغير ف��ي م��ن��اخ غير م�لائ��م ووف��ق
�أنظمة ال دخ��ل لها فيها ،لكني �أرى �أن كثيراً مما ذك��ر من
م�شكالت ومعوقات لتطبيق الم�ضاربات والم�شاركات ،وكذا
التحول عن �ضروب الن�شاط االقت�صادي المنتج ،واالنتقال
ب�أموال الم�سلمين لبلدان غير �إ�سالمية ال يعفي البنوك
الإ�سالمية من الم�سئولية عن التطبيق ال�صحيح لمبادئ
وقواعد االقت�صاد الإ�سالمي ،وخا�صة منهجه في ا�ستثمار
الأموال ،وعليها �أن تبتكر �أدوات ا�ستثمارية حديثة ومتطورة
ومتنا�سبة مع روح الع�صر ومتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية
حقيقة و�صورة.
وك��ث��ي��راً م��ا ال تفطن بع�ض ه��ي��ئ��ات ال��رق��اب��ة ال�شرعية
للمقا�صد والأمور الكلية في االقت�صاد الإ�سالمي ،وي�صبح
كل ما يقوم به البنك الإ�سالمي عبارة عن عمليات ال تقدم
وال ت���ؤخ��ر ف��ي م�سيرة التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة ل�ل�أم��ة وح��ل
م�شكالتها االقت�صادية والتنموية.
وي���ط���رح ه���ذا ال��م��و���ض��وع ق�����ض��ي��ة ت��ح��ت��اج �إل����ى مناق�شة
م�ستفي�ضة م��ن المجامع الفقهية والم�ؤ�س�سات المعنية
بذلك وه��ي :دور المقا�صد ال�شرعية في الحكم ال�شرعي
على المعامالت التي تقوم بها البنوك الإ�سالمية ،بمعنى:
ه��ل يحكم بمنع معاملة ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ب��ن��ك الإ���س�لام��ي مع
ا�ستيفائها ال�شروط الجزئية لإباحتها لكنها تخالف مق�صداً
م��ن مقا�صد ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،ف��ه��ل ي��ج��وز �أن نعتبر
م��واف��ق��ة الفعل للمقا�صد ال�شرعية ���ش��رط��اً ل�صحته ،بعد
تحرير المراد بالمقا�صد ،وما يعد مق�صداً وما ال يعد؟
ف��م��ث ً
�لا :ل��و ت��ق��دم ال��م�����ص��رف لهيئة رق��اب��ت��ه ال�شرعية
با�ستثمار جزء من �أمواله في �أ�سهم �شركات مباحة الن�شاط

البنوك الإ�سالمية بذلك عن نف�سها كل فرية تو�صف بها من
قبل قوى المكر والبغي ،وبما �أن البنوك الإ�سالمية ت�ستمد
قوتها من هيئاتها ال�شرعية وبالتالي فعلى هذه الهيئات حمل
البنوك الإ�سالمية على ت�صحيح الم�سار والعمل على تحقيق
�أهداف النظام االقت�صادي الإ�سالمي.
و�إ���ض��اف��ة �إل���ى م��ا ت��ق��دم فيجب ت��ح��رر العمل ال��رق��اب��ي من
كونه عم ً
ال ي��راد به �إ�سباغ الم�شروعية على �أعمال الم�ؤ�س�سة
ولو كان ذلك بقول �ضعيف �أو ملفق �أو اللجوء �إلى حيلة فقهية
لت�سويغ العمل �أو تقليد من ال يجوز تقليده لمخالفته الن�ص
�أو الإجماع �أو القيا�س الجلي.
فكثيراً ما نجد م�ستند بع�ض القرارات ال�صادرة عن هيئة ما
وجود ن�ص في كتاب فقهي يمكن تخريج الم�س�ألة عليه بغ�ض
النظر عما �إذا كان هذا القول مهدراً �أم معتبراً رجع عنه �صاحبه
�أم لم يرجع مخالفاً لما اتفقت عليه الأمة وتلقته بالقبول �أم ال،
المهم �أنه يحقق م�صلحة الم�ؤ�س�سة ،وقد تخرج م�س�ألة مناظرة
على قول م�ضاد للأول �إذا كانت الم�صلحة فيه للبنك �أي�ضاً ،في
الوقت الذي ال يلتفت فيه لأ�صحاب الم�صالح الأخرى.
والعجيب �أن كثيراً م��ن االقت�صاديين ورج���ال الأع��م��ال قد
ا�ستنكر هذا ال�صنيع ولم ير�ضه على حد قول بع�ضهم « �إننا عندما
نرفع �شعار تطبيق الإ�سالم في المعامالت الم�صرفية نكون قد
�ألقينا على عاتقنا التزاماً ب�أن ننه�ض بمقت�ضيات ذلك ال�شعار و�أن
ال نهن وال ن�ضعف ،و�أن ال نركن للتبريرات والحيل والرخ�ص
 )13(»...كما هوجمت الهيئات ب�سبب ذلك هجوماً عنيفاً من قبل
البع�ض ،فقيل« :ومن الم�ؤ�سف �أن بع�ض الفقهاء على ا�ستعداد
لإباحة الفائدة الم�صرفية ،وعلى ا�ستعداد لم�سايرة الم�صارف
الإ�سالمية في االتجاهات التحايلية ،وك�أن مجتمعنا الإ�سالمي
يف�ضل الربا التحايلي على الربا ال�صريح ،ويخ�شون من الت�صريح
له بحقيقة مواقفهم »...ويقال �أي�ضاً« :ن�ش�أت عندنا طبقة من
العلماء �أو الفقهاء تفل�سف ثراء الأثرياء وفقر الفقراء وتي�سر

على الأقوياء وت�شدد على ال�ضعفاء ،وك�أن الأثرياء والأقوياء
�أحوج �إلى �أن يدافع عنهم من الفقراء وال�ضعفاء ،و�إذا ر�أوا ن�صاً
يوافقهم �سارعوا �إليه و�إذا ر�أوا �أو �أ�سمعوا ن�صو�صاً ال تعجبهم
�أع��ر���ض��وا عنها ول��م يفهموها (ادع���وا �أن��ه��ا غير مفهومة وال
يعول عليها) وت�شددوا في قبولها ،و�إذا �أخذوا بها �أولوها على
مذهبهم ومرادهم  )14(»...و�آخر يقول« :من الأمور ال�شديدة
الأه��م��ي��ة �أن ت�سعى ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة ال���س��ت��ك��م��ال �إط��اره��ا
ال�شرعي و�صيانته ...و�أن ال تفرط في حرمته ...و�أن ت�ستند
ال��ف��ت��اوى �إل���ى الأ���ص��ل ولي�س اال�ستثناء و�إل���ى ال��ع��زائ��م ولي�س
الرخ�ص» (.)15
و�إن كنا ال نتفق �أي�ضاً مع مثل هذه الحدة في الن�صيحة
والنقد حيث تزخر هيئات الرقابة ال�شرعية بمن لهم دور
محمود ف��ي �ضبط وت�أ�صيل العمل الم�صرفي الإ�سالمي
والن�أي به عن الوقوع في براثن الحيل ،لكن هذا ال يمنع من
بذل الن�صح الالزم في هذه الم�س�ألة ليتبو�أ العمل الم�صرفي
الإ�سالمي مكانته الالئقة به.

االحتـاد الدويل للبنــوك الإ�سالمــية
�أن�ش�أ هيئة رقابة لتعزيز الثقة ب�أعمال
امل�صارف وتنظيم الفتاوى املتخ�ص�صـة
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التقنني من عمل الدولة ،لكنه
يقع على عاتق هيئات الرقابة
ال�شرعية مبا يحقق م�صلحة املجتمع
وامل�صارف و�أهداف التنمية

1.1يراجع في ذل��ك :الإدارة العامة للرقابة الم�صرفية في بنك ال�سودان ـ من�شورات
الرقابة الم�صرفية (معايير ال�ضبط للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية  -تعيين هيئة
الرقابة ال�شرعية وتكوينها وتقريرها) في  14محرم  1423هـ  27مار�س  2002موقع
البنك على �شبكة الإنترنت .د  .العيا�شي فداد ،الرقابة ال�شرعية ودورها في �ضبط
�أعمال الم�صارف الإ�سالمية ،مجمع الفقه الإ�سالمي الدولي ،الدورة التا�سعة ع�شرة.
2.2انظر� :صالح الحديدي «البنوك الإ�سالمية والت�صحيح المطلوب» مجلة الأهرام
االقت�صادي ،العدد �،1078ص  ،80في  1989/9/11وانظر :ا�ستراتيجية البنوك
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في الفترة من � 25إل��ى � ،1988-10-27إع���داد� :إدارة البحوث االقت�صادية ببنك
في�صل الإ�سالمي الم�صري  -مطبوعات بحوث الم�ؤتمر �ص .4ح�سين علي را�شد
 البنوك الإ�سلربوية ( ط�لاء �إ�سالمي لواقع غير �إ�سالمي  -جريدة ال�شرقالأو�سط في �1984/2/4ص  ،13فهمي هويدي  -المال الإ�سالمي يريد ح ًال -
جريدة الأه��رام  -في  ،1988/11/29د  .ي�سري م�صطفى  -بنوك �إ�سالمية ك�أن
الأخرى كافرة  -جريدة �أخبار اليوم في .1997/3/1
3.3د .عائ�شة ال�شرقاوي  -البنوك الإ�سالمية  -التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق
() 160المركز الثقافي العربي  -بيروت والدار البي�ضاء  -الطبعة الأولى 2000 -
4.4الحوكمة م��ن الم�صطلحات المعا�صرة ال��م��ول��دة ،ويعنى بها :الأ�ساليب التي
تدار بها الم�ؤ�س�سة من خالل مجل�س الإدارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية
و�ضع �أهداف الم�ؤ�س�سة ،والت�شغيل ،وتحديد العالقة بين �أ�صحاب الم�صالح ،مع
االلتزام بالعمل وفقاً للقوانين والنظم ال�سائدة وبما يحقق م�صالح المتعاملين
مع الم�ؤ�س�سة  .وهو نظام يعتمد على وجود لوائح تحكم عمل الم�ؤ�س�سة وتنظم
العالقات فيما بين �أفرادها �أياً ما كانت م�ستوياتهم .
5.5ابن القيم � -إعالم الموقعين عن رب العالمين 173/4 -
6.6الإمام محيي الدين زكريا بن �شرف النووي  -المجموع �شرح المهذب 41/1 -
�7.7أ  .يو�سف كمال  -الم�صرفية الإ�سالمية  -الأزمة والمخرج  -دار الن�شر للجامعات
الم�صرية  -الطبعة الثانية.
8.8د .ح��ات��م ال��ق��رن�����ش��اوي  -ال��ج��وان��ب االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة لتطبيق عقد
المرابحة  -بحث مقدم �إلى ندوة خطة اال�ستثمار في البنوك الإ�سالمية التي
انعقدت في عمان من � 25-20شوال  - 1407جامع �أعمال الم�ؤتمر طبع م�ؤ�س�سة
�آل البيت � -ص .327
 9.9د� .أحمد النجار  -حديث حول البنوك الإ�سالمية  -جريدة ال�شرق الأو�سط في
� 1993/8/17ص 11
�1010إ�سماعيل ال�شطي  -جريدة ال�شرق الأو�سط في  2001/4/9م.
1111ال�شيخ �صالح كامل ،مرجع �سابق.
1212وجه �أح��د الموظفين في بع�ض ال�شركات �س�ؤ ً
اال لمجلة البحوث الفقهية التي
ت�صدر في الريا�ض في عددها رقم  52من �أن مدير ال�شركة يكلف بع�ض مراقبي
الح�سابات بعمل ميزانية لل�شركة تظهر فيها �أرباح قليلة و�ضعف المركز المالي
لل�شركة لتقديمها لم�صلحة الزكاة والدخل ،ويكلف مراقباً �آخر بعمل ميزانية
تظهر فيها �أرب���اح كثيرة وق��وة المركز المالي لل�شركة لتقديمها �إل��ى البنوك
والم�ؤ�س�سات المقر�ضة حتى يبين لهم م�لاءة ال�شركة ويح�صل على القرو�ض
المطلوبة ،فهذا ن��وع من الخداع والتحايل تقوم به الم�ؤ�س�سات والأف���راد على
ال�سواء مما يعر�ض البنوك لمخاطر كبيرة.
1313ال�شيخ �صالح كامل في محا�ضرته الم�شار �إليها �آنفاً.
1414د  .رفيق الم�صري  -مرجع �سابق � -ص .355 - 354
1515ال�شيخ �صالح كامل في محا�ضرته التي �ألقاها في بنك التنمية الإ�سالمي بمنا�سبة
منحه جائزة البنك نق ًال عن ال�شيخ �صالح الح�صين في ورقته غير المن�شورة
بعنوان «الهيئات ال�شرعية :الواقع وطريق التحول لم�ستقبل �أف�ضل» �ص.2
1616انظر  :فهمي هويدي  -التدين المنقو�ص � -ص  156مركز الأه��رام للترجمة
والن�شر ،م�ؤ�س�سة الأهرام .1987
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اال�شتباك الفقهي» جريدة الأهرام في .1989/10/2
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الم�صرف ،فقد تجهد الهيئة نف�سها لإ�سباغ الم�شروعية
ع��ل��ى ك��ل �أع��م��ال ال��م�����ص��رف م���رة بتتبع ال��رخ�����ص ،و�أخ���رى
بتخريجات خاطئة متكلفة� ،أو ب�إقرار حيلة ما ،وهكذا ،كما
�أن الأجور التي يتقا�ضونها ت�ؤدي �إلى فتح باب التناف�س بين
العلماء من �أج��ل تقديم خدماتهم لمن يدفع �أكثر (،)16
وق��د ترتب على ه��ذا اتهام كثير من العلماء ب�أنهم علماء
بنوك في مقابل علماء �سلطة.
و�إن كنا ال نطعن في ذمة �أحد ولكن يو�ضع في االعتبار
�أن الجميع ب�شر ي��ت��ف��اوت��ون ف��ي درج����ات ال�ضعف وال��ق��وة،
ول��ذا فالواجب �سد الذريعة والعمل على ا�ستقالل الهيئة
ال�شرعية عن �أي م�ؤثرات �سواء �أكانت مالية �أم �إدارية ،فيجب
�أن تنف�صل ع��ن ال��م�����ص��ارف بمعنى �أال ت��ك��ون م�صلحة من
م�صالحها ،وذلك �أدعى لحيدتها و�آمن لأع�ضائها من القيل
والقال ،ولمحيط الفقهاء عامة من اللغط الذي يتجدد بين
الفينة والأخ���رى ويبالغ فيه �أكثر مما ينبغي ،وق��د اقترح
البع�ض تكوين هيئة للرقابة خا�صة وم�ستقلة ك���أن تكون
هيئة مركزية على غرار البنك المركزي� ،أو �أن تكون تابعة
لجهة ر�سمية �أخ��رى ك��وزارة االقت�صاد �أو المالية �أو وزارة
العدل �أو الأزهر ال�شريف� ،أو منظمة �شرعية م�ستقلة يوكل
�إليها هذه المهمة.)17(...

ً
رابعا :تقنني العمل امل�صريف الإ�سالمي
وال��م��ق�����ص��ود م���ن ذل����ك� :أن ت��ك��ون �أع���م���ال ال��ب��ن��وك
الإ�سالمية محكومة بقانون وت�شريعات محددة و�صادرة
من الجهات الر�سمية في الدولة ،ويتناول هذا القانون
كل ما يتعلق بالبنوك الإ�سالمية من �أحكام.
وقد قامت بع�ض ال��دول ب�سن مثل تلك القوانين -
وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة �صاحبة
تجربة �أول بنك �إ���س�لام��ي  -لكن م��ا ي���زال الكثير من
البنوك الإ�سالمية لي�س له ت�شريع يخ�صه ويحتكم في
�ش�أنه �إل��ى القوانين المنظمة للعمل الم�صرفي ككل،
وي�ؤدي هذا الو�ضع �إلى كثير من الإ�شكاالت في الرقابة
والإ�شراف ومعايير المحا�سبة والمراجعة والعالقة مع
الم�ؤ�س�سات ذات العالقة.
ولئن ك��ان التقنين ه��و م��ن عمل ال��دول��ة ،لكن يقع
على عاتق هيئات ال��رق��اب��ة ال�شرعية وك��اف��ة المعنيين
بالم�صرفية الإ���س�لام��ي��ة �إع���داد ه��ذا التقنين وطرحه
للمناق�شة من قبل المخت�صين حتى يكون �صالحاً عند
عر�ضه على الجهات النظامية في الدولة.
ويحقق مثل ه��ذا التقنين م�صلحة كافة الأط��راف
ذات العالقة بالبنوك الإ�سالمية ،بل وم�صلحة المجتمع
ك��ك��ل ،وين�شئ للم�صارف الإ���س�لام��ي��ة �أع���راف���اً خا�صة،
وتميزاً وت��ف��رداً عن البنوك الربوية بتحقيق �سيا�سات
تنموية وا�ستثمارية مفيدة للأمة.
والمطلوب في هذه المرحلة الراهنة تجاوز التقنينات
المحلية لن�صل �إلى عالمية العمل الم�صرفي الإ�سالمي
وف���ق ن��م��اذج م��وح��دة م��ن ح��ي��ث الأه�����داف وال�سيا�سات،
ون���م���اذج ال��ع��ق��ود وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت���ؤدي��ه��ا ال��م�����ص��ارف
والم�ؤ�س�سات ،ووحدة الفتوى والحكم ال�شرعي؛ �ضماناً
لح�سن فهم الم�صرفية الإ���س�لام��ي��ة ،وات�ساع نطاقها،
و�إ�سهامها في تحقيق م�ستهدفات االقت�صاد الإ�سالمي،
ويمكن لمنظمة التعاون الإ�سالمي القيام بهذه المهمة
بو�ضع ميثاق ملزم يمنع الترخي�ص لأي م�ؤ�س�سة مالية
�إ�سالمية �إال بعد التحقق من االلتزام الكامل به ،كما
يمنع �أي دولة من �إ�صدار �أي ت�شريع يخ�ص الم�صرفية
والعمل المالي الإ���س�لام��ي دون م��راع��اة ه��ذه الوثيقة
التي يجب �أن تخرج في �شكل اتفاقية دولية بين الدول
الأع�ضاء.

ً
خام�سا :ت�صميم مناذج مف�صلة لتقارير الرقابة ال�شرعية
ون�شرها على الكافة
مما يدفع بمزيد من الثقة في �أعمال الم�صارف والم�ؤ�س�سات
ال��م��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة م��ا ي��ع��رف��ه ال��ك��اف��ة ع��ن �أن�����ش��ط��ة و�أع��م��ال
ه��ذه الم�ؤ�س�سات وخ��ا���ص��ة فيما يتعلق بمطابقتها لل�شريعة
الإ�سالمية ،وال يجوز االكتفاء بهذه الجملة ،كما ال يكفي �أن
ت�سجل الم�ؤ�س�سة في ا�سمها �أنها «�إ�سالمية» �إنما يجب �أن يكون
ذلك وفق تقرير مف�صل يعرف النا�س فيه �أع�ضاء هذه الهيئة،
وم�ؤهالتهم العلمية ،ومالحظاتهم بالتف�صيل على �أعمال
الم�ؤ�س�سة من حيث �أهدافها و�أن�شطتها وما لها وما عليها.
�إن الواقع كما ير�صده كثير من المراقبين �أن بع�ض هذه
التقارير ت�أتي مجملة ومت�شابهة على مدار ال�سنين ،وفحواها
�أن جميع �أعمال البنك مطابقة لل�شريعة الإ�سالمية ،وتلتزم
في الأغلب -بجملة ثابتة مكررة في جميع التقارير ال�سنوية
مفادها « �أن جميع �أعمال البنك مطابقة لل�شريعة الإ�سالمية»
وذلك ب�صورة �إجمالية دون تف�صيل وتدقيق في الوقت الذي
ي�سجل المراقبون للأعمال الم�صرفية الإ�سالمية كثيراً من
ال��ت��ج��اوزات ال�شرعية ف��ي كثير م��ن البنوك الإ�سالمية في
المرابحات وفي التورق والم�ضاربات وغير ذلك.
ويجب مراعاة ت�صميم التقارير بحيث ت�ؤكد التزام الم�ؤ�س�سة
بتوجيهات هيئة الرقابة لديها في المنتج المالي والم�صرفي
بجميع وثائقه وعقوده ومالحقه ،وفي مطابقة الأداء لمقت�ضى
الفتوى ب��الإج��ازة ،و�إع��ط��اء الهيئة الحق في �إب��ط��ال �أي عملية
يثبت مخالفتها ل��ق��رار الهيئة وا�ستبعاد الأرب����اح ال��ت��ي جنتها
الم�ؤ�س�سة ،بالإ�ضافة �إلى محا�سبة المت�سبب في هذا الخلل.
وق��د �آن الأوان ف��ي ظ��ل ث���ورة االت�����ص��االت وال��م��ع��رف��ة وان�سياب
المعلومات �أال يُحجَ ب �شيء ال عن المتعاملين وال عن جمهور النا�س.
وب��ع��د ..ف��ه��ذه ر�ؤي����ة ع��ام��ة ت���أت��ي ف��ي وق���ت ت�ضاعف فيه
االهتمام بالعمل الم�صرفي الإ�سالمي وكافة �آليات االقت�صاد
الإ�سالمي ،وقد اتجهت الأنظار �إليه في جميع دول العالم
بما فيه العالم الغربي بعد الف�شل الذريع للنظم االقت�صادية
الو�ضعية ب�شقيها ،وال �سبيل لتبوء الم�صرفية والم�ؤ�س�سات
المالية الإ�سالمية مكانتها المتميزة واعتبارها المنقذ لما
حل بالأمم وال�شعوب من �أوزار و�إ�صر هذه النظم �إال بانطالقة
�شرعية ر�شيدة تن�أى بالم�صرفية وباالقت�صاد الإ�سالمي عن
تحريف المغالين وت�أويل المبطلين وانتحال الجاهلين.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل.

الهوام�ش
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تطوير األعمال وتعزيز المصداقية..

ضرورة عملية

تكامل دور القضاء والتحكيم
في نظر المنازعات المالية اإلسالمية
القاضي الدكتور /جاسم محمد الحوسني
القا�ضي مبحاكم ا�ستئناف دبي

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء
واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ثم �أما بعد:
ال �شك يف �أن الأ�سواق امل�صرفية املحلية والإقليمية والدولية
ت�شهد منواً كبرياً يف املعامالت امل�صرفية الإ�سالمية ،و�أعني بها
تلك املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� ،سواء �أكان ذلك عن
طريق ت�أ�سي�س م�صارف �أو م�ؤ�س�سات �إ�سالمية جديدة ،والن�ص
يف نظامها الأ�سا�سي على التزامها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
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�أم بتحول بع�ض امل�صارف التقليدية �إىل العمل كلياً وفق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك عن طريق بع�ض املنتجات الإ�سالمية
كالتو ُّرق (� ،)1أو بفتح نوافذ �إ�سالمية تعمل وفق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،وقد ت�أكد ذلك الأمر وعلى وجه اخل�صو�ص بعد
الأزمة املالية العاملية التي ع�صفت باقت�صاديات بع�ض الدول
وخا�صة الغربية منها ( ،)2وجناح امل�صارف الإ�سالمية يف جتاوز
تلك الأزمة بدون خ�سائر �أو بخ�سائر �ضئيلة ( )3ال تقارن بحجم
خ�سارة غريها من امل�صارف التقليدية (.)4

ويف هذا ال�صدد ت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن معدل النمو
ال�سنوي يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية لل�سنوات الع�شر املا�ضية
تراوح بني � %10إىل � %15سنوياً ،و�أن حجم الأ�صول املالية
للم�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف عام 2015م �سيبلغ 2.8
تريليون دوالر ( ،)5مع توقعات ب�أن ن�سبة غري قليلة من اخلدمات
املالية التقليدية بدول جمل�س التعاون اخلليجي �سوف تتحول
لت�صبح متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (.)6
ونظراً ملا تتمتع به دولة الإمارات العربية املتحدة من حرية
اال�ستثمار لر�أ�س املال الوطني والأجنبي ،ف�إن ذلك التطور
الهائل ،يف حجم الأ�صول املالية لل�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية،
�ألقى بظالله على حجم املعامالت الإ�سالمية يف الدولة ،و�أدى
�إىل زيادة عدد امل�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية فيها ،ت�أ�سي�ساً
وانت�شاراً بفتح فروع جديدة ،مما �سينتج عنه بطبيعة احلال
تو�سع يف عمليات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية وتنوع يف
منتجاتها وخ�صو�صاً عمليات التمويل الإ�سالمي ،وهذا بدوره
�سي�ؤدي لتنوع وزيادة مطردة يف املنازعات النا�شئة عنها.
الأمر الذي يتطلب تطوير دور الق�ضاء على امل�ستوى
االحتادي واملحلي للت�صدي لتلك املنازعات على نحو ي�ؤكد

التحكيم و�سيلة فعالة حلل املنازعات
باالتفاق والرتا�ضي من خالل حمكمني
لي�سوا بق�ضاة
بل ويزيد من م�صداقية امل�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية،
وذلك من خالل �إظهار مدى التزامها مبوجهات و�أ�صول
و�ضوابط املعامالت الإ�سالمية .و�سيتحقق ذلك عن طريق
ق�ضاء يتمتع بالإحاطة والإملام التام بطبيعة تلك املعامالت،
والتي متتد جذورها التاريخية �إىل كثري من امل�سائل التي
حوتها بطون �أمهات كتب الفقه الإ�سالمي ،والتي �أوالها
املتخ�ص�صون من �أهل الفقه املعا�صرين اهتمامهم ،فجددوا
�آلية العمل بها ب�شكل مبتكر وب�صور جديدة تتفق مع
متطلبات الع�صر من حيث ال�سرعة والغاية� ،شريطة بقاء
م�ضمونها مبا يتالءم مع املقا�صد ال�شرعية ،حتى حتتفظ
بحكمها ال�شرعي املن�صو�ص عليه.
وال يفوتني يف هذا ال�صدد التنويه �إىل الدور املتزايد
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للتحكيم ( )7كبديل للق�ضاء يف ح�سم املنازعات ( )8باعتباره
و�سيلة فعالة يلج�أ �إليها الأفراد وامل�ؤ�س�سات على حد �سواء،
وذلك باالتفاق على طرح النزاع على �أ�شخا�ص لي�سوا بق�ضاة،
وغري تابعني لأي �سلطة من �سلطات الدولة ،وقد ا�صطلح على
ت�سميتهم باملحكمني ،ويناط بهم �إ�صدار �أحكام يف املنازعات
املعرو�ضة عليهم تكون منهية للنزاع ،وتتمتع بحجية ال�شيء
املق�ضي به كاحلكم الق�ضائي.
ولذا يجمع نظام التحكيم بني الطبيعة االتفاقية والطبيعة
الق�ضائية معاً .بح�سبان �أن م�صدره االتفاق ،حيث �أجاز القانون
للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني االتفاق على اللجوء �إىل
التحكيم كو�سيلة حل�سم املنازعات كطريق ا�ستثنائي ،يف حني
�أن املهمة املوكلة للمحكمني ذات طبيعة ق�ضائية ،فهم يعملون
عمل الق�ضاة و�إن مل يكونوا من الق�ضاة.
وبناء على ما تقدم �س�أتعر�ض لدور الق�ضاء يف نظر
املنازعات املالية الإ�سالمية ومدى احلاجة لتطوير هذا الدور،
ثم لدور التحكيم بالنظر �إىل مزاياه مقارنة بالق�ضاء ،مع بيان
امل�آخذ التي قيلت فيه و�آلية عالجها.

� ً
أوال :دور الق�ضاء يف نظر املنازعات املالية الإ�سالمية
ومدى احلاجة لتطويره
بالنظر �إىل تنوع وكرثة املنازعات �أو الدعاوى املنظورة �أمام
املحاكم عموماً فقد تعددت اجلهات الق�ضائية ،وتعددت درجات
حماكم اجلهة الواحدة ،بل وتعددت حماكم الدرجة الواحدة،
ولذلك فقد حر�ص جمل�س الوزراء املوقر يف دولة الإمارات
العربية املتحدة بقراره رقم  30ل�سنة 2008م ،على �إن�شاء جمل�س
التن�سيق الق�ضائي ،برئا�سة وزير العدل ،وممثلني عن الق�ضاء
االحتادي واملحلي يف الدولة ( ،)9وقد كان من �ضمن تو�صيات
هذا املجل�س �إن�شاء حماكم متخ�ص�صة ،وعلى هذا الأ�سا�س �أن�ش�أت
حماكم دبي �أربع حماكم ابتدائية متخ�ص�صة وهي اجلزائية،
والعمالية ،والتجارية ،والعقارية ،لتعمل هذه املحاكم �إىل جانب
املحكمتني ال�شرعية واملدنية القائمتني مبوجب قانون ت�شكيل
املحاكم رقم  3ل�سنة 1992م وتعديالته ،وقد عُهد �إىل املحكمة
التجارية الدعاوى واملنازعات ذات ال�صبغة التجارية بحكم
ماهيتها ،ومنها عمليات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية واحل�ساب
اجلاري والت�أمني وغريها ،والأعمال ذات ال�صبغة التجارية بحكم

مبا�شرتها على وجه االحرتاف ،كال�سم�سرة والوكاالت التجارية
و�شراء وبيع الأرا�ضي بق�صد حتقيق الربح وغريها ( ،)10ومن
ثم ف�إن املنازعات املتعلقة بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
بح�سب طبيعتها التجارية تنظر مع غريها من املنازعات
التجارية املتعلقة بامل�صارف التقليدية ،رغم اختالف النظامني
كما �أ�سلفت يف الهام�ش رقم ( )2بدليل:
�أن ت�أ�سي�س امل�صارف الإ�سالمية يخ�ضع للقانون رقم
( )6ل�سنة  1985ب�ش�أن امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
اال�ستثمارية الإ�سالمية ،يف حني �أن امل�صارف التقليدية تخ�ضع
يف ت�أ�سي�سها للقانون رقم  10ل�سنة 1980م ،يف �ش�أن امل�صرف
املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة امل�صرفية ،والقانون
رقم  8ل�سنة  1984يف �ش�أن ال�شركات التجارية (.)11
هذا ف�ض ً
ال عن اختالف امل�صدر القانوين الذي يحكم
العمليات التي جتريها امل�صارف؛ حيث تتميز املعامالت
امل�صرفية املالية الإ�سالمية ب�ضرورة توافقها مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وهذا الأمر يوجب على امل�صارف
واملتعاملني االلتزام ب�أحكام ال�شريعة وعدم خمالفتها ،ويف ذات

الوقت يتطلب من القا�ضي �أن يكون ملماً بالأحكام ال�شرعية
للمعامالت امل�صرفية الإ�سالمية حتى يقف على مدى �سالمتها
وتوافقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،يف حني �أن امل�صدر
القانوين الذي يحكم معامالت امل�صارف التقليدية ح�سبما
ن�صت عليه املادة الثانية من قانون املعامالت التجارية هي:
«ي�سري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه
املتعاقدان ما مل يتعار�ض اتفاقهما مع ن�ص جتاري �آمر».
ف�إذا مل يوجد اتفاق خا�ص �سرت قواعد العرف التجاري
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون� ،أو يف غريه من
القوانني املتعلقة بامل�سائل التجارية ،ويقدم العرف اخلا�ص
�أو املحلي على العرف العام ،ف�إذا مل يوجد عرف جتاري وجب
تطبيق الأحكام اخلا�صة بامل�سائل املدنية ،فيما ال يتعار�ض مع
املبادئ العامة للن�شاط التجاري.
 - 3وال يجوز تطبيق االتفاقيات اخلا�صة �أو قواعد العرف
التجاري �إذا تعار�ضت مع النظام العام �أو الآداب ،مما م�ؤداه �أن
القواعد الواجبة التطبيق يف القانون التجاري على الرتتيب
هي :القواعد الآمرة يف القوانني التجارية ،ثم االتفاق املنظم
للعالقة ،ثم العرف ،ثم الأحكام اخلا�صة بامل�سائل املدنية،
الآمرة منها وغري الآمرة� ،شريطة عدم تعار�ضها مع املبادئ
العامة للن�شاط التجاري ،و�أخرياً يتعني �أن تكون االتفاقيات
اخلا�صة وقواعد العرف موافقة للنظام العام.
ونتيجة لهذا االختالف ف�إن الأمر على وجهه ال�صحيح
ي�ستدعي �إن�شاء حمكمة متخ�ص�صة لنظر املنازعات املتعلقة
بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية� ،أو على الأقل دوائر متخ�ص�صة
�ضمن دوائر املحكمة التجارية االبتدائية ( ،)12بالإ�ضافة �إىل
دوائر متخ�ص�صة على م�ستوى حمكمتي اال�ستئناف والتمييز،
على �أن يتوىل العمل بها ق�ضاة تتوفر لديهم القدرة على
التحقق من مدى التزام امل�صارف ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
فيما تنفذه من معامالت ،وذلك من خالل مقدرتهم على �سرب
�أغوار �أ�سفار الفقه الإ�سالمي النفي�سة والنهل منها ،بغر�ض
حتقيق الطم�أنينة للم�ساهمني واملتعاملني جتاه �أن�شطة
امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة.
وقد يُناق�ش هذا الطرح ب�أن جميع امل�صارف الإ�سالمية يف
الدولة لها هيئات �شرعية تراقب مدى توافق املنتجات التي
تطرحها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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احلقيقة  -وهي ب�أن ما ي�صدر عن املجامع مبثابة الإجماع
� ،إال �أنهم يف بع�ض امل�سائل يخالفون الفتاوى ال�صادرة عنتلك املجامع �صراحة ،واملثال الأبرز على هذا الأمر م�س�ألة
بيع التو ُّرق املنظم بنوعيه امل�صريف والعك�سي� ،إذ �أنه وبالرغم
من اتفاق املجامع الفقهية الثالثة وهي جممع الفقه
الإ�سالمي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة،
وجممع الفقه الإ�سالمي الدويل بجدة ،واملجل�س الأوروبي
للإفتاء والبحوث ،والكثري من الندوات وامل�ؤمترات الفقهية
واالقت�صادية ،على حترمي التو ُّرق املنظم بنوعيه امل�صريف
والعك�سي ،ورغم �أن هذه املجامع ت�ضم يف ع�ضويتها من
هم يف الأ�صل �أع�ضاء يف الهيئات ال�شرعية يف امل�صارف� ،إال
�أن بع�ض امل�صارف الإ�سالمية يف الدولة مازالت تطبق
معاملة الت َو ُّرق ب�أنواعه ودون التقيد بال�ضوابط واملعايري
التي ا�شرتطها الفقهاء حتى ت�صح هذه املعاملة طبقاً
للقواعد الكلية لل�شريعة الإ�سالمية ،الأمر الذي يجعل �أمر
التحقق من مدى موافقة تلك املعامالت لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية يقع على عاتق القا�ضي ( )17يف حال املنازعة بني
امل�صرف ومتعامله ،خا�صة يف ظل عدم تفعيل ن�ص املادة 5
من قانون امل�صارف وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الإ�سالمية ،والتي

تن�ص على �أنه« :ت�شكل بقرار من جمل�س الوزراء هيئة عليا
�شرعية ،ت�ضم عنا�صر �شرعية وقانونية وم�صرفية ،تتوىل
الرقابة العليا على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
اال�ستثمارية الإ�سالمية ،للتحقق من م�شروعية معامالتها،
وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وكذلك �إبداء الر�أي
فيما يعر�ض على هذه اجلهات من م�سائل �أثناء ممار�ستها
لن�شاطها ،ويكون ر�أي الهيئة العليا ملزماً للجهات املذكورة،
وتلحق هذه الهيئة بوزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف».
�إذ �أن وجود هذه الهيئة وكونها م�ستقلة �سيحقق �ضمانة
للمتعاملني وتعني القا�ضي يف حتديد احلكم ال�شرعي
للم�س�ألة باعتبارها جهة حمايدة.
ومع ذلك ،ف�إنه كلما اقرتبنا من الواقع ف�إننا جند �أن
هذا الأمر يبدو �صعب املنال العتبارات مت�س مدى ت�أهيل
الق�ضاة للف�صل يف مثل تلك امل�سائل� ،إذ �أن القا�ضي مل يعد
قادراً على االجتهاد ،لأنه بح�سب الأ�صل مل ي�ستكمل �شروط
االجتهاد كما حددها علماء الأ�صول ومقا�صد ال�شريعة ،كما
�أن حماولة الرجوع �إىل كتب الفقه والرتجيح بني �أقوال
الأئمة املجتهدين ،غري متي�سرة لكل الق�ضاة بحكم درا�ستهم
القانونية لدى كليات القانون وعدم قدرتهم على الرتجيح يف
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الو�ضع ي�ستدعي �إن�شاء حمكمة
متخ�ص�صة لنظر املنازعات املتعلقة
بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية

2013

والرد عليه :ب�أن التطبيقات مازالت ت�شري �إىل �أن م�صدر
الت�شريع لأي م�ؤ�س�سة �إ�سالمية هو الهيئة ال�شرعية اخلا�صة
بها (� ،)13إال �أن ذلك ال مينع �أن يكون للق�ضاء دور يف حتديد
مدى �شرعية املعاملة مع كل االحرتام والتقدير جلميع �أع�ضاء
الهيئات ال�شرعية� ،إذ �أنه ولئن كان اجتهاد الهيئات ال�شرعية
حمل تقدير� ،إال �أن الق�ضاء يبقى هو �صاحب القول الف�صل
يف حال اخلالف بني امل�صرف واملتعامل ( ،)14ومن ثم فالبد
و�أن يكون القا�ضي يف املقام الأول ملماً بالأحكام ال�شرعية
للمعامالت املطروحة عليه .ومثال على ذلك فقد ذهبت الهيئة
ال�شرعية لأحد امل�صارف يف الدولة �إىل جواز �صيغة مطورة لبيع
ال َت ّورق ،وبعر�ض النزاع على الق�ضاء تبني خالف ذلك ،وق�ضت
املحكمة ابتدائياً وا�ستئنافاً باعتبار �أن عقد املرابحة مو�ضوع
الدعوى هو عقد �صوري ي�سرت عقد قر�ض وفق ما ذهبت
�إليه الدائرة اال�ستئنافية الثالثة مبحكمة ا�ستئناف �أبوظبي
االحتادية يف احلكم ال�صادر عنها يف اال�ستئناف رقم  448ل�سنة
2005م جتاري ،بتاريخ 1426/8/28هـ ،املوافق 2005/9/28م
حكم غري من�شور .حيث جاء فيه �أن« :عقد املرابحة امل�ؤرخ يف
2001/6/14م املربم هو عقد �صوري بني طريف النزاع ،ي�سرت
عقداً �آخر هو عقد قر�ض اقرت�ض مبوجبه امل�ست�أنف �ضده
مبلغ  1.500.000درهم ،وبالتايل ف�إن عقد املرابحة املذكور هو
عقد �صوري ،و�إن حقيقة العقد هي عقد قر�ض» ( .)15رغم �أن
�صيغتي العقد �سبق و�أن �أجيزت من قبل الهيئة ال�شرعية ،و�أياً
ما كان وجه الر�أي يف مدى توفيق املحكمة يف نتيجة احلكم،
�إال �أن احلكم قد ك�شف وبكل و�ضوح �أن املحكمة قد ا�ستوعبت
متاماً حقيقة معاملة بيع التورق املعروفة يف الفقه الإ�سالمي
على النحو الذي مكنها من تكييف العقد على النحو ال�سالف
بالنظر �إىل جمموع العقود املربمة ،على خالف �أغلب الأحكام
ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن ( )16والتي تق�ضي يف الدعاوى املماثلة
بناء على عقد واحد وهو عقد املرابحة ،والذي يعد مرحلة
واحدة من جمموعة من املراحل والعقود التي تت�شكل منها
جميعاً منظومة بيع الت َو ّرق املنظم.
هذا بالإ�ضافة �إىل  -املالحظ � -أن الكثري من الهيئات
ال�شرعية ال تلتزم بالفتاوى ال�صادرة عن املجامع الفقهية؛
باعتبار �أن ما ي�صدر عن تلك املجامع يعترب مبثابة الإجماع
يف هذا الع�صر ،ومع �أن �أغلب �أع�ضاء الهيئات يقرون بهذه

امل�سائل اخلالفية (.)18
وحتى ال نقف مكتويف الأيدي ،ف�أمتنى على القائمني على
�ش�ؤون الق�ضاة واملحاكم -و�أعني بهم املجال�س الق�ضائية يف
الدولة عموماً ،وجمل�س دبي الق�ضائي على وجه اخل�صو�ص،
على اعتبار �أن املبادرة تخ�ص �إمارة دبي  -معاجلة الأمر عن
طريق احللول الآتية:
 ت�أهيل ال�سادة الق�ضاة يف هذا اجلانب املهم مبا ميكنهم منالإحاطة والإملام التام مب�سائل ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية
عن طريق انتدابهم حل�ضور م�ؤمترات وندوات املجامع
الفقهية املختلفة املتعلقة ،بل وتكليفهم بامل�شاركة الفاعلة فيها،
حتى تتحقق الفائدة املرجوة ،وهي متكني القا�ضي من فهم
�أ�سرار املنتجات امل�صرفية املعا�صرة ()19؛ ليتمكن من �إعمال
رقابته الق�ضائية على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
للتحقق من التزامها ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية فيما تنفذه
من معامالت؛ وذلك بغر�ض حتقيق الطم�أنينة للم�ساهمني
جتاه عمليات امل�صرف �أو امل�ؤ�س�سة.
 �إعادة النظر يف قانون امل�صارف الإ�سالمية احلايل،وذلك كنتيجة حتمية للتطور الكبري الذي �شهده العمل
امل�صريف الإ�سالمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،والعمل
على �إيجاد قانون �شامل ينظم ويحكم جميع �أنواع العمليات
واخلدمات امل�صرفية التي تقدمها امل�صارف الإ�سالمية،
فالقانون احلايل امل�سمى القانون االحتادي الإماراتي رقم
 6ل�سنة 1985م ب�ش�أن امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
اال�ستثمارية الإ�سالمية ( )20مل يعد يتواكب مع هذا
التطور ،ف�ض ً
ال عن �أنه ال يحتوي على قواعد قانونية عامة
حتكم عقود العمليات واخلدمات امل�صرفية واال�ستثمارية
الإ�سالمية ،وهو نق�ص ت�شريعي ال بد من �سده ،خا�صة �أن
بع�ض امل�صارف وال�شركات الإ�سالمية املحلية اجتهت �إىل
تنويع �أ�ساليب و�صيغ التعامل امل�صريف الإ�سالمي ،مثل بيع
املرابحة للآمر بال�شراء ،وامل�ضاربة ،وبيع الت َو ّرق ،والت َو ّرق
العك�سي ،وبيع ال�سلم ،وغريها ،وتتم تلك ال�صيغ بوا�سطة
عقود مركبة ومتداخلة ت�شكل منظومة من العقود يتعني
النظر �إليها كحزمة واحدة ولي�س كما هو حا�صل الآن،
حيث يتم جتزئة هذه العقود والنظر �إليها على ا�ستقالل
حني املطالبة الق�ضائية.
 -حماولة تقنني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،املتعلقة
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بال�صناعة املالية الإ�سالمية وم�ؤ�س�ساتها و�أدواتها وعقودها
امل�ستجدة ،وذلك بو�ضعها يف �شكل مواد قانونية ت�سهل على
القا�ضي الف�صل يف الدعاوى املعرو�ضة مبا يحقق امل�صلحة
ال�شرعية املتجددة ويلبي احلاجات املتغرية للم�ؤ�س�سات
والأفراد.

طبيعة النزاع املعرو�ض عليه ،وهذا الأمر ي�ساعده يف �إ�صدار
احلكم العادل ( ،)22بخالف القا�ضي فقد ال تكون لديه اخلربة
الكافية يف طبيعة العقد املعرو�ض عليه ،مما ي�ؤدي ال�ستعانته
بخبري� ،أو �أن يق�ضي يف النزاع يف حدود علمه.
 املرونة يف الإجراءات ،فيمكن للأطراف اختيار �إجراءاتعملية التحكيم بعيداً عن الإجراءات الواجبة التطبيق يف
قانون الإجراءات املدنية التي يلتزم بها القا�ضي ،وقد ي�ؤدي
جتاهلها �إىل احلكم ببطالن احلكم.
 املرونة يف االجتهاد ،فاملحكم ال يتقيد يف تف�سري الن�صو�صالقانونية باالجتهادات الق�ضائية ال�سابقة ،يف حني �أن القا�ضي
حينما يق�ضي يف النزاع ف�إنه ال يكون مبعزل عن اجتهادات
حمكمة اال�ستئناف والتمييز.
 الت�شجيع على امل�صاحلة والت�سوية بني اخل�صوم،فغالباً �أن التحكيم ي�ساعد وي�شجع على الت�سويات الودية بني
الطرفني رغبة منهما يف موا�صلة التعامل م�ستقب ً
ال ،على
اعتبار �أن املحكم غري مقيد ب�إجراءات معينة وله �أن يعر�ض
ال�صلح بحلول و�سطية تر�ضي الطرفني (� ،)23أما يف الق�ضاء

ف�إن القا�ضي يقت�صر دوره على عر�ض ال�صلح على الطرفني
فقط ،ودون توجيه معني حتى ال يخل بحياد القا�ضي.
()24
وهناك ميزة �أخرى حلكم املحكمني يف غاية الأهمية ،
وهي �أنه يحوز حجية الأمر املق�ضي ،فقد ق�ضت حمكمة
التمييز بدبي ( )25ب�أن( :من املقرر يف ق�ضاء هذه املحكمة
�أن حكم املحكم يكت�سب حجية الأمر املق�ضي مبجرد �صدوره
رغم �أن تنفيذه يتوقف على الت�صديق عليه فال يجوز لأي
من اخل�صمني �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء بعد �صدوره� ،إال �أنه مع
قيام هذه احلجية يجوز �أن ترفع ب�ش�أنه دعوى ببطالنه �إذا
توافرت �شروطها ،وقوة الأمر املق�ضي هذه متنع اخل�صوم
من العودة �إىل املناق�شة يف امل�س�ألة التي ف�صل فيها احلكم ولو
ب�أدلة قانونية �أو واقعية مل ت�سبق �إثارتها ،كما �أن املحكمة
عند ت�صديقها على حكم املحكمني لي�س لها �أن تعر�ض له من
الناحية املو�ضوعية ومدى مطابقته للقانون ،لأن كل منازعة
يثريها �أحد املحتكمني طعناً يف احلكم وتكون متعلقة بتقدير
املحكم للنزاع �أو عدم �صحة �أو كفاية �أ�سباب حكمه تكون غري
مقبولة ،ذلك �أن ن�ص املادة ( )216من قانون الإجراءات املدنية
قد حدد على وجه احل�صر احلاالت التي يجوز فيها للخ�صوم
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جعل التحكيم يف العقود الإ�سالمية �أحد م�سارات
ً
عالجا
مبادرة دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،كان
ً
ناجحا يف الوقت احلايل

2013

ً
ثانيا :دور التحكيم يف املنازعات املالية الإ�سالمية
ونتيجة للظروف التي �سبقت ولتخفيف العبء عن كاهل
املحاكم بعد زيادة عدد الدعاوى املعرو�ضة على الق�ضاء ،زيادة
ال تقابلها وبنف�س احلجم زيادة يف عدد الق�ضاة ،ومن ثم ف�إن
جعل التحكيم يف العقود الإ�سالمية �أحد م�سارات مبادرة دبي
عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،كان عالجاً ناجحاً يف الوقت
احلايل �إىل حني ح�صول املرجو من الق�ضاء يف مدة الرتب�ص،
وذلك ا�ستكما ًال لدور الدولة يف احتكارها ممار�سة ال�سلطات
الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية.
وبناء على ما تقدم ف�سيكون للتحكيم دور فاعل يف الف�صل
يف املنازعات املالية الإ�سالمية ،ملا يتمتع به من مزايا عملية
باملقارنة مع الق�ضاء يف الوقت احلايل ومنها (:)21
 االقت�صاد يف الوقت واجلهد من خالل ت�سوية النزاعب�سرعة؛ وذلك بالنظر �إىل طبيعة احلياة التجارية التي تعتمد
على ال�سرعة ،الأمر الذي يجعل هذه امليزة هي �أهم ما مييز
التحكيم عن الق�ضاء العادي ،الذي تت�سم �إجراءاته بالبطء،
وطبيعة التقا�ضي �أمامه باللدد يف اخل�صومة وامتداد مراحل
الدعوى بوا�سطة طرق الطعن بالأحكام ،ويف نهاية املطاف ف�إن
�صاحب احلق قد يتمكن من احل�صول على حقه ولكن بعد
�أن فقد قيمته ،وذلك لكرثة الدعاوى املعرو�ضة على الق�ضاة،
وعدم �أولوية دعوى على �أخرى� ،أما يف التحكيم ف�إن الغالب �أن
املحكم يكون متفرغاً للف�صل يف النزاع حمل التحكيم.
 املحافظة على �سرية املنازعات واملعامالت واملراكز املالية،فعن طريق التحكيم ي�ستطيع اخل�صوم املحافظة على �سرية
معامالتهم� ،أما يف الق�ضاء العادي ف�إن الأ�صل هو عالنية
اجلل�سات الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �إحجام البع�ض عن اللجوء �إىل
الق�ضاء.
 التخ�ص�ص واخلربة ،فالأ�صل �أن املحكم الذي يتم اختيارهللتحكيم يف نزاع معني ،ينبغي �أن يكون متخ�ص�صاً وخبرياً يف

( )1خا�صة في ظل عدم وجود �ضوابط قانونية لإجراءات التحول.
( )2وهذا نتيجة حتمية تتفق مع عقيدتنا كم�سلمين ب�أن الربا في يوم ممحوق.
( )3الختالف النظام المالي الذي تقوم عليه ،فبينما تعتمد البنوك التقليدية
على ال��ن��ظ��ام ال��رب��وي ال��ق��ائ��م على ال��ف��ائ��دة �أخ����ذاً وع��ط��اءً ،نجد �أن ال��ن��ظ��ام في
الم�صارف الإ�سالمية يقوم على الم�شاركة في الربح والخ�سارة ،الأمر الذي يجعل
طبيعة هذه الم�صارف هي الأ�سا�س في تنمية اقت�صاد �أمتنا الإ�سالمية خا�صة
والعالم عامة ،فهي ال�سبيل �إلى تطبيق نظام اقت�صادي �إ�سالمي �شامل ،و�أح�سب
�أنه توقيت منا�سب جداً للمبادرة التي طرحها �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
را�شد �آل مكتوم  -حفظه اهلل ورعاه  -بجعل دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي؛
لأنه من الواجب علينا الآن االجتهاد من �أجل عولمة االقت�صاد الإ�سالمي بعد
انهيار النظام اال�شتراكي ال�شيوعي منذ عقدين من الزمن ،وظهور بوادر انهيار
النظام االقت�صادي الر�أ�سمالي ،وذلك بانهيار �أهم �آلياته وهما :القطاع الم�صرفي
وقطاع الت�أمين.
( )4الأم��ر ال��ذي جعل العديد من ال��دول ت�أخذ بنظام الم�صرفية الإ�سالمية
في تعامالتها المالية وه��و ما طالب به الفاتيكان م���ؤخ��راً ب�أهمية اال�ستعانة
بال�ضوابط ال�شرعية للمعامالت المالية ال��واردة بال�شريعة الإ�سالمية .انظر:
الدكتور محمد بلتاجي ،درا�سة حول تفعيل التدقيق والرقابة ال�شرعية الداخلية
وتطويرها ،مقدمة لهيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية،
الم�ؤتمر الثامن ،مايو� ،2009 ،ص .1
( )5وت�أكيداً لهذه الدرا�سة فقد �أعلن المكتب الإعالمي لحكومة دبي ب�أن حجم
منتجات االقت�صاد الإ�سالمي تقدر حالياً بنحو  2.3تريليون دوالر وذلك ح�سبما
ن�شرته �صحيفة البيان الإماراتية بتاريخ 2013/1/10م.
( )6راج��ع :البنك الإ�سالمي للتنمية� ،صناعة الخدمات المالية الإ�سالمية،
(الخطة الرئي�سية العامة للع�شر �سنوات  )2015 - 2006عام 2006م.
( )7وقد عرفت المادة  1790من مجلة الأحكام العدلية التحكيم ب�أنه( :اتخاذ
الخ�صمين �آخ��ر ،حاكماً بر�ضاهما ليف�صل في خ�صومتهما ودع��واه��م��ا) .وجاء
تعريف محكمة التمييز بدبي ب�أنه :هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما للف�صل
فيما �شجر بينهما من خالف دون االلتجاء �إلى الق�ضاء .تمييز دبي ،الطعن رقم
 14/2008طعن تجاري.
(� )8إلى جانب لجان التوفيق والم�صالحة �سواء التابعة للمحاكم االتحادية على
م�ستوى الق�ضاء االتحادي �أو التي تتبع محاكم �أبوظبي بدائرة الق�ضاء ب�إمارة
�أب��وظ��ب��ي ،وك��ذل��ك مركز الت�سوية ال��ودي��ة للمنازعات التابع لمحاكم دب��ي على
الم�ستوى المحلي.
( )9ويهدف هذا المجل�س �إلى تفعيل التعاون والتن�سيق الق�ضائي بين الق�ضاء
االتحادي والمحلي .ودرا�سة الم�شكالت والتحديات الم�شتركة واقتراح الحلول
المنا�سبة وال��ت�����ش��اور ف��ي ك��اف��ة الأم���ور المتعلقة ب���الإج���راءات والنظم الإداري���ة
المطبقة والعمل على رفع م�ستوى الأداء للق�ضاة والإداريين والعمل على توحيد
المبادئ القانونية والأحكام التي ت�صدر �أمام الق�ضاءين االتحادي والمحلي.
( )10راجع :المادة ( ،)5والمادة ( )6من قانون المعامالت التجارية رقم 18
ل�سنة 1993م.
( )11وتجدر الإ���ش��ارة �إل��ى خ�ضوع الم�صارف والم�ؤ�س�سات المالية وال�شركات
اال�ستثمارية الإ�سالمية في الدولة �إلى هذين القانونين ولغيرهما من القوانين
المعمول بها في الدولة ،ولقواعد العرف ال�سائدة ،في حال خلو قانون الم�صارف
والم�ؤ�س�سات الإ�سالمية من ن�ص يحكم الواقعة المعرو�ضة ،وبما ال يتعار�ض مع
�أحكامه.
( )12وقد كان هذا االقتراح �إحدى التو�صيات التي �أو�صيت بها في ر�سالتي لنيل
درجة الدكتوراه ،والتي كانت بعنوان (الحيل الفقهية وبيع ال َتورّق ،بين الفقه
الإ�سالمي والقانون الو�ضعي).
( )13ن�صت المادة ( )6من قانون الم�صارف (يتعين الن�ص في عقد ت�أ�سي�س
الم�صرف �أو الم�ؤ�س�سة المالية �أو ال�شركة اال�ستثمارية الإ�سالمية وفي النظام
الأ�سا�سي لكل منها على ت�شكيل هيئة للرقابة ال�شرعية ال يقل ع��دد �أع�ضائها
عن ثالثة تتولى مطابقة معامالتها وت�صرفاتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
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ق�ضت حمكمة التمييز بدبي ب�أن( :من املقرر يف ق�ضاء
هذه املحكمة �أن حكم املحكم يكت�سب حجية الأمر
املق�ضي مبجرد �صدوره رغم �أن تنفيذه يتوقف على
الت�صديق عليه فال يجوز لأي من اخل�صمني �أن يلج�أ
�إىل الق�ضاء بعد �صدوره
طلب بطالن حكم املحكمني وهي تتعلق فح�سب ب�إجراءات
التحكيم �أو �إذا وقع بطالن يف احلكم �أو وبطالن يف الإجراءات
�أثر يف احلكم).
وعم ً
ال باملادة  49من قانون الإثبات االحتادي والتي ن�صت
يف عجزها( :وتق�ضي املحكمة بهذه احلجية من تلقاء نف�سها)،
ف�إن حجية الأمر املق�ضي يف القانون الإماراتي مما تتعلق
بالنظام العام ،ومن ثم فيجوز للمحكمة �أن تق�ضي بها دون �أن
يتم�سك بها �أحد اخل�صوم (.)26
ويرتتب على ذلك نتيجة مهمة تك�شف عن مدى تكامل دور
الق�ضاء والتحكيم يف القانون الإماراتي وهي �أن �أحكام املحكمني
يف القانون الإماراتي تتمتع بالطبيعة الق�ضائية كالأحكام
الق�ضائية والدليل على ذلك ن�صو�ص قانون الإجراءات املدنية
( .)216/1 ،211 ،207 ،206وم�ؤداها �أن تتوافر يف املحكم
�شروط القا�ضي كالأهلية وال�شرف واالعتبار وعدم احلرمان
من ممار�سة حقوقه املدنية ،كما �أجاز رد املحكم لذات الأ�سباب
التي يرد بها القا�ضي ،و�أن من �شهد زوراً �أمام املحكمني اعترب
مرتكباً ل�شهادة زور.
ورغم ذلك �إال �أن الفروقات قائمة بني النظامني� ،إذ �أن
الق�ضاء يعترب مرفقاً عاماً ،بينما التحكيم لي�س كذلك ،ويرتتب
على ذلك �أن اللجوء �إىل التحكيم يجب �أن يكون باالتفاق و�أن
يكون مكتوباً ،بينما اللجوء �إىل الق�ضاء حق د�ستوري مقرر ال
يتطلب موافقة ،كما �أن حكم املحكمني يتطلب ت�صديق املحكمة
حتى يكون �صاحلاً للتنفيذ مبوجبه ،كما �أنه يجوز عزل املحكم
باالتفاق ،وللمحكمة �إقالته وتعيني بديل عنه� ،إذا �أهمل اتفاق
التحكيم.
(هذا وباهلل بالتوفيق ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد
و�آله و�صحبه �أجمعني)
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الهوام�ش
وقواعدها ويحدد النظام الأ�سا�سي لكل منها كيفية ت�شكيل هذه الهيئة و�أ�سلوب
ممار�ستها لعملها واخت�صا�صاتها الأخرى ،وتعر�ض �أ�سماء هيئة الرقابة ال�شرعية
على الهيئة العليا المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة لإجازتها قبل �صدور قرار
الت�شكيل).
( )14خا�صة و�أن القانون لم يذكر منهجية معينة في كيفية تناول الم�س�ألة
ال�شرعية المعرو�ضة على هيئات الرقابة ال�شرعية والأ�سا�س الفقهي الذي تبني
عليه ر�أيها.
( )15وقد جاء هذا الق�ضاء م�ؤيداً للحكم االبتدائي ال�صادر عن الدائرة الكلية
الرابعة بمحكمة �أبوظبي االبتدائية في حكمها ال�صادر في الدعوى رقم 127
ل�سنة 2003م مدني كلي �أبو ظبي بتاريخ 2003/6/15م.
( )16وفق ما اطلعت عليه من �أحكام ق�ضائية �صدرت داخل الدولة وخارجها،
وذلك على الرغم من وجود دفوع �صريحة من المتعاملين ب�أن هذا العقد يمثل
مرحلة من مراحل التعاقد ولي�س كل العقد.
( )17كما ه��و ال��ح��ال ف��ي باك�ستان حيث تعتبر المحكمة ال�شرعية الفدرالية
ه��ي م�صدر الت�شريع بالن�سبة لمدى ت��واف��ق المعامالت م��ع �أح��ك��ام ال�شريعة.
انظر :محمد عمر �شابرا ،وط��ارق اهلل خان ،الرقابة والإ�شراف على الم�صارف
الإ�سالمية ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،جدة2000 ،م� ،ص .48
( )18وي��زداد الموقف �صعوبة في حال ت�ضمين العقد المنظم للعالقة ن�صاً
يق�ضي بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وم��راع��اة تف�سيره وتحديد نطاق
تطبيقه ومجال �إعماله وتكميل ما لم يرد فيه من �أحكام في �ضوء �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
( )19وذل��ك من واق��ع تجربة �شخ�صية لمدة تزيد على عقد من الزمان وقد
ا�ستفدت كثيراً من ح�ضوري تلك الم�ؤتمرات والندوات فلله الحمد على توفيقه.
(� )20صدر هذا القانون في �أبو ظبي بتاريخ  3من ربيع الآخ��ر �سنة 1406هـ،
الموافق  15من دي�سمبر �سنة 1985م ،وي�ضاف �إلى هذا القانون قرار مجل�س
�إدارة الم�صرف المركزي رقم 2004/6/165م ،ب�ش�أن نظام �شركات التمويل
التي تمار�س ن�شاطها وفقا لمبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
( )21انظر :الدكتور قحطان الدوري ،عقد التحكيم في الفقه الإ�سالمي،
وال��ق��ان��ون الو�ضعي ،دار الفرقان للن�شر وال��ت��وزي��ع ،عمان  -الأردن ،ط،1
1422هـ2002/م� ،ص 33وم���ا ب��ع��ده��ا .وال��دك��ت��ور م��و���س��ى خليل م��ت��ري،
التحكيم ف��ي العمليات الم�صرفية ف��ي ال���دول ذات االق��ت�����ص��اد المتحول،
ب��ح��ث م��ن�����ش��ور ���ض��م��ن ب��ح��وث ال��م���ؤت��م��ر ال��ع��ل��م��ي ال�����س��ن��وي ال�����س��اد���س ع�شر،
بعنوان (التحكيم التجاري الدولي � -أهم الحلول البديلة لحل المنازعات
التجارية) ،تنظيم جامعة الإم��ارات ،كلية القانون .المجلد الأول �ص 111
وما بعدها .والدكتور محمد الروبي ،عقود الت�شييد واال�ستغالل والت�سليم
 ، B.O.Tذات المرجع� ،ص .160
(� )22إال �أن ذل��ك يقت�ضي الت�أكيد على اختيار محكمين م�ؤهلين ،بل والن�ص
ف��ي ال��ع��ق��د ع��ل��ى ال�����ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ف��ي ال��م��ح��ك��م ،بتحديد م���ؤه�لات��ه
وخبرته ،ل�ضمان اختياره من ذوي العلم والخبرة ومن الجدير بالذكر �أن مركز
الم�صالحة والتحكيم الإ�سالمي الدولي بدبي يراعي في اختيار المحكمين �أن
يكونوا م�ؤهلين للحكم في المنازعة ح�سب �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
( )23ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى �ضرورة المو�ضوعية والحيدة واال�ستقالل من قبل
المحكم ،وذلك مع الت�سليم التام ب�أخالق وتقوى �أهل العلم والخبرة وقدرتهم
على القيام ب�أعمال التحكيم بكل نزاهة وحياد وهو حا�صل وهلل الحمد وال يت�صور
فيهم غير ذلك ،لكن االلتزام بقواعد ومعايير الحياد واال�ستقالل �أمر مهم وال
غنى عنه ل�ضمان البعد عن مواطن ال�شبهات.
( )24ولذا فقد جعلتها في فقرة م�ستقلة لبيان �أهميتها.
( )25راجع :الطعن رقم  2007/265مدني .محكمة التمييز بدبي جل�سة -03
 .2008-02وكذلك الطعن رقم  2005/225تجاري ،العدد� 16سنة ،2005
�ص .2008
( )26ال�ستقرار المعامالت وعدم تناق�ض الأحكام.
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ال�صكوك الإ�سالمية بديل �شرعي لل�سندات وهي
ورقة مالية خمرجة بعقود �شرعية

الصكــوك اإلســالمية

ً
اعرتافا باملال
ال�صك �ش��هادة �أو وثيقة تت�ضمن
املقبو�ض واحلق يف امللك ل�صاحبها

ماهيتها ..ومقوماتها..
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العــدد (� - )14أبريل -

ب�سم اهلل ،وال��ح��م��د هلل ،وال�����ص�لاة وال�����س�لام على ر�سول
اهلل ...وبعد..
فلم تم�ض �سوى �أ�سابيع قليلة � -ستة �أ�سابيع  -على �إطالق
دب��ي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي بمختلف م�ساراته التي
ت�ضمنتها مبادرته ،حتى �أعلن �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد
بن را�شد �آل مكتوم  -حفظه اهلل ورع���اه ،عن �أول��ى خطوات

2013

بقلم :د /محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي

تفعيل تلك المبادرة حيث �أطلق �سموه دب��ي م��رك��زاً عالمياً
لل�صكوك الإ�سالمية ،وال�شك �أن هذا يعني تر�سيخ الثقة في
االقت�صاد الإ�سالمي لي�س على الم�ستوى المحلي فح�سب ،بل
على الم�ستوى العالمي كذلك ،وقال �سموه في حفل تد�شين
الخطة التنفيذية لتد�شين دب��ي م��رك��زاً عالمياً لل�صكوك
الإ�سالمية�« :إن لدينا الطاقة الإيجابية ،فهي تحفزنا على
التفا�ؤل والعمل والنجاح في مختلف الم�شاريع والمبادرات
التي نطلقها» لقد عودنا �صاحب ال�سمو على �سمو ر�ؤيته وعلو
همته ،وح�سن قراءته وا�ست�شرافه للم�ستقبل ،لذا كانت هذه
المبادرة الجديدة محفوفة بثقة من �سموه في واقع وقدرة
دبي على االنطالق نحو م�ستقبل اقت�صادي من�ضبط ب�أحكام
ال�شريعة الغراء ،حيث تت�سم التنمية في المنظور الإ�سالمي
ب��اال���س��ت��م��راري��ة وال�شمولية وال��وع��ي بمق�صود ال�����ش��ارع من
اال�ستخالف والتكامل بين الكيانات الإ�سالمية ،ولعل هذا ما
انعك�س لدي فور قراءتي لتغريدة �سموه على تويتر ،والذي
ب��د�أه��ا بالحمد هلل مما يعك�س ثقته ب��اهلل و�إي��م��ان��ه المطلق
ب�صالحية ال�شريعة وكفاية �أحكامها للنهو�ض باقت�صاد الأمة،
حيث يقول فيها  -حفظه اهلل « : -بحمد اهلل �أطلقنا اليوم

م��ب��ادرة ف��ي م��رك��ز دب��ي المالي العالمي لجعل دب��ي م��رك��زاً
عالمياً لل�صكوك الإ���س�لام��ي��ة ،ت���أت��ي ه��ذه ال��م��ب��ادرة �ضمن
برنامجنا لجعل دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،و�ضعنا
اللبنة الأولى اليوم ومتفائلين بتحقيق الهدف» كان ذلك في
يوم الأربعاء  27فبراير 2013م.
�إن هذه المبادرة الرائدة ينبغي �أن ي�سعد بها الجميع،
حيث �إن نتائجها الإيجابية لن تقت�صر على الدولة فح�سب
بل �ستمتد �إل��ى المنطقة عامة ،لما تعك�سه ه��ذه المبادرة
م��ن ازده���ار ف��ي القطاعات الحيوية المختلفة ،بالإ�ضافة
�إلى خلق فر�ص عمل جديدة .فما تملكه دبي من مقومات
وامتيازات ي�ؤهلها بال �شك لتحقيق �أهدافها لت�صبح مركزاً
عالمياً لل�صكوك الإ�سالمية ،وهو ما ي�ستلزم ا�ستكمال الأطر
التنظيمية الالزمة وح�شد جهود وطاقات الكوادر الوطنية
والخبراء للدفع بهذه المبادرة نحو التقدم والتحقق بذات
النجاح الذي عودتنا عليه دبي.
وتنفيذاً لتلك المبادرة تعكف هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية ع��ل��ى تلقي ر�أي ال��خ��ب��راء والم�ست�شارين ب�ش�أن
م�سودة معيار ال�صكوك حتى ي�صل �إلى �أعلى درجات ال�شمول
والتكامل ،وال �شك �أن معيار ال�صكوك بعد �إجازته �سيوفر

جنباً �إلى جنب مع معيار الأ�سهم المتوافقة مع ال�شريعة
الذي كان قد �أ�صدره مركز دبي المالي �سنة � 2007أول �سوق
مالي متوافق بالكامل مع ال�شريعة الإ�سالمية.
ويهدف معيار ال�صكوك �إل��ى بيان حكم �إ���ص��دار �صكوك
اال�ستثمار وتداولها ،وبيان �أنواعها وخ�صائ�صها و�ضوابطها
ال�شرعية و���ش��روط �إ���ص��داره��ا وت��داول��ه��ا للتعامل ب��ه��ا في
الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية.
وف��ي ه��ذا المقال �سنلقي ال�ضوء على ماهية ال�صكوك
اال�ستثمارية و�أهميتها ،وما يتعلق بها من بيان لحقيقتها
ب�أ�سلوب �سهل مي�سر تتحقق به المعرفة لدى القراء ،وذلك
على النحو التالي:
� ً
أوال :ال�صكوك الإ�سالمية بديل �شرعي لل�سندات املحرمة:
ت�سعى ال�شريعة الإ�سالمية دائماً لتوفير البديل المباح
لأي �أم��ر م��ح�� َّرم وذل��ك تحقيقاً لم�صالح الأم���ة بعيدًا عن
�أ�ضرار ذلك المح َّرم ،فاهلل �سبحانه وتعالى حينما حرم الربا
قرن تحريمه ب�إباحة البيع ،فقال تعالىَ « :و� َأح�� َّل ُ
اهلل ال َب ْي َع
َو َح�� َّر َم ال ِّر َبا» ( ،)1حيث ُذكِ��ر الحق �سبحانه وتعالى البديل
قبل التحريم ،ومن ثم فيجب على المجتهدين اتباع هذا
المنهج ،في �إي��ج��اد البدائل ال�شرعية للمحرمات تحقيقاً
لم�صالح العباد ،ورفعاً للم�شقة والحرج عنهم.
وقد �سعى كثير من فقهاء الأمة ومجتهديها هذا ال�سعي
ال��ط��ي��ب ف��ي ���س��ائ��ر م��ا يتعلق بم�صالح ال��ع��ب��اد ف��ي ج��وان��ب
المعامالت المالية وغيرها� ،إر���ش��اداً للأمة وتب�صيراً لها
بو�سائل الك�سب الطيب الحالل من ناحية ،وتحقيق االزدهار
االقت�صادي القائم على �إنتاج الطيبات والمباحات من ناحية
�أخ��رى .كما �أنه ال بد و�أن تبحث الم�صارف الإ�سالمية عن
حلول تلبي الحاجات االقت�صادية ،وتلتزم بالأحكام ال�شرعية،
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بعد � 6أ�سابيع من �إعالنه مبادرته «دبي عا�صمة
االقت�صاد الإ�سالمي»
حممد بن را�شد يُطلق مركز ًا عاملي ًا لل�صكوك
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ً
ثانيا :تعريف ال�صكوك اال�ستثمارية:
ال�صكوك في اللغة :جمع (�صك) ،و�صكه �ضربه ،ومنه
قوله تعالى ( َف َ�ص َّكتْ َو ْج َههَا) ،وال�صك يعني �شهادة �أو وثيقة
�أو م�ستند ( .)3فهي وثيقة اع��ت��راف بالمال المقبو�ض� ،أو
وثيقة حق في ملك ونحوه (.)4
و�أما تعريفها في اال�صطالح فهي بوجه عام عبارة عن
�سندات تمثل ح�ص�صاً مت�ساوية ف��ي ملكية م��ال ،ت�صدرها
الجهة البائعة لهذا المال ال�ستيفاء ثمنه من ح�صيلتها� ،أو
ت�صدرها الجهة الراغبة في ا�ستثمار هذه الح�صيلة ،ب�صيغ
ا�ستثمار �شرعية� ،أو ي�صدرها و�سيط م��ال��ي ي��ن��وب عنهما،
ويكون �إ�صدارها لآجال محددة متفاوتة ح�سب طبيعة العقود
التي ت�صدر على �أ�سا�سها ،وهي قابلة للتداول ،ما لم تمثل
نقداً �أو ديناً مح�ضاً .وال تمثل ال�صكوك ديناً لحاملها في ذمة
م�صدرها ،ويعتمد �إ�صدارها على عقد من العقود ال�شرعية،
وتف�صل ن�شرة �إ�صدارها حقوق والتزامات �أطرافها.
وقد ع َّرفها الدكتور منذر قحف ب�أنها :و�ضع موجودات
دا ّرة للدخل ك�ضمان �أو �أ�سا�س مقابل �إ�صدار �صكوك تعتبر
هي ذاتها �أ�صو ًال مالية (.)5
و�أما التعريف الذي قرره مجمع الفقه الإ�سالمي فهو:
(�إ���ص��دار �أوراق مالية قابلة ل��ل��ت��داول مبنية على م�شروع
ا�ستثماري يدر دخ ً
ال) (.)6
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من �أجل تدعيم فاعلية الأدوات الم�صرفية الإ�سالمية في
العمل اال�ستثماري.
ولما كانت ال�سندات -باعتبارها قرو�ضاً رب��وي��ة  -هي
الو�سيلة الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت�ستخدمها معظم الحكومات
وال�شركات لالقترا�ض في النظام الر�أ�سمالي ،وهي بال �شك
تعد قرو�ضاً ربوية ،حرمها الإ�سالم لما تنطوي عليه من
القر�ض بفائدة ،ف�إنه قد �أم��ر �أتباعه بالبحث عن البديل
ال�شرعي ،فالبحث عن البديل ال�شرعي للمحرمات يعد من
ال�ضرورات ال�شرعية واالقت�صادية التي يكلف بها �أهل العلم
من المخت�صين ،وهو هنا بال �شك يعد تحقيقاً لأحد مقا�صد
ال�شريعة الخم�سة ،وهو حفظ المال ،وفي هذا الإطار بذل
خبراء ال�صناعة الم�صرفية الإ�سالمية ج��ه��وداً كبيرة في
�إيجاد بديل لل�سندات يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء ،وذلك ل�سد الفراغ الناتج عن حرمة �سندات القر�ض،
لذا كانت هناك العديد من االجتهادات الفقهية من الفقهاء
���س��واء م��ن �أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ات ال��رق��اب��ة ال�شرعية ف��ي مختلف
المتخ�ص�صة في
ال��ب��ن��وك الإ���س�لام��ي��ة وال��م��راك��ز البحثية
ِّ
االقت�صاد الإ�سالمي �أو حتى الفقهاء الم�ستقلين ممن ال
يعملون في تلك المراكز �أو الهيئات محاولين البحث عن
البديل ال�شرعي لل�سندات في �أوائ��ل الثمانينات من القرن
الع�شرين .لتطور ه��ذه االج��ت��ه��ادات �إل���ى �أن انتهى الأم��ر
 -بح�سب اجتهادهم �-إل��ى بديل �شرعي يتوافق مع الفكر

ال�شرعي والنظام االقت�صادي الإ�سالمي ،من�ضبطاً بالقواعد
الفقهية في هذا المجال ،وك��ان هذا البديل هو (ال�صكوك
اال�ستثمارية) (.)2
وفكرة ال�صكوك في الحقيقة مخرجة على نف�س �صيغ
و�سلَم وا�ست�صناع
المعامالت ال�شرعية المعروفة من �إجارة َ
وم�ضاربة وغيرها ،فهي تعد تطوراً مواكباً لمتطلبات الع�صر
التمويلية ،وفي ذات الوقت بدي ً
ال عن ال�سندات التي تتعامل
بالفوائد الم�صرفية .حيث �إن ال�صكوك اال�ستثمارية تعد
في الوقت الحالي -ب�أنواعها المتعددة  -من �أه��م البدائل
ال�شرعية لتمويل م�����ش��روع��ات البنية الأ���س��ا���س��ي��ة ،وتمويل
الموازنة العامة للدولة وتمويل بع�ض م�شروعات القطاع
الخا�ص وغيرها.
ولما كانت ال�صكوك الإ�سالمية من�ضبطة ب�ضوابط
ال�شرع القائمة على تحقيق نمو و�إن��ت��اج حقيقي ،ف�إنها
تمثل �إ�ضافة في االقت�صاد المعا�صر� ،سواء كان �إ�سالمياً
�أو غ��ي��ر �إ����س�ل�ام���ي ،وه����ذا م���ا ي��ف�����س��ر ا���ش��ت��ه��ار ال�����ص��ك��وك
وانت�شارها بمجرد ظهورها ،حيث �أقبل عليها الم�سلمون
وغ��ي��ر الم�سلمين حتى انت�شرت ف��ي ك��ل �أن��ح��اء العالم،
فلقد �شهدت تلك ال�صكوك نم ًّوا ا�ستثنائ ًّيا في ال�سنوات
الأخيرة حتى �أ�صبحت ال�شريحة الأ�سرع نم ًّوا في �سوق
التمويل الإ�سالمي ،ليبلغ حجم الإ�صدارات العالمية من
ال�صكوك الإ�سالمية حالياً مبلغ  200مليار دوالر ،جاءت

غالبيتها من ماليزيا ودول الخليج العربي ومن �أهمها
دولة الإمارات العربية المتحدة ،كما ازداد حجم الإ�صدار
الكلي لل�صكوك في �أوروب���ا وال�شرق الأو���س��ط و�إفريقيا
و�آ���س��ي��ا وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة .وق��د �أ���ص��درت �صكوك في
عدة دول �إ�سالمية منها ماليزيا ودول مجل�س التعاون
و�إيران وباك�ستان وال�سودان وفي دول غير �إ�سالمية منها
بريطانيا واليابان و�ألمانيا ووالية تك�سا�س الأمريكية.

وق��د عرفتها هيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات
المالية اال�سالمية بالبحرين  -ف��ي المعيار رق��م  17عن
ح�ص�صا
ال�صكوك  -ب�أنها« :وثائق مت�ساوية القيمة تم ِّثل
ً
�شائعة في ملكية �أعيان �أو منافع �أو خدمات �أو في ملكية
موجودات م�شروع معين �أو ن�شاط ا�ستثماري خا�ص وذلك
ب��ع��د تح�صيل قيمة ال�����ص��ك��وك و َق��� ْف���ل ب���اب االك��ت��ت��اب وب��دء
ا�ستخدامها فيما �أُ�صدِ َرت من �أجله» (.)7
ووفقاً لهذا التعريف ف���إن ال�صك :هو عبارة عن وثيقة
م��ح�� َدّدة القيمة ت�صدُر با�سم مالكها مقابل القيمة التي
ق َدّمها ،بق�صد تمويل م�شروع ا�ستثماري م��ح�� َّددٍ ،ك�صكوك
ال�����ش��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة� ،أو ت��م��وي��ل ال��ج��ان��ب اال���س��ت��ث��م��اري في
الموازنة العامة للدولة حيث ُت�سهِم ال�صكوك ب�صورة ف َّعالة
ف��ي تمويل م�شاريع البنية التحتية م��ن الكهرباء وال��م��اء
والطرق وال�سكك الحديدية وغيرها.
وت��ح��دد ن�شرة الإ����ص���دار و�صيغة ال�صك طبيعة العقد
ال���ذي ينظم ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن م�����ص��در ال�����ص��ك��وك� ،أو الو�سيط
المالي ال��ذي ي�صدرها نيابة عنه ،والمكتتبين فيها ،من
حيث مجال ا�ستثمار ح�صيلة ال�صكوك ،ومدة هذا اال�ستثمار،
وع��وائ��ده المتوقعة ،وطريقة توزيعها ،وح��ق��وق وواج��ب��ات
م�صدر ال�صكوك ومالكيها والمعاونين في الإ�صدار ،و�آجال
ال�صكوك ،و�إمكانية تداولها و�إطفائها� ،أي تحويلها �إلى نقود.
وف��ي ���ض��وء المفهوم ال�سابق ننتهي �إل���ى �أن الت�صكيك
ع��ب��ارة ع��ن عملية ت��ح��وي��ل الأ����ص���ول المقبولة ���ش��رع��اً �إل��ى
�صكوك مالية مف�صولة الذمة المالية عن الجهة المن�شئة
لها ،وقابلة للتداول في �سوق مالية �شريطة �أن يكون محلها
غالبه �أعياناً ،وذات �آجال محددة بعائد غير محدد �أو محدد
ولكن لي�س خالياً من المخاطر(.)8
فالتمويل بالت�صكيك يربط بين التمويل والإنتاج� ،أي �أنه
ي��رب��ط بين ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي وال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي ،فهو تمويل
بحقوق الملكية ،كما �أن التمويل الإ�سالمي يحقق الم�شاركة
ال بقاعدتي (ال ُغنم بال ُغرم) ()9
المخاطِ ر وتقا�سم الربح ،عم ً
في َ
()10
و(الخرا ُج َّ
َ
بال�ضمان) .
فالقاعدة الأول���ى :الغنم بالغرم وه��ي ق��اع��دة فقهية -
ق�ضي ب�أن العائد �أو الربح على ر�أ�س المال (ح�صيلة �إ�صدار
َت ِ
ال�صكوك) �أي :ال ُغنم ،ال يَحِ ل �إال �إذا كان �صاحب ر�أ�س المال
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بمعدالت مرتفعة ،حتى تجاوز  94مليار دوالر عام .2007
و���س��ادت توقعات متفائلة با�ستمرار نمو المعرو�ض من
ال�صكوك ،ولكن في عام  2008ت�سبب النق�ص العالمي في
ال�سيولة ،نتيجة �أزمة الديون العقارية الرديئة في العالم
الغربي ،وك��ذل��ك ال��خ�لاف بين الفقهاء ح��ول الأ�ساليب
التي كانت ت�ستخدم في تقديم �ضمانات لحملة ال�صكوك،
في انح�سار النمو في �إ�صدارها بدرجة كبيرة ،حيث لم
يتجاوز مجمل ما �أ�صدر منها خالل ذلك العام  19مليار
دوالر �إال بقليل.
وتظل ماليزيا محتفظة بمركز المقدمة بين م�صدري
ال�صكوك حتى ع��ام  .2006وال �شك �أن الخبرة الماليزية
وتطور قطاعها المالي قد �ساعدها كثيراً في الح�صول على
ق�صب ال�سبق في هذا الم�ضمار� ،إال �أن ال�صكوك الماليزية

�أ�سباب منو �سوق ال�صكوك:
ه��ن��ال��ك �أ���س��ب��اب ك��ث��ي��رة ل��ل��ت��ن��ام��ي ال��م��ت�����س��ارع ف���ي ���س��وق
ال�صكوك منها:
 1.1م��ا تر�سخ ل��دى المدخرين م��ن قناعة ب��ع��دم تعار�ض
ال�صكوك مع �أحكام ال�شريعة.
 2.2ظهور �أ�سواق الأوراق المالية التي يجري فيها تنظيم
تداول ال�صكوك فيها وتو�سع نطاقها.
 3.3اتجاه كثير من الدول �إلى و�ضع ت�شريعات خا�صة بتنظيم
�إ�صدار ال�صكوك بما ي�ضمن الحماية القانونية لها.

العــدد (� - )14أبريل -

ن�ش�أة ال�صكوك
يرجع �أول �إ�صدار لل�صكوك �إلى �سنة 1996م ،ولكنه
لم يكت�سب حيويته وانت�شاره �إال في عام  2002حيث بد�أ
تاريخ ال�صكوك الفعال في ماليزيا حين تم �إ�صدار ما
يقارب المليار دوالر منها .ونما حجم ال�صكوك الم�صدرة

التمويل الإ�سالمي بـ «الت�صكيك» يربط بني
الغنم ُ
عمال بقاعدتي ُ
التمويل والإنتاج ً
بالغرم
َ
واخل ُ
راج بال�ضمان

ً
ثالثا� :أهمية ال�صكوك:
ت��ع��د ال�����ص��ك��وك الإ���س�لام��ي��ة م��ن �أه����م �أدوات التمويل
والم�صرفية الإ�سالمية التي ت�سعى م��ن خاللها ال��دول
والحكومات لتطوير �أدوات��ه��ا المالية والم�صرفية ،ولقد
ظهرت ال�صكوك اال�ستثمارية ك�أداة مالية على �أيدي علماء
االق��ت�����ص��اد الإ���س�لام��ي ،وه��و م��ا يعني �أن لها خ�صائ�صها
الم�ستمدة م��ن �أ���ص��ل ن�ش�أتها وال يجوز بحال �أن تتحول
من �أداة مالية �إ�سالمية �إلى �أداة مالية تقليدية .على �أن
الهدف الرئي�س من وراء �إ�صدار ال�صكوك هو جمع الأموال
م��ن �أ�صحابها وا�ستخدامها ف��ي اال���س��ت��ث��م��ار ،والمق�صود
ب��اال���س��ت��ث��م��ار ف��ي ح��ال��ة ال�����ص��ك��وك ه��و اق��ت��ن��اء ال��م��وج��ودات
المد ّرة للدخل ،ب�سبب كونها موظفة في نوع من الن�شاط
االقت�صادي .هذا االقتناء يهيئ لقطاع الأعمال الح�صول
على ال��م��وج��ودات المطلوبة للن�شاط ب���أق��ل تكلفة تمويل
ممكنة ،كما يهيئ لحملة ال�صكوك الم�شاركة في الدخل
الناجم عن الن�شاط االقت�صادي.
وم���ن �أب�����رز الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل����ك� ،أن ت��ت��ول��ى ال���دول���ة �أو
الم�ؤ�س�سات المالية �إ�صدار �صكوك ت�ستخدم ح�صيلتها في
اقتناء �آالت وت�أجيرها �إلى م�صنع �إجارة منتهية بالتمليك� ،أو
اقتناء طائرات وبيعها بثمن �آجل �إلى �شركة طيران� ،أو اقتناء
مبانٍ والدخول بقيمتها في م�شاركة مع �شركة �صناعية �أو
تجارية ،وهكذا.
ونظراً لطبيعة ال�صكوك وارتباطها بالمنهج الإ�سالمي
ف�إنه من الأهمية بمكان �أن نحدد المقا�صد ال�شرعية من
وراء �إ���ص��دار الأدوات المالية ومنها ال�صكوك ،ول��ع��ل من
�أبرزها:
� 1.1أن ت���ه���دف الأداة ال��م��ال��ي��ة �إل�����ى ج��م��ع الأم�������وال من
�أ�صحابها ،بغية ا�ستثمارها من قبل المتخ�ص�صين ،ب�أقل

2013

(حملة ال�صكوك) ع َّر�ضة للمخاطرة ،فيكون عر�ضة للغرم
�أو الخ�سارة كما هو عر�ضة للك�سب.
�أما القاعدة الثانية :وهي الخراج بال�ضمان فتق�ضي ب�أن
ال��خ��راج وه��و العائد �أو الغلة ال يَحِ ل �إال في مقابل تح ُّمل
ال�ضمان ،وهو التع ُّر�ض للمخاطر� ،أي :تح ُّمل تبعة الهالك
والتلف والخ�سارة �إن وقعت (.)11
وم����ن ه��ن��ا ت���ق���وم ف���ك���رة ال�����ص��ك��وك الإ����س�ل�ام���ي���ة على
الم�شاركة في تمويل م�شروع �أو عملية ا�ستثمارية متو�سطة
�أو طويلة الأج���ل على م��ن��وال نظام الأ���س��ه��م ف��ي �شركات
الم�ساهمة المعا�صرة ونظام ال��وح��دات اال�ستثمارية في
�صناديق اال�ستثمار ،حيث ُت� َّؤ�س�س �شركة لهذا الغر�ض ،لها
�شخ�صية معنوية م�ستقلة ،وتتولى هذه ال�شركة �إ�صدار
ال�صكوك ال�لازم��ة للتمويل وتطرحها لالكتتاب العام
للم�شاركين ،وا�ستغالل ح�صيلة االك��ت��ت��اب ف��ي الغر�ض
ن�صت عليه ن�شرة االكتتاب ،و َو ْفقًا ل�صيغة التمويل
الذي َّ
المنا�سبة والتي تقوم على �أ�سا�سها عملية هيكلة الإ�صدار،
وقد تكون الجهة الم�صدِ رة لهذه ال�صكوك �أحد الم�صارف
الإ�سالمية �أو �أي بيت تمويل �إ�سالمي �أو غيرهما.
وفي �ضوء ما �سبق ف�إن عملية الت�صكيك من الممكن �أن
ت�أخذ اتجاهين �أ�سا�سيين:
الأول :يتعل���ق بوجود �أ�ص���ل �أو مجموعة �أ�ص���ول منتجة يتم
ا�ست�ص���دار �ص���كوك بموجبها لمدة محددة ،وهي بذلك تمثل
عملية م�شاركة في المنافع المتوقعة من �أداء هذا الأ�صل �أو
تلك الأ�صول.
الث��اين :يتعل����ق بتموي����ل فك����رة ا�س����تثمارية معينة با�ست�ص����دار
�ص����كوك مالي����ة قابل����ة للت����داول م����ن ح�ص����يلتها يت����م تموي����ل
الم�ش����روعات �أو المجاالت اال�س����تثمارية المح����ددة على �أن تكون
لحمل����ة ال�ص����كوك هذه ثم����ار المنافع المتوقعة من اال�س����تثمار،
وهي بذلك تمثل م�ضاربة �أو وكالة �أو م�شاركة مقيدة.

ب���د�أت ف��ي الغالب مبنية على بيوع العينة المحرمة وبيع
الدين .وقيل لتبرير ذلك حينئذٍ �أن المذهب ال�شافعي ي�سمح
ببيوع العينة .ولكن عندما تبين �أن ال�صكوك الماليزية لم
ت�ستطع �أن تح�صل على قبول دولي في ال��دول الإ�سالمية،
واقت�صر تداولها على الأ���س��واق ال��م��ج��اورة و�أ���س��واق ال��دول
الغربية ،ب��د�أت ماليزيا في الإق�لاع عن االعتماد على بيوع
العينة والديون.
وف���ي ع���ام  ،2007ت��م��ك��ن��ت الإم�������ارات م���ن ال��و���ص��ول �إل���ى
المقدمة وتفوقت على ماليزيا بفارق �صغير .وجاءت ال�سعودية
بعد ماليزيا في الترتيب وبفارق كبير ،وفي عام  2008بقيت
الإم���ارات في ال�صدارة وقل الفارق بينها وبين ماليزيا ،كما
حلت الكويت محل ال�سعودية في المركز الثالث (.)12
وف��ي نهاية ال��ع��ام  2012ح�� ّل��ت الإم�����ارات ف��ي المركز
الثاني عالمياً ف��ي �إ���ص��دار ال�صكوك بعد ماليزيا ،حيث
و�صل حجم �إ�صدارات ال�صكوك العام الما�ضي في العالم
�إل��ى  140مليار دوالر� ،أ�صدرت دول��ة الإم���ارات منها نحو
 20مليار دوالر ،بما يمثل نحو  % 9من حجم �إ�صدارات
ال�صكوك العالمية ،والمعروف �أن  9.2مليار دوالر من
ال�صكوك ال�صادرة في دبي هي مدرجة في �أ�سواق الإمارة،
و�أن  7.5مليار دوالر من ال�صكوك ال�صادرة في دبي غير
مدرجة في �أ�سواقها ،مما يعني �أن هناك احتما ًال لإدراج
المزيد من هذه الإ�صدارات في كل من �سوق دبي المالي
ون��ا���س��داك دب���ي ،وبالتالي تتقدم دب��ي خ��ط��وة ل�ل�إم��ام في
ترتيب المراكز المالية الإ�سالمية لتناف�س على المركز
الأول ،ويتوقع الخبراء �أن ت�صل قيمة �إ�صدارات ال�صكوك
�إلى  300مليار دوالر في العام .)13( 2013

 4.4ا�ستمرار التو�سع في م�شاريع البنية التحتية في كثير
م��ن ال���دول م��ع الحاجة �إل��ى توفير ال�سيولة الالزمة
لتلك الم�شروعات فكانت ال�صكوك هي طريق تمويل
تلك الم�شروعات.
 5.5قدرة ال�صكوك على توفير التحويل الم�ستقر طويل الأجل.
 6.6كما �أن ال�صكوك ق���ادرة على ال��وف��اء بتغطية العجز
المالي حيال �إنجاز م�شروعات التنمية.
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وتتلخ�ص الحاجة االقت�صادية والمالية �إلى
�إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية فيما يلي:
 1.1تعد هذه الأداة من �أهم الأدوات التي ت�ساعِ د الدولة في
تغطية عجز ميزانيتها ،كما ت�ساعدها في تمويل الجزء
اال�ستثماري في الموازنة ،فتمكنها من القيام بالعديد
من الم�شروعات.
 2.2هي و�سيلة فاعلة في زيادة معدالت االدخار القومي،
م���ن خ��ل�ال ق���درت���ه���ا ع��ل��ى ج��م��ع م����دخ����رات ال��ذي��ن
يبحثون عن ا�ستثمار �آمن وحالل ،خا�صة لدى �صغار
المدَّخِ رين.

ً
رابعا :املوجودات القابلة للت�صكيك:
ت�سهم ال�صكوك ب�����ص��ورة فعالة ف��ي تمويل م�شاريع
البنية التحتية من الكهرباء وال��م��اء وال��ط��رق وال�سكك
ال��ح��دي��دي��ة ،وعليه فهي ف��ي ح��اج��ة ما�سة �إل���ى درا���س��ات
الجدوى والتقييم والت�صنيف و�صياغة العقود بما يحقق
م�صلحة الطرفين الممول وال��م��ت��م��ول ،م��ع اعتبار �أن
تحقيق نتائج ا�ستثمار مربحة لحاملي ال�صكوك يعطي
الم�صداقية لإ���ص��دار غيرها ،ويبني الثقة ف��ي الجهات
ال��م�����ص��درة لها وم��ن ث��م ف��ي تحقيق الأم���ن االقت�صادي
واالج��ت��م��اع��ي ،وي�شجع ر�ؤو�����س الأم����وال ال�صغيرة نحو
االل��ت��ق��اء وال��ت��ع��اون ل��ب��ن��اء االق��ت�����ص��ادات ال��ن��ام��ي��ة ب��ق��وة،
و�إ�ضافة �إلى ما �سبق ف�إنه توجد العديد من الموجودات
التي تقبل الت�صكيك فت�صبح �أع��ي��ان��اً ا�ستثمارية ،ومن
ذل���ك اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى �صيغة الم�شاركة،
والمجمعات التجارية وال�سكنية وكل العمليات القائمة
على �صيغة الإجارة ،كالأ�صول المنقولة والثابتة العقارية
ال��م��درة للدخل �سواء كانت م���ؤج��رة �أو تم توظيفها في
م�شروع معين ،وهكذا ،ولكن في كل الأحوال ف�إنه ت�ستبعد
تلك الأ���ص��ول القائمة على �أ���س��ا���س ال��م��داي��ن��ة ال��رب��وي��ة،
والمعامالت التي تحمل فوائد محددة ،بالإ�ضافة �إلى
الموجودات المحرمة �شرعاً (.)16

2013

التكاليف الممكنة وب�أ�سهل الطرق المتاحة ،مما ي�ؤدي
�إلى ا�ستغالل حقيقي للأموال ويقلل من االكتناز في
المجتمع الإ�سالمي.
 2.2تهيئة الفر�ص المنا�سبة �أمام �أ�صحاب الأموال ال�ستثمار
�أموالهم بد ًال من ادخارها ،وهو ما يتحقق من خالل
خلق �أدوات ا�ستثمارية يتوافر فيها ارتفاع درجة الأمان
مع انخفا�ض المخاطر ،وفي نف�س الوقت يتم تحقيق
ارت��ف��اع حقيقي ف��ي العائد م��ن توظيف تلك الأم���وال
بالمقارنة مع الأدوات اال�ستثمارية الأخرى ،بالإ�ضافة
�إل��ى �إمكانية ت�سييل المال وا�سترداده دون ت�أخير عند
طلبه من قبل �صاحب الحق فيه.
 3.3تحقيق التوازن بين م�صالح �أ�صحاب الأموال وم�صالح
الم�ستثمرين ،بحيث ال تتيح لإحدى الفئتين ا�ستغالل
الفئة الأخ���رى ،وه��و ما يعني ���ض��رورة �أن ت��دار العملية
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ب�شفافية ت��ام��ة ي��ت��م م��ن خ�لال��ه��ا ت���داول
المعلومات ال�لازم��ة ع��ن طبيعة و�إج����راءات اال�ستثمار
ون��ت��ائ��ج��ه ،وه����و م���ا ُي�����ش��عِ��ر �أ����ص���ح���اب ر�ؤو�������س الأم�����وال
ب��االط��م��ئ��ن��ان م���ن خ��ل�ال م��ت��اب��ع��ت��ه��م لإدارة ال��ع��م��ل��ي��ة
اال�ستثمارية .ومكنتهم من محا�سبة الم�ستثمرين حال
الإهمال �أو المخالفة ل�شروط العقد.
 4.4كما �أن��ه ينبغي �أن تكون العملية اال�ستثمارية برمتها
م��ن �إ����ص���دار وت�����داول ال�����ص��ك��وك وا���س��ت��ث��م��ار ح�صيلتها
خا�ضعة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية على النحو الذي
يحقق مقا�صدها (.)14

� 3.3إن ه��ذه ال�صكوك اال�ستثمارية ت�ساعد على تن�شيط
وتعميق ال��ت��داول بال�سوق المالية (البور�صة)؛ وذلك
بجانب الأ�سهم ،مما يعك�س رواج البور�صة.
 4.4االح���ت���ي���اج ال�������ش���دي���د م����ن ق���ب���ل م����ؤ����س�������س���ات ال��ت��م��وي��ل
واال�ستثمار �إل��ى المزيد من الأدوات وط��رح المنتجات
لك�سب الم�ستثمرين وتوزيع قاعدة اال�ستثمار.
� 5.5إن��ه��ا تعد �إح���دى الأدوات المقبولة �شر ًعا ال�ستغالل
الفوائ�ض المالية المتاحة لدى الم�صارف الإ�سالمية،
وذل��ك ب�سبب موافقتها لأح��ك��ام ال�شريعة وان�ضباطها
بقواعدها (.)15
� 6.6إن هذه ال�صكوك ُتع َتبر من �أهم الو�سائل لتنويع م�صادر
الموارد الذاتية وتوفير ال�سيولة للم�ؤ�س�سات وال�شركات
والحكومات.

ً
خام�سا :خ�صائ�ص ال�صكوك الإ�سالمية (:)17
 1.1ال�صكوك لها قيمة ا�سمية محددة ،يح ِدّدها القانون� ،أو
ن�شرة الإ�صدار .وهو �سند لإثبات الحق ،ي�صدر با�سم مالكه
�أو لحامله ،بفئات مت�ساوية .وم�سئولية �أ�صحاب ال�صكوك
م�سئولية مح َدّدة بقدر قيمة �صكوكهم.
 2.2ت�����ص��در ال�����ص��ك��وك وب��ع�����ض��ه��ا ق��اب��ل ل��ل��ت��داول وف��ق��اً
ل��ل�����ش��روط وال�����ض��واب��ط ال�����ش��رع��ي��ة ح��ي��ث تخ�ص�ص
ح�صيلة ال�����ص��ك��وك لال�ستثمار ف��ي م�����ش��اري��ع تتفق
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،كما �أنها تقوم على
�أ�سا�س عقود �شرعية وفقاً ل�صيغ التمويل الإ�سالمية،
كالم�شاركات والم�ضاربات وغيرها ،ب�ضوابط تنظم
�إ�صدارها وتداولها.
 3.3ال�صك اال�ستثماري يمثل ح�صة �شائعة في ملكية �أ�صول
مالية �أعياناً �أو منافع وال يمثل ديناً بفائدة لحامله في
ذمة م�صدره.
 4.4ال�صكوك اال�ستثمارية ت�صدر عن جهة مالكة لأ�صول
مالية ترغب ف��ي بيعها وا�ستيفاء ثمنها م��ن ح�صيلة
ال�صكوك ،وتمثل هذه ال�صكوك ح�صة �شائعة في هذه
الأ�صول بعد �شرائها� ،أو ت�صدر عن الجهة الراغبة في
ا�ستثمار ح�صيلة هذه ال�صكوك.
 5.5ا�ستثمار ح�صيلة ال�صكوك ب�صيغة �شرعية �إم��ا على
�أ�سا�س عقود التجارة� ،أو على �أ�سا�س عقود الت�أجير �أو
عقود الم�شاركات �أو عقد الوكالة في اال�ستثمار ب�أجر
محدد ،على �أ�سا�س عقد الم�ضاربة مقابل ح�صة معلومة
من الربح.
 6.6عدم قبول ال�صك للتجزِئة في مواجهة ال�شركة ،وفي
حالة �أيلولة ال�صك الواحد ل�شخ�صين �أو �أكثر ب�سبب

الإرث �أو ن��ح��وه ،ف���إن��ه الب���د م��ن االت��ف��اق ع��ل��ى �أن َم��ن
يمثلهم �أمام ال�شركة �شخ�ص واحد.
 7.7يتحمل حامل ال�صك الأعباء والتبعات المترتبة على
ملكيته للأ�صول الممثلة بال�صك� ،سواء كانت م�صاريف
ا�ستثمارية �أو هبوطاً في القيمة.
� 8.8إن م��ال��ك ال�����ص��ك م�����ش��ارك ف��ي م���وج���ودات ال��م�����ش��روع؛
ولذلك له الحق في الرقابة ونحوها ،وحق رفع دعوى
الم�سئولية ع��ل��ى الإداري����ي����ن ،وال��ح��ق ف��ي ن�صيب من
الأرباح ،واالحتياطيات ،والتنازل عن ال�صك ،والت�صرف
ف��ي��ه �إال م���ا ي��م��ن��ع��ه ال���ق���ان���ون� ،أو ال���ت���زم ب���ه م���ن خ�لال
ن�شرة الإ�صدار ،وحق ال�شفعة ،وحق اقت�سام موجودات
الم�شروع عند ت�صفيته.
 9.9تقوم على م��ب��د�أ الم�شاركة ف��ي ال��رب��ح والخ�سارة،
�إن م���ب���د�أ �إ�����ص����دار ال�����ص��ك��وك م���ن ح��ي��ث ال��ع�لاق��ة
بين الم�شتركين فيها يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على

ملعلوماتك
يجب �أن تبحث امل�صارف الإ�سالمية عن حلول تلبي احلاجات
االقت�صادية ،وتلتزم بالأحكام ال�شرعية ،من �أجل تدعيم فاعلية
الأدوات امل�صرفية الإ�سالمية يف العمل اال�ستثماري
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�أ -الفرق بني ال�صكوك وال�سندات:
«ال�����س��ن��د ه��و ���ص��ك ق��اب��ل ل��ل��ت��داول ،يمثل ق��ر���ض��اً ،يعقد
بوا�سطة االكتتاب العام ،وت�صدره ال�شركة �أو الحكومة �أو
فرعها ،ويعتبر حامـل �سند ال�شركة دائناً لها ،وال يعد �شريكاً
فيها»(.)18
132

ملعلوماتك
(تت�سم التنمية يف ال�شريعة باال�ستمرارية
وال�شمولية والوعي مبق�صود ال�شارع من
اال�ستخالف لتحقيق الكفاية االقت�صادية)

ب  -الفرق بني ال�صكوك والأ�سهم:
«الأ�سهم هي ما يمثل الح�ص�ص التي يقدمها ال�شركاء عند
الم�ساهمة في م�شروع ال�شركة ،ويتكون ر�أ�س المال من الأ�سهم،
�سواء كانت نقدية �أو عينيـة» (.)21
وت���ت���ف���ق ال�������ص���ك���وك الإ����س�ل�ام���ي���ة والأ�����س����ه����م م����ن ح��ي��ث
خ�صائ�صها ،في�شتركان في �أن ك ً
ال منهما يعد �أوراق��اً مالية
مت�ساوية القيمة ،ولها قيمة ا�سمية ،كما �أنها لي�ست ما ًال
متقوماً في ذاتها ،ولكنها وثيقة بالحق ودليل عليه ،قابلة
للتداول ،كما �أن �صاحبها معر�ض للربح والخ�سارة ،فلي�س
ل��ل��ف��ائ��دة �أو ال��رب��ح الم�ضمون م��ح��ل �أو م��ك��ان ف��ي الأ���س��ه��م
وال�صكوك الإ�سالمية ،و�أن ك ً
ال من حاملي الأ�سهم وال�صكوك
لهم الحق في بيع ما يملكون من الأ�سهم وال�صكوك �إلى
غيرهم متى �أرادوا ذلك.
ولكن تختلف ال�صكوك الإ�سالمية والأ���س��ه��م م��ن عدة
وجوه منها:
� 1.1أن الملكية الحا�صلة بال�صكوك هي ملكية �شائعة في
عين محددة ،بينما الملكية الحا�صلة بالأ�سهم تكون
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ً
�ساد�سا :الفرق بني ال�صكوك وال�سندات والأ�سهم:
ال�صكوك وال�����س��ن��دات والأ���س��ه��م ه��ي �أدوات مالية يتم
التعامل بها ف��ي الأ����س���واق المالية ون��ح��ت��اج �إل���ى �أن نفرق
بينها؛ حتى نفهم طبيعة هذه الأدوات وخ�صائ�صها المميزة،
و�سنقوم بالتفرقة بين ال�صكوك وال�سندات من جهة ،وكذلك
ال�صكوك و الأ�سهم من جهة �أخرى.

ف�إنه يتح َّمل الم�سئولية ،بينما ال تت�ضمن ن�شرة �إ�صدار
ال�سندات �أي �ضوابط �شرعية.
� 6.6إن ال�صك يعد دلي ً
ال على نقل ملكية الح�صة ال�شائعة في
عملية البيع �أو ال�شراء ،بينما ال�سند ال يعني نقل ملكية
الح�صة بل ين�صب فقط على المبلغ النقدي (.)20

ملكية على ال�شيوع من الميزانية.
� 2.2أن ال�صكوك اال�ستثمارية ت�صدر لم�شروع معين ال يجوز
تغييره ،بينما يمكن لمجل�س �إدارة ال�شركة م�صدرة
الأ�سهم �أن تغير من ن�شاطها.
� 3.3أن ال�صكوك تخ�ضع كل معامالتها لأحكام ال�شريعة
الإ���س�لام��ي��ة� ،أم����ا الأ���س��ه��م فتحكمها ق��وان��ي��ن رب��م��ا ال
تت�ضمن هذا االلتزام.
 4.4ال�صكوك لي�ست دائمة دوام ال�شركة الم�صدرة لها كما
هو ح��ال الأ�سهم ،بل �إن لها �أج ً
�لا يجري ت�صفيتها فيه
بالطرق المن�صو�ص عليها في ن�شرة الإ�صدار.
� 5.5أن ح��ام��ل ال�����ص��ك ال ي��ح��ق ل���ه ال��ت�����ص��وي��ت ف���ي الجمعية
العمومية ،بينما حامل ال�سهم يحق له ذلك (.)22
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اال���ش��ت��راك ف��ي ال��رب��ح وال��خ�����س��ارة ب�����ص��رف النظر
ع��ن �صيغة اال�ستثمار المعمول بها ،حيث تعطي
لمالكها ح�����ص��ة م��ن ال��رب��ح ول��ي�����س ن�سبة م��ح��ددة
م�سبقاً من قيمتها اال�سمية ،وح�صة حملة ال�صكوك
من �أرب��اح الم�شروع �أو الن�شاط الذي تموله تحدد
بن�سبة مئوية عند التعاقد ,فحملة هذه ال�صكوك
ي�شاركون ف��ي �أرب��اح��ه��ا ح�سب االت��ف��اق المبين في
ن�شرة الإ�صدار ,ويتحملون �أي�ضاً الخ�سائر بن�سبة
ما يملكه كل منهم.
� 1010إ�صدار ال�صكوك يكون لآجال متفاوتة ,وقد تطلق
ال�صكوك ع��ن الأج����ل :ت�صدر ال�صكوك ال�شرعية
لآج��ال متفاوتة ،وق��د ت�صدر دون تحديد �أج��ل في
بع�ض الحاالت ،وذلك ح�سب طبيعة العقود ال�شرعية
التي ت�صدر ال�صكوك على �أ�سا�سها ،ف�صكوك الإجارة
والأع��ي��ان الم�ؤجرة� ،إج��ارة منتهية بالتمليك مث ً
ال
تكون محددة بمدة الإجارة ،و�صكوك البيع الم�ؤجل
وبيع المرابحة واال�ست�صناع وال�سلم تكون محددة
بمدة دف��ع الثمن وت�سليم ب�ضاعة ال�سلم و ت�صفية
العملية ال��ت��ي ت��ح��دده��ا ن�����ش��رة الإ����ص���دار ،و�صكوك
الم�شاركات والم�ضاربات وال��وك��االت في اال�ستثمار
تكون في الغالب محددة ب�آجال ق�صيرة �أو متو�سطة
�أو طويلة.

وتت�شابه ال�صكوك مع ال�سندات في �أن كليهما يعد �أوراقاً
مالية ،تهدف في الأ�سا�س �إلى الح�صول على التمويل ،كما
�أنه يمكن من خاللهما التحكم في حجم ال�سيولة النقدية،
وتمويل الأغ��را���ض المختلفة (� ،)19إال �أن بينهما اختالفاً
جوهرياً من عدة �أوجه:
� 1.1إن ال�صكوك هي ورقة مالية مباحة مخرجة على عقود
�شرعية ،في حين �أن ال�سندات تمثل قر�ضاً يت�ضمن جني
ف��ائ��دة على المبالغ المقتر�ضة ،وق��د ق��ررت المجامع
الفقهية وهيئات الفتوى حرمتها.
� 2.2إن حامل ال�صك يعد م�شاركاً ف��ي ملكية الموجودات
التي تمثلها ال�صكوك بح�صة �شائعة ،ومِ ن َثم تقت�ضي
من حاملها �أن ي�شارك في الربح والخ�سارة على ال�سواء،
في حين �أن ال�سند يمثل قر�ضاً في ذم��ة م�صدره ،لذا
ف�إن حامل ال�سند ال يتحمل �أية م�ضا ٍّر �أو خ�سارة تلحق
بال�شركة؛ لأن حق حامل ال�سند ال عالقة له بالأ�صول
المالية لل�شركة.
 3.3مدة ال�صكوك هي مدة ا�ستمرار الم�شروع المعني �أو الن�شاط
النا�شئ عنه ال�صك ،ومن ثم فهو يرتبط بالم�شروع وينتهي
بانتهائه� .أما المدة في ال�سند فهي ال ترتبط بالم�شروع ،بل
قد تزيد �أو تنق�ص عن فترة الم�شروع.
 4.4عائد ال�صك ال يعد التزاماً في ذمة الم�صدر ،و�إنما هو
نا�شئ عن الربح العائد على الم�شروع� ،أما عائد ال�سند
فهو دين ثابت في ذمة من �أ�صدره ،ويلزمه الوفاء به في
موعد ا�ستحقاقه.
� 5.5أن ن�شرة �إ�صدار ال�صكوك تت�ضمن القواعد ال�شرعية،
ال�ضابطة لإب��اح��ت��ه وم��ن ث��م فعلى م�ستخدم ح�صيلة
الإ�صدار �أن يراعي تلك ال�ضوابط ال�شرعية ،ف�إذا خالفها

�سابع ًا� :أطراف التعامل يف �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية:
ُ 1.1م�����ص��دِ ر ال�صك (جهة الإ����ص���دار) :وه��و َم��ن ي�ستخدم
ح�صيلة االكتتاب ب�صيغة �شرعية ،ومُ�صدِ ر ال�صك قد
يكون �شركة �أو فرداً �أو حكومة �أو م�ؤ�س�سة مالية ،ويطلق
عليه ا�صطالح ال��ب��ادئ �أو المن�شئ لل�صك ،وق��د ينوب
عن الم�صدِ ر في تنظيم عملية الإ�صدار م�ؤ�س�سة مالية
تحدّدها ن�شرة
ذات غر�ض خا�ص مقابل �أجر �أو عمولة ِ
الإ�صدار.
 2.2وكيل الإ�صدار :وهو م�ؤ�س�سة مالية و�سيطة تتولى
عملية الإ�����ص����دار ،وت��ق��وم ب��ات��خ��اذ ج��م��ي��ع �إج���راءات���ه
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ال��ث��اين� :صكوك غير قابلة ل��ل��ت��داول ،ك�صكوك ال�سلم
واال�ست�صناع وال��م��راب��ح��ة ,لأن��ه��ا �صكوك �أ�سا�سها ال��دي��ون،
فهي �صكوك تمويلية ،فال يجوز تداولها في ال�سوق �إال وفق
�ضوابط محددة ،وذلك لعدم جواز بيع الدين في ال�شريعة
الإ�سالمية ،وه��و ما ي�ساعد على الحد من خلق االئتمان
والحد من مخاطره( .)26و�أما عن الحكم ال�شرعي لكل نوع
من تلك الأنواع و�أحكام تداولها ف�سنف�صله بعونه تعالى في
مقال م�ستقل �إن �شاء اهلل تعالى.
ً
تا�سعا :مراحل طرح ال�صكوك:
تتلخ�ص مراحل طرح ال�صكوك في الخطوات التالية)27( :
 - 1مرحل��ة الهيكل��ة :ويق�ص���د به���ا و�ض���ع الت�ص���ور والهي���كل
التنظيمي الذي يمثل �آلية اال�ستثمار بوا�سطة ال�صكوك ،و�إعداد
درا�سات الجدوى ،وكذلك درا�سة الم�سائل القانونية والإجرائية
والتنظيمية ،حتى ت�صدر ن�شرة االكتتاب مت�ضمنة لتلك البيانات
ب�شفافية وو�ضوح.
وال�صكوك �إما �أن ت�صدر لإن�شاء م�شروع جديد� ،أو ت�صدر
ت�صكيكاً لم�شروع قائم بالفعل ،فهناك خياران على ح�سب
الحاجة ،وهما:
الأول :طرح �صكوك م�شروع جديد ،وذلك لتمويل م�شروع
ا�ستثماري في الم�ستقبل ،ويتم فيها طرح ال�صكوك وت�سويقها
للم�ستثمرين ،وا�ستغالل الح�صيلة في �إقامة الم�شروع.
الث��اين :ت�ص���كيك موج���ودات؛ وذل���ك لتوفي���ر �س���يولة نقدية من
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ً
ثامنا� :أنواع ال�صكوك:
وال�����ص��ك��وك ل��ه��ا �أن�����واع ع���دي���دة ،ف��ه��ي ت��ت��ع��دد بتعدد
�صيغ التمويل الإ�سالمية من جهة ،وكذلك من حيث
طبيعة الأ�صل المم َّثل كمع َّين لل�صكوك ،حيث تختلف
طبيعة ال�صكوك ال�شرعية وت��ت��ن��وع ب��اخ��ت�لاف طبيعة
العقد ال�شرعي الذي ت�صدر ال�صكوك على �أ�سا�سه؛ وقد
ذك��رت هيئة المراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية
منها �أرب��ع��ة ع�شر ن��وع��اً .وم��ن �أن���واع ال�صكوك م��ا يلي:
�صكوك الإجارة� ،صكوك المنافع� ،صكوك منافع الأعيان
الموعودة (المو�صوفة في ال��ذم��ة)� ،صكوك الخدمات
م���ن ال��م��ت��ع��ه��د��� ،ص��ك��وك ال��خ��دم��ات ال��م��ت��اح��ة� ،صكوك
ال�سلم� ،صكوك اال�ست�صناع� ،صكوك المرابحة� ،صكوك
الم�شاركة� ،صكوك الم�ضاربة� ،صكوك المزارعة� ،صكوك
الم�ساقاة� ،صكوك الم�شاركة في الوكالة اال�ستثمارية،
�صكوك المغار�سة� ،صكوك �أع��ي��ان وخ��دم��ات التمليك
المتناق�ص (.)24
وفي �ضوء ذلك ن�ستطيع القول ب�أن هناك ما ي�سمى
ب�����ص��ك��وك �إج�����ارة الأع���ي���ان :وه���ي ت��ل��ك ال��ت��ي تخ�ص�ص
ح�صيلة �إ�صدارها في �شراء �أعيان م���ؤج��رة� ،أو موعود
با�ستئجارها� ،أو �شراء منفعة عين حا�ضرة� ،أو مو�صوفة
في الذمة.
وه��ن��اك �صكوك ال��ت��م��وي��ل :ويق�صد بها ال�صكوك التي
تخ�ص�ص ح�صيلة �إ����ص���داره���ا ل�����ش��راء ال��ب�����ض��اع��ة ال��م��وع��ود
ب�شرائها مرابحة �أو دفع ثمن �سلعة ال�سلم �أو تكلفة العين
المبيعة ا�ست�صناعاً.
وه��ن��اك ���ص��ك��وك اال���س��ت��ث��م��ار :وي��ق�����ص��د ب��ه��ا ال�صكوك
التي تخ�ص�ص ح�صيلتها لتمويل م�شروع معين �أو ن�شاط
خا�ص بعقد من عقود الم�شاركات ،كالم�ضاربة والم�شاركة
والوكالة في اال�ستثمار والمزارعة كالمزارعة والمغار�سة
والم�ساقاة.
و�أخيراً هناك ما ي�سمى ب�صكوك �إجارة الخدمات :حيث

الأول� :صكوك قابلة للتداول ،ك�صكوك الإجارة والم�شاركة
والم�ض���اربة ،و�ص���كوك الم�ش���اركة الم�س���تمرة ،و�ص���كوك
الم�ش���اركة المتناق�ص���ة ،وكل ال�ص���كوك التي �أ�سا�سها ال�سلع
والخدمات ،المتمثلة �إما ب�أ�ص���ول موج���ودة �أو المتمثلة في
منافع ،فهي �ص���كوك ا�ستثمارية ،فيمكن بيعها وتداولها في
ال�سوق المالية.

ن
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(� )1سورة البقرة من الآية .275
( )2وي�شير ال��دك��ت��ور ع��ب��د الحميد البعلي �إل���ى �أن���ه م��ن ال��واج��ب �أن تتحمل
الحكومات العربية والإ�سالمية م�س�ؤوليتها التاريخية في قيادة العمل الم�صرفي
والمالي واال�ستثماري واالقت�صادي الإ�سالمي وتر�شيد حماية النماذج الإ�سالمية
القائمة في �سائر بقاع الأر�ض ،وذلك من خالل قنوات قوية وروابط متينة تتعدد
�أ�شكالها وتتنوع �صيغها ،وي�ستطرد ق��ائ ً
�لا« :وق��د كانت دب��ي �صاحبة المبادرة
وحاملة الر�سالة وعند م�ستوى الأمانة لذلك ،ومن ثم فقد �أعلن حاكمها الفار�س
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ـ حفظه اهلل ـ (دب��ي عا�صمة
لالقت�صاد الإ���س�لام��ي) بكل م��ا يتطلبه ذل��ك م��ن تكليفات ور�ؤى وتكامل في
الحلول المطروحة والمطابقة والمتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك
كله بثقة وخطى ثابتة نحو الم�ستقبل ،ال �أق��ول م�ستقبل دبي وحدها �أو �أمتها
بل العالم ب�أ�سره ،ولي�س ذلك بغريب ،فالدول ال تقا�س بحجمها بل بزعمائها
وما يقدمونه للنا�س في العالمين «يراجع /مقال �سيادته في مجلة االقت�صاد
الإ�سالمي بعنوان (حلم يتحقق و�أم��ل يتجدد ـ دبي عا�صمة عالمية لالقت�صاد
الإ�سالمي) في العدد رقم ( )385فبراير � ، 2013ص . 30
( )3يراجع /ل�سان العرب البن منظور ،مادة (�صك) ،مختار ال�صحاح للرازي،
مادة (�صك).
( )4دكتور� /أ�شرف محمد دوابه ـ �إدارة مخاطر ال�صكوك الإ�سالمية� ،ص .6
( )5دك��ت��ور /منذر قحف� ،سندات الإج���ارة والأع��ي��ان الم�ؤجرة( ،ج��دة :المعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب 2000 ،م� ،ص .34
( )6مجلة مجمع ال��ف��ق��ه الإ���س�لام��ي ،ال��ع��دد ال��خ��ام�����س ع�����ش��ر ،ال��ج��زء ال��ث��ان��ي،
1425هـ 2004/م� ،ص  - .309ولقد انتهى مجمع الفقه الإ�سالمي الدولي لبيان
ماهية الت�صكيك في القرار رقم (178 )4/19في دورته التا�سعة ع�شرة 1430هـ-
2009م بقوله «�أم��ا الت�صكيك فهو �إ���ص��دار وثائق �أو �شهادات مالية مت�ساوية
القيمة تمثل ح�ص�صاً �شائعة في ملكية موجودات (�أعيان �أو منافع �أو حقوق �أو
خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فع ًال �أو �سيتم �إن�شا�ؤها من
ح�صيلة االكتتاب ،وت�صدر وفق عقد �شرعي وت�أخذ �أحكامه».
( )7هيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية بالبحرين،
المعايير ال�شرعية ،2007 ،البند  2من المعيار ال�شرعي رقم � ،17ص .288
( )8دكتور /فتح الرحمن علي محمد �صالح� ،إدارة مخاطر ال�صكوك الإ�سالمية
بالإ�شارة للحالة ال�سودانية ،بحث من�شور بملتقى الخرطوم للمنتجات المالية
الإ�سالمية ـ الن�سخة الرابعة وال���ذي عقد ف��ي  5ـ � 6إب��ري��ل  2012تحت عنوان
«التحوط و�إدارة المخاطر في الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية» �ص .5
( )9الأ����س���ت���اذ /ع��ط��ي��ة ع����دالن ع��ط��ي��ة ،م��و���س��وع��ة ال��ق��واع��د الفقهية المنظمة
للمعامالت المالية الإ���س�لام��ي��ة��� ،ص  ،461ط :دار الإي��م��ان .ومعنى القاعدة
�أن من تحمل م�ضرة �شيء ك��ان له من منفعة ه��ذا ال�شيء بقدر ما تحمل من
م�ضرته .وهذا التقابل ثمرته التكامل ،فبقدر ما يغنم ال�شريك من �أرباح ال�شركة
ومكا�سبها يتحمل في خ�سائرها وما يتلف �أو يهلك منها.
( )10الأ�ستاذ /عطية عدالن عطية ـ مرجع �سابق ـ �ص  ،538ومعنى القاعدة �أن
ما خرج من ال�شيء من عين �أو منفعة �أو غلة فهو للم�شتري عو�ض ما عليه من
�ضمان الملك ،ف�إنه لو تلف المبيع كان من �ضمانه ،فالغلة له ،ليكون الغنم في
مقابلة الغرم .يراجع /المنثور في القواعد للزرك�شي  ،119 /2ط :وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالكويت.
( )11دك��ت��ور� /أح��م��د ح�سن ال��ن��ج��ار ،ال�صكوك الإ���س�لام��ي��ة ...محاولة للفهم ـ
مقال من�شور على موقع الجمعية الم�صرية للتمويل الإ�سالمي ،تاريخ الت�صفح
 2013/3/12العنوان االلكتروني:
http://www.eifa.co/Artical-17983.html
( )12دكتور /معبد على الجارحي ،والدكتور /عبد العظيم جالل �أبو زيد ـ �أ�سواق
ال�صكوك الإ�سالمية ،وو�سائل تح�سينها ـ بحث مقدم �إلى حلقة عمل ال�صكوك
الإ�سالمية ،طبيعتها وتطبيقاتها ،والمنعقدة بمجل�س دبي االقت�صادي في 31
مار�س  2010م� ،ص .7 ،6
( )13وذل��ك ح�سب ما جاء بجريدة البيان الإماراتية ،في عددها رقم 11943
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نيابة ع��ن الم�صدِ ر مقابل �أج��ر �أو عمولة ِ
تحدّدها
ن�شرة الإ�صدار ،وتكون العالقة بين الم�صدر ووكيل
الإ����ص���دار على �أ���س��ا���س عقد ال��وك��ال��ة ب���أج��ر .ويطلق
عليها ال�شركة ذات الغر�ض الخا�ص ،كما يطلق عليها
�أي�ضاً الم�صدر.
 3.3م�شتري ال�صك (حملة ال�صكوك) :وهو الم�ستثمر
الذي ي�شتري الأوراق المالية المطروحة لالكتتاب
ف���ي الأ����ص���ول ال��ت��ي ����ص���درت ال�����ص��ك��وك بملكيتها،
والم�شتري قد يكون بنكاً �أو م�ؤ�س�سة مالية محلية
�أو عالمية �أو مجموعة من الأفراد ،حيث قد يتم َتّع
ه�ؤالء بمعدالت �سيولة مرتفعة غير م�ستغلة ،م َّما
�شجعهم على الدخول في عمليات اال�ستثمار
قد ُي ِّ
في �شراء ال�صكوك؛ بهدف ا�ستغالل هذه ال�سيولة
الفائ�ضة في عمليات ُتح ِقّق عوائد مرتفعة ن�سب ًّيا
مقا َرنة بالعائد على الفر�ص اال�ستثمارية المتاحة.
وف��ي نف�س الوقت �إمكانية التخارج منها ب�سهولة
ببيعها في ال�سوق �إذا ما كانت تلك ال�صكوك �ضمن
الأنواع القابلة للتداول.
 4.4مدير اال�ستثمار :وهو َمن يقوم ب�أعمال اال�ستثمار �أو
بتعيين من الم�صدِ ر �أو مدير الإ�صدار َو ْف ًقا
جزء منها،
ٍ
حدّده ن�شرة الإ�صدار.
لما ُت ِ
� 5.5أمين اال�ستثمار :وهو الم�ؤ�س�سة المالية الو�سيطة التي
تتو َّلى حماية م�صالح حملة ال�صكوك والإ�شراف على
مدير الإ�صدار ،وتحتفظ بالوثائق وال�ضمانات ،وذلك
تحدّده ن�شرة الإ�صدار.
على �أ�سا�س عقد الوكالة ب�أجر ِ
 6.6وكاالت الت�صنيف العالمية :وهي وكاالت متخ�ص�صة
تقوم ب���إج��راء تقييم لبيان م��دى ال��ج��دارة االئتمانية
والمالية ل�ل�أوراق المالية المطروحة وما تتمتع به
من �ضمانات وتحديد ن�سبة المخاطر التي تنطوي
أ�سا�سي في ت�صنيف الإ�صدارات
عليها .فهي تقوم بدور � ٍّ
المالية التي ُتط َرح في �أ�سواق ر�أ���س المال ،وتحديد
ال�سعر العادل ل�ل�أوراق المالية الم�ص َد َرة ،و�أه��م هذه
الوكاالت  ،Moody’s ,Fitch ,Standard & Poorكما
وجد في الوقت الحالي وك��االت ت�صنيف �إ�سالمية
ُت َ
ُت����ق ِ
����دّم �إل�����ى ج���ان���ب ذل����ك خ���دم���ة ت�����ص��ن��ي��ف ال���ج���ودة

ال�شرعية ،مثل :الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�صنيف
 IIRAومقرها البحرين ،وكذلك الوكالة الماليزية
للت�صنيف .)23( RAM

تخ�ص�ص ح�صيلة �إ���ص��داره��ا ل�شراء خدمة بق�صد �إع��ادة
بيعها لطالبها (.)25
ثم هذه الأنواع من ال�صكوك تنق�سم �إلى ق�سمين:
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املجلة القانونية  /امللف

(تعترب ال�صكوك اال�ستثمارية من �أهم �أدوات التمويل
وامل�صرفية الإ�سالمية التي ت�سعى من خاللها الدول واحلكومات
لتطوير كفاءة �أدواتها املالية وامل�صرفية)

 - 3ط��رح وت�س��ويق ال�ص��كوك لالكتت��اب :به���دف
جم���ع الأم���وال الت���ي �س���تم َّول به���ا الموج���ودات الممثل���ة
لل�صكوك ،وتتم �إما بطرحها للجمهور مبا�شرة� ،أو ببيعها
جمل���ة لم�ؤ�س�س���ة مالية ،والت���ي تقوم بعدها ب�إع���ادة بيعها
للجمهور.
 - 4ا�ستغالل احل�صيلةَ :و ْف���ق ما هو من�صو�ص عليه في
ن�شرة االكتتاب.
 - 5مرحلة ما بعد الإ�صدار :وذلك بتوفير �سوق ثانوية
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ال�صادر في يوم الخمي�س الموافق  28فبراير 2013م� ،ص.28
( )14دك��ت��ور /معبد علي ال��ج��ارح��ي ،وال��دك��ت��ور /عبد العظيم ج�لال �أب��و زي��د ـ
ال�صكوك ،ق�ضايا فقهية واقت�صادية ـ بحث مقدم لمجمع الفقه الإ�سالمي التابع
لمنظمة الم�ؤتمر الإ�سالمي ،في دورته التا�سعة ع�شرة والمنعقدة ب�إمارة ال�شارقة
�ص .8 ،7
( )15دكتور /فتح الرحمن علي محمد �صالح� ،إدارة مخاطر ال�صكوك الإ�سالمية
بالإ�شارة للحالة ال�سودانية ،مرجع �سابق� ،ص .9 ،8
( )16دكتور /فتح الرحمن علي محمد �صالح� ،إدارة مخاطر ال�صكوك الإ�سالمية
بالإ�شارة للحالة ال�سودانية ،مرجع �سابق� ،ص .6
( )17دكتور� /أحمد ح�سن النجار ،ال�صكوك الإ�سالمية ...محاولة للفهم  ،مرجع
�سابق ،الأ�ستاذ الدكتور /ح�سين حامد ح�سان ،ماهية ال�صكوك الإ�سالمية ،بحث
مقدم �إل��ى حلقة عمل ال�صكوك الإ�سالمية ،طبيعتها وتطبيقاتها ،والمنعقدة
بمجل�س دب��ي االقت�صادي في  31مار�س 2010م� ،ص  ،13وي��راج��ع  /ال�صكوك
الإ�سالمية ودوره��ا في تطوير ال�سوق المالية الإ�سالمية ،للدكتورة /نوال بن
عمارة ،بحث من�شور بمجلة الباحث ،ال�صادرة عن جامعة قا�صدي مرباح ورقلة ـ
الجزائر ،العدد التا�سع �سنة � ، 2011ص .255
(� )18أح��م��د ب��ن م��ح��م��د ال��خ��ل��ي��ل« ،الأ���س��ه��م وال�����س��ن��دات و�أح��ك��ام��ه��ا ف��ي الفقه
الإ�سالمي» ،دار ابن الجوزي للن�شر والتوزيع ،المملكة العربية ال�سعودية ،الطبعة
الثانية� ،2005 ،ص.32
(� )19صفية �أحمد �أبو بكر« ،ال�صكوك الإ�سالمية» ،م�ؤتمر الم�صارف الإ�سالمية
بين الواقع والم�أمول ،دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل الخيري بدبي31 ،مايو-
� 3إبريل �.2009ص.14
( )20الأ�ستاذ� /أيمن عبد الخالق ،والأ�ستاذ� /سامي اللوزي ،ال�صكوك الإ�سالميةـ
المبادئ القانونية والتطبيقات العملية ،بحث مقدم �إل��ى حلقة عمل ال�صكوك
الإ�سالمية  ،طبيعتها وتطبيقاتها ،والمنعقدة بمجل�س دبي االقت�صادي في 31
مار�س  2010م� ،ص  ، 11دكتور � /أحمد ح�سن النجار ،ال�صكوك الإ�سالمية...
محاولة للفهم ـ  ،مرجع �سابق.
(� )21أح��م��د ب��ن م��ح��م��د ال��خ��ل��ي��ل« ،الأ���س��ه��م وال�����س��ن��دات و�أح��ك��ام��ه��ا ف��ي الفقه
الإ�سالمي» ،مرجع �سابق � ،ص.32
( )22دك��ت��ور  /ع���ادل ع��ي��د ،ال�صكوك الإ���س�لام��ي��ة ،ورق���ة عمل مقدمة للمركز
االقت�صادي الإ�سالمي بجامعة الأزه���ر� ،ص  ،11دكتور � /أحمد ح�سن النجار،
ال�صكوك الإ�سالمية ...محاولة للفهم  ،مرجع �سابق.
( )23الدكتور  /عالء الدين زعتري ،ال�صكوك تعريفها ـ �أنواعها ـ �أهميتها ،بحث
مقدَّم لور�شة العمل التي �أقامتها �شركة  ،BDOبعنوان (ال�صكوك الإ�سالمية؛
تحديات ،تنمية ،ممار�سات دولية) في  18ـ  2010/7/19بعمان ،المملكة الأردنية
الها�شمية� ،ص  23وما بعدها ،دكتور� /أحمد ح�سن النجار ،ال�صكوك الإ�سالمية...
محاولة للفهم  ،مرجع �سابق.
( )24المعايير ال�شرعية ،هيئة المحا�سبة وال��م��راج��ع��ة للم�ؤ�س�سات المالية
الإ�سالمية ،بالبحرين ،المعيار رقم � ،17ص  ،289 ،288ويراجع �أي�ضاً الأ�ستاذ
الدكتور /علي محيي الدين القرة داغ��ي ،البدائل ال�شرعية ل�سندات الخزانة
العامة والخا�صة ،ورقة عمل �ضمن �أعمال الندوة الفقهية الثالثة ،والتي عقدها
بيت التمويل الكويتي �سنة 1993م �ص  235ـ .248
( )25الأ�ستاذ الدكتور /ح�سين حامد ح�سان ،ماهية ال�صكوك الإ�سالمية ،بحث
مقدم �إل��ى حلقة عمل ال�صكوك الإ�سالمية ،طبيعتها وتطبيقاتها ،والمنعقدة
بمجل�س دبي االقت�صادي في  31مار�س  2010م� ،ص .13
( )26دك��ت��ور � /أح��م��د ح�سن النجار ،ال�صكوك الإ���س�لام��ي��ة ...محاولة للفهم ـ
مرجع �سابق.
( )27الدكتور /عالء الدين زعتري ،ال�صكوك تعريفها ـ �أنواعها ـ �أهميتها ،مرجع
�سابق ـ �ص  27وما بعدها ،دكتور �/أحمد ح�سن النجار ،ال�صكوك الإ�سالمية...
محاولة للفهم ـ مرجع �سابق.
( )28ال�صكوك الإ���س�لام��ي��ة ودوره����ا ف��ي تطوير ال�����س��وق المالية الإ���س�لام��ي��ة،
للدكتورة  /نوال بن عمارة ،مرجع �سابق� ،ص .259 ،258

العــدد (� - )14أبريل -

 - 2متثيل حملة ال�صكوك (امل�ستثمرين) :وذلك من
خ�ل�ال ت�أ�س���ي�س �ش���ركة ذات غر����ض خا����ص  ،SPVبحي���ث
تك���ون ذات �شخ�ص���ية م�س���تقلة بالرغ���م من �أنه���ا مملوكة
بالكام���ل للم�س���تثمرين؛ وذل���ك لتمثيله���م ف���ي العالقات
بالجهات المختلفة.

عا�شر ًا :ر�ؤية م�ستقبلية لتطوير ال�صكوك الإ�سالمية
(:)28
لقد �ساهمت الأزم����ة المالية العالمية ف��ي تعزيز
ال��ث��ق��ة ب��ق��وة ف��ي ال��ن��م��وذج ال��م��ال��ي الإ���س�لام��ي وق��درت��ه
على اال�ستدامة ،حيث �أظ��ه��رت تلك الأزم���ة ق��درة هذا
القطاع على البقاء بعيداً عن �أزمات الأ�سواق العالمية،
حيث يتوقع �أن يكون هناك �إقبال كبير خالل المرحلة
المقبلة على ال�صكوك الإ�سالمية لي�س فقط في ال�سوق
المحلية �أو في البلدان الإ�سالمية ،بل حتى في الدول
الغربية ،مما حتم ���ض��رورة تطويرها وابتكارها حتى
تتوافق مع متطلبات المرحلة ،وذلك من خالل توفر
المرتكزات الآتية:
� 1.1أن يعتمد �إ�صدار ال�صكوك لأي م�شروع على درا�سة
جيدة و�شاملة لكافة الجوانب المالية واالقت�صادية،
حيث �إن هذه الدرا�سة �سيكون لها ت�أثير كبير على
نجاح الإ�صدار بل وا�ستمراره م�ستقب ً
ال.
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خ�ل�ال ا�س���تغالل �أ�ص���ول م�ش���روع قائم بالفع���ل ،حيث َي ِت ُّم ت�ص���كيك
موج���ودات (�أ�ص���ول) قائمة بالفع���ل َ
وط ْر ِحها وبيعها للم�س���تثمرين
(حمل���ة ال�ص���كوك) وا�س���تغالل الم�ص��� ِّكك للح�ص���يلة ف���ي �أغرا�ض���ه
الخا�ص���ة ،على �أن ي�ستفيد الم�ستثمرون بالأ�صل الم�ص َّكك ب�إيجاره
مث ًال لفترة زمنية معينة.

للإ�ص���دارات المطروحة� ،إذا ما كانت ال�ص���كوك الم�ص َد َرة
من الأنواع القابلة للتداول ،م َّما ُي�ض���فِي �ص���فة ال�س���يولة
عل���ى ه���ذه الإ�ص���دارات ،ف ُيو ِّفر له���ا جاذبية �أكبر بالن�س���بة
للم�ستثـمرين.

 2.2ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إن�����ش��اء ���س��وق م��ال��ي��ة �إ���س�لام��ي��ة ت�ضمن
ت�سويق الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية منتجاتها من
خاللها ،وت�أمين ال�سيولة الالزمة لها حيث �أن هذه
الم�ؤ�س�سات تواجه تحديات كبيرة وعوائق عديدة في
ت�سويق منتجاتها و�إيجاد التمويل المنا�سب لها من
خالل الأ�سواق التقليدية ،فيجب �أن تتميز هذه ال�سوق
بالعمق واالت�����س��اع حتى تجد ال�صكوك الإ�سالمية
مجا ًال للت�سييل ،ودور هذه ال�سوق يتمثل في تو�سيع
ق��اع��دة المتعاملين ،وت�شجيع الم�ستثمرين ،كما
ت�ساعد على الت�سعير الكفء لل�صكوك والتخ�صي�ص
الأمثل للموارد المالية ،وتتيح ال�سوق المالية تعبئة
ال��م��وارد المالية ع��ن الإ����ص���دارات ال��ع��ام��ة ب���د ًال من
اللجوء �إلى المدخرين ب�صفة مبا�شرة.
 3.3التوثيق والإف�صاح عن المعلومات وتحقيق الرقابة
الفاعلة ،وذلك ل�ضمان االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية
في المعامالت ،التي تت�أ�س�س على عالقات �صحيحة
ومعلومة ،حفظاً لأموال النا�س من العبث والت�صرفات
الفا�سدة ،وحماية المدخر ،وتر�شيد الم�ستثمر.
 4.4و���ض��ع الإط����ار ال��ق��ان��ون��ي ال��ل�ازم لعملية الإ���ص��دار
واال�ستفادة من التجارب الدولية المتعددة في هذا
الإطار ،وهو ما �سي�ضبط �أتباع ال�سوق م�ستقب ً
ال ،كما
يحميه من �أي تجاوزات محتملة.
 5.5م���ن ال�������ض���روري �أن ي��ت��وف��ر ل����دى ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي
الإ�سالمي مراكز للمعلومات عن الفر�ص اال�ستثمارية
وربحيتها والم�ستثمرين و�أو�ضاع ال�شركات وال�سوق
والأ�سعار ،والمناف�سة وتحليلها وت�صنيفها وتقديمها
�إل��ى متخذي القرار ،حيث ت�صدر القرارات المالية
على �أ�سا�س معلومات �صحيحة ،وهي عملية �ضرورية
لتر�شيد القرار ورفع الكفاءة.
 6.6على الم�صارف الإ�سالمية �أن تطرح �صكوكاً لتلبية
االحتياجات التمويلية للقطاعات النفعية والخيرية،
من خالل اال�ستفادة من الأفكار المتعلقة بالزكاة
والوقف وال�صدقات في الم�صادر الفقهية وتطبيقها
في الواقع العملي ،حتى تتميز في خدمة المجتمع
وتلبية حاجاته الروحية.
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صفاء القلوب
ال�صفاء هو ا�سم للرباءة من الكدر� ،أي خلو�ص النف�س
من امتزاج الطيب باخلبيث .و�صفاء ال�سريرة يق�صد به
القلوب التقية النقية ،وب�صفاء النف�س ونقاء ال�سريرة ارتفع
�أهل التقوى والإميان حتى بلغوا مراتب املجد ،ف�ساروا �إىل
ربهم �أجمل م�سري .يقول ابن املبارك عن الإمام مالك :كانت
له �سريرة وخ�شية .و�سئل الإمام �أحمد :مب ارتفع القوم؟
قال :بال�صدق.
ال�س َرا ِئ ُر» (�سورة الطارق
يقول اهلل تعاىلَ « :ي ْو َم ُت ْبلَى َّ
الآية  ،)9يقول ابن القيم� :ستعلم �أي �سريرة تكون عليها
يوم تبلى ال�سرائر .فهي ال�سرائر التي امتلأت بحب
الآخرة و�إيثارها والتعلق بها ،وهو القلب الذي �أ�صبح
كل همه ت�صحيح الإخال�ص وت�صفية الأعمال هلل وحده،
فتجد �صاحبه يناف�س ال على ظواهر الأعمال ،بل على
حقائق الأعمال وبواطنها.
فال�صفاء الروحي ونقاء �سريرة امل�ؤمن لي�س �سبباً
لل�سعادة فح�سب ،بل �سببٌ للثبات على هذا الدين احلق،
ولذا كان ال�سلف ال�صالح يف�ضل �أعمال القلوب من
الإخال�ص هلل واخل�ضوع له �سبحانه ،واخل�شوع بني يديه،
والإخبات له عز وجل ونحوها على �أعمال اجلوارح ،فهي
طريقة النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ و�أ�صحابه ومن �سار
على نهجهم ،يقول ابن رجب احلنبلي « :ف�أف�ضل النا�س
من �سلك طريق النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ وخوا�ص
�أ�صحابه يف االقت�صاد يف العبادة البدنية واالجتهاد يف
الأحوال القلبية ،ف�إن �سفر الآخرة يقطع ب�سري القلوب
ال �سري الأبدان» ،ويقول الإمام الرتمذي « :حياة القلوب
الإميان ،وموتها الكفر ،و�صحتها الطاعة ،ومر�ضها
الإ�صرار على املع�صية ،ويقظتها الذكر ،ونومها الغفلة».
�إن �أمة الإ�سالم �أمة �صفاء ونقاء يف العقيدة والعبادات
واملعامالت ،وقد نهى النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ عما يوغر
ال�صدور ،ويبعث على ال�شحناء ،وعندما �سئل عليه ال�سالم
يف احلديث �أي النا�س �أف�ضل؟ قال « :كل خمموم القلب
�صدوق الل�سان» قالوا� :صدوق الل�سان نعرفه فما خمموم
القلب؟ قال« :هو التقي النقي ،ال �إثم فيه وال بغي وال غل
وال ح�سد» «�أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عمر

ب�إ�سناد �صحيح »
و�سالمة ال�صدر راحة يف الدنيا ،وغنيمة يف الآخرة ،ونعمة من النعم
التي توهب لأهل اجلنة حينما يدخلونها ،قال تعاىل َ «:و َن َز ْع َنا مَا فيِ
�صُ دُو ِر ِهم م ِّْن ِغ ٍّل ِ�إ ْخوَاناً َعلَى �سُ ُر ٍر مُّ َت َقا ِب ِل َ
ني»
( �سورة احلجر الآية .)47
فامل�سلم مطالب بتزكية نف�سه والبعد عن الغل واحلقد واحل�سد  ،فمن
�أخل�ص دينه هلل عز وجل فلن يحمل يف نف�سه جتاه �إخوانه امل�سلمني
�إال املحبة ال�صادقة ،عندها �سيفرح �إذا �أ�صابتهم ح�سنة ،و�سيحزن �إذا
�أ�صابتهم م�صيبة� ،سواء كان ذلك يف �أمور الدنيا �أو الآخرة.
فقد روي �أنه ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ قال« :ثالث ال يغل عليهن
قلب م�ؤمن � :إخال�ص العمل ،ومنا�صحة والة الأمر ،ولزوم جماعة
امل�سلمني ف�إن دعوتهم حتيط من ورائه» (رواه �أ�صحاب ال�سنن)
ويج�سد العالمة ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ الطريق �إىل �صفاء
ال�سريرة ونقاء القلب فيقول « :حياة الفرح وال�سرور وقرة العني
باهلل  ،هذه احلياة �إمنا تكون بعد الظن باملطلوب الذي تقر به
عني طالبه فال حياة نافعة له بدونه ،وحول هذه احلياة يدندن
النا�س كلهم… .ف�إن قلت :قد �أ�شرت �إىل حياة غري معهودة بني
�أموات الأحياء فهل ميكنك و�صف طريقها ؟… .قلت  :لعمر اهلل
�إن ا�شتياقك �إىل هذه احلياة وطلب علمها ومعرفتها؛ لدليل على
حياتك و�أنك ل�ست من جملة الأموات ،ف�أول طريقها� :أن تعرف اهلل
وتهتدي �إليه طريقاً يو�صلك �إليه … ..فيقوم بقلبه �شاهد من
�شواهد الآخرة ،فينجذب �إليها بكليته ...ويد�أب يف ت�صحيح التوبة،
والقيام بامل�أمورات الظاهرة والباطنة ،وترك املنهيات الظاهرة
والباطنة ،ثم يقوم حار�ساً على قلبه ،فال ي�ساحمه بخطرة يكرهها
اهلل ،وال بخطرة ف�ضول ال تنفعه .في�صفو بذلك قلبه عن حديث
النف�س وو�سوا�سها ....فحينئذٍ يخلو قلبه بذكر ربه ،وحمبته
والإنابة �إليه ....ف�إذا �صدق يف ذلك رُزق حمبة الر�سول ـ �صلى اهلل
عليه و�سلم ـ ،وا�ستولت روحانيته على قلبه ،فجعله �إمامه ومعلمه،
و�أ�ستاذه و�شيخه وقدوته .....فيطالع �سريته .....ويعرف �صفاته
و�أخالقه ،و�آدابه يف حركاته و�سكونه ،حتى ي�صري ك�أنه معه يف بع�ض
�أ�صحابه.
اللهم �إنا ن�س�ألك �إمياناً كام ًال ،ويقيناً �صادقاً ،وقلباً خا�شعاً ،وعلماً
نافعاً ،وعم ًال �صاحلاً متقب ًال.
الدكتور  /محمد الضويني

َ
الحوك َمة الشرطية
( شـرطـة دبـي نـمـوذجـ ًا)
بقلم النقيب /طالب غلوم طالب

تغريدات المشاهير
النظام االقتصادي اإلسالمي
تعريفات ..ومفاهيم
إعداد /هاني السيد

ّ
وبشـــر الصابرين..
بقلم :كامل محمود ابراهيم

موزاييك مقال

َ
الحوك َمة الشرطية

الحوكمة كتعريف ا�صطالحي( ،هي مجموعة من القوانين
والنظم والقرارات التي تهدف �إلى تحقيق الجودة والتميز في
الأداء عن طريق اختيار الأ�ساليب المنا�سبة والفعالة لتحقيق
خ��ط��ط و�أه������داف ال��م��ن��ظ��م��ة .وي��ع��رف��ه��ا ب��رن��ام��ج دب���ي ل��ل��أداء
الحكومي المتميز ب�أنها نظام للرقابة والتوجيه على الم�ستوى
الم�ؤ�س�سي ،يحدد الم�س�ؤوليات والحقوق والعالقات مع جميع
فئات المعنيين بالدائرة ،ويو�ضح القواعد والإجراءات الالزمة
ل�صنع القرارات الر�شيدة المتعلقة بعمل الدائرة ،وهو نظام
يدعم العدالة وال�شفافية والم�ساءلة الم�ؤ�س�سية ويعزز الثقة
والم�صداقية في بيئة العمل.
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بقلم النقيب /طالب غلوم طالب
�إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي
الإدارة العامة للجودة ال�شاملة

ون�ستخل�ص م��ن التعريفين ال�سابقين �أن للحوكمة
�أهدافاً ت�سعى �إلى تحقيقها ،ومنها:
 1.1تطبيق مبد�أ الم�ساءلة.
 2.2تطبيق مبد�أ ال�شفافية.
 3.3االلتزام بتطبيق القوانين والنظم واللوائح.
 4.4تحقيق الأهداف المخطط لها بكفاءة عالية.
 5.5ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال��ق��ي��ادي��ة ب�����ص��ورة �سليمة م��ن خالل
�أ�سلوب الم�شاركة في �صنعها.
� 6.6إدارة الموارد الب�شرية والمادية بكفاءة عالية.
 7.7تقديم خدمات متميزة لكافة المعنيين (موظفين،
متعاملين� ،شركاء ،موردين).
 8.8تعميق العالقات بين جهاز ال�شرطة والمجتمع.
 9.9تر�سيخ المو�ضوعية والم�صداقية كقيم م�ؤ�س�سية فاعلة.
 1010تر�شيد النفقات.
� 1111ضمان ا�ستقطاب وتطبيق �أف�ضل الممار�سات في العمل
ال�شرطي.
و�إذا ر�صدنا (الحوكمة) في القوة كت�شخي�ص لها نرى �أن
�شرطة دبي ترتكز على هيكلية تنظيمية تقوم على العمل وفق
نظام �إداري فعال مثل :مجل�س ال�شرطة الأعلى� ،أو مجل�س
ال�شرطة الإداري ،وهذا الأخير يتفرع منه مجال�س القيادات
الو�سطى ومجال�س القيادات ال�صغرى وت�صعد فيه القرارات
والتو�صيات ب�أ�سلوب جماعي بحيث ت�صدر القرارات ب�أ�سلوب

الم�شاركة .وكذلك يمكن التطرق في هذا ال�سياق ما تقوم به
من تطبيق القوانين والنظم واللوائح ب�صرامة ومو�ضوعية
و�شفافية وعدالة مج�سدة في �أمثلة عدة منها:
 ن��ظ��ام المحاكمات ال��ت���أدي��ب��ي��ة :حيث تجيز القوانينللمنت�سب في ح��ال محاكمته من مجل�س ع��ادي �أن يطعن
في الحكم ال�صادر ،وله في هذه المراحل �أن ي�ستعين بمحام
من منت�سبي القوة ح�سب ما يراه منا�سباً ..وعليه نرى من
خ�لال ه��ذا الطرح �أن �شرطة دب��ي تطبق الحوكمة ب�صورة
جلية لأن مجال عملها قائم على التقيد بالقوانين ومكافحة
الجريمة والف�ساد وتر�سيخ ال�شفافية وتحقيق الأمن العام،
والمحافظة على ا�ستقرار المجتمع� ...إلخ.
ل���ذا وت��ع��م��ي��ق��اً ل��ه��ذا ال��ط��رح ال��ه��ام ت��ول��ي ال��ق��ي��ادة ه��ذه
ال��م��وا���ض��ي��ع (ال��ح��وك��م��ة) اه��ت��م��ام��اً ك��ب��ي��راً م��ن خ�ل�ال رف��ع

م�ستوى ثقافة الحوكمة لدى منت�سبي القوة ون�شر الوعي
به من خالل الو�سائل المتاحة.
ولأن منهجيات و�آليات وتطبيقات الحوكمة عديدة ف�إنها
بحاجة �إلى ت�شخي�ص ور�صد ،وو�ضع �آليات تقي�س �أداءها من
خالل و�ضع م�ؤ�شرات للحوكمة ومنها  -على �سبيل المثال:
 1.1عدد المقبو�ض عليهم وفق الإجراءات الأمنية.
 2.2عدد ق�ضايا الف�ساد التي يتهم فيها رجال ال�شرطة.
 3.3عدد ق�ضايا التعذيب التي يتهم فيها رجال ال�شرطة.
 4.4ن�سبة الق�ضايا ال��م��ع��رو���ض��ة للجمهور ب�شفافية من
مجموع الق�ضايا المتاحة لهم.
 5.5ن�سبة منت�سبي القوة المحالين �إلى المحاكم الت�أديبية
ال��ذي��ن تمت تبرئتهم م��ن المجموع ال��ع��ام �إل��ى الذين
ت��ق��دم��وا ب�����ش��ك��اوي��ه��م وت��ظ��ل��م��ات��ه��م وث��ب��ت �صحتها من
المجموع العام لها.
وف��ي النهاية ن��رى �أن ه��ذا ال��ط��رح ال���ذي قدمناه يعزز
�أدواراً وم��م��ار���س��ات ف��ي م��ج��ال تطبيق ال��ح��وك��م��ة كمفهوم
يهدف في النهاية �إلى التميز والجودة ،وهذا هدف عام لكل
المنظمات المتميزة التي تريد �أن يكون لها موقع متميز
بين الدوائر الحكومية وحتى الجهات العالمية ،لأن التميز
ال يعرف حدوداً وال ت�أطيرات وال حوائل ،ودور الحوكمة في
ذلك لي�س ب�سيطاً وال هام�شياً ،بل رئي�ساً يتجلى فيما ورد في
�سياق هذه المقالة.

العــدد (� - )14أبريل -

( شـرطـة دبـي نـمـوذجـًا)

احلوكمة نظام رقابة وتوجيه
يحدد امل�س�ؤوليات واحلقوق والعالقات
و�إجراءات �صنع القرارات ..ويدعم
العدالة وال�شفافية وامل�ساءلة
ويعزز امل�صداقية والثقة
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موزاييك مقال

النظام االقتصادي اإلسالمي

تعريفات ..ومفاهيم

تعريف االقت�صاد الإ�سالمي-:
هو عبارة عن جمموعة من املبادئ والأ�صول االقت�صادية التي حتكم الن�شاط االقت�صادي
للدولة والتي وردت يف ن�صو�ص القر�آن وال�سنة النبوية وباقي م�صادر الت�شريع الأخرى،
والتي ميكن تطبيقها مبا يتالءم مع ظروف الزمان واملكان (باجتهاد العلماء).
ويقوم االقت�صاد الإ�سالمي مبعاجلة م�شكالت املجتمع االقت�صادية وفق املنظور
الإ�سالمي للحياة.
عقيدة االقت�صاد الإ�سالمي:
يقوم االقت�صاد الإ�سالمي على بع�ض العقائد منها:
املال مال اهلل والإن�سان م�ستخلَف فيه:
وبذلك فالإن�سان م�س�ؤول عن هذا املال ،ك�سباً و�إنفاقاً� ،أمام اهلل يف
الآخرة ،و�أمام النا�س يف الدنيا .فال يجوز �أن يكت�سب املال من مع�صية
�أو ينفقه يف حرام ،وال فيما ي�ضر النا�س.
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دور املال:
النقود �أداة لقيا�س القيمة وو�سيلة للتبادل التجاري،
ولي�ست �سلعة من ال�سلع .فال يجوز بيعها و�شرا�ؤها
متفا�ض ًال (ربا الف�ضل) وال ت�أجريها (ربا الن�سيئة).

التفرقة بني املمتلكات العامة واخلا�صة ولكن التمييز يعني تبعاً
للقاعدة الفقهية دفع ال�ضرر العام بال�ضرر اخلا�ص.
نظرة الإ�سالم لل�سوق:
ي�ؤمن االقت�صاد الإ�سالمي بال�سوق ودوره يف االقت�صاد حيث
�إن ثاين م�ؤ�س�سة قامت بعد امل�سجد يف املدينة املنورة هي ال�سوق
ومل ينه النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ال�صحابة عن
التجارة ال بل �إن العديد من ال�صحابة كانوا من التجار الأغنياء
مثل �أبو بكر ال�صديق ،وعثمان بن عفان ،وعبد الرحمن بن عوف،
وغريهم.
الأدوات اال�ستثمارية يف النظام الإ�سالمي:
امل�ضاربة:
وهي �أن يدفع �صاحب املال ما ًال ل�صاحب العمل� ،أو امل�ؤ�س�سة
اال�ستثمارية من �أجل ا�ستثماره له ،على �أن يتم توزيع الأرباح على
�أ�سا�س ن�سبة حمددة من الربح ،ولي�س من �أ�صل املال ،وهذا يحقق
قدراً �أكرب من العدالة يف التوزيع عما يحقق النظام الربوي .وال
يتم توزيع الربح �إال بعد ا�ستعادة �أ�صل ر�أ�س املال.
املرابحة:
وهي �أقرب �شيء للتجارة العادية� ،أن يقوم �صاحب املال ب�شراء
�سلعة من �أجل بيعها ب�سعر �أعلى مع بيان ال�سعر الذي ا�شرتى به
ال�سلعة� ،سواء كان هذا البيع الأخري �آج ًال �أو تق�سيطاً �أو نقداً.
امل�شاركة:
يف امل�شاركة يكون الأطراف م�شاركني باملال واجلهد� ،أو ب�أحدهما،
وتكون ملكية الن�شاط التجاري م�شرتكة بينهم .ويت�شاركون يف
حتمل الربح واخل�سارة.
الإجارة:
�أن ي�شرتي �صاحب املال �أو امل�ستثمر عقاراً �أو معدّات بغر�ض
ت�أجريها .ويكون هذا الإيجار ،بعد م�صروفات ال�صيانة ،هو ربح
الن�شاط التجاري.
ال�سـ َلم:
َ
وهي ال�صورة العك�سية للبيع الآجل ،ففيها يتم دفع املال مقابل
�سلعة �آجلة .على �أن تكون ال�سلعة حمددة ومو�صوفة و�صفاً يرفع
اخلالف.
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من هذا املنطلق رغبنا يف تقدمي �شرح موجز لبع�ض التعريفات ذات ال�صلة باالقت�صاد
الإ�سالمي لتكون مبثابة مفاتيح ملن يريد البحث يف هذا املجال ..ويف املجال علماء وباحثون
كبار لكننا نقدم هذه الأفكار الب�سيطة ملن يريدون معلومات خمت�صرة وب�سيطة متمنني �أن
يكون فيها نفع للقراء.

امل�شاركة يف املخاطر:
وهي �أ�سا�س االقت�صاد الإ�سالمي وعماده ،وهي ال�صفة املميزة
له عن غريه من النظم .فامل�شاركة يف الربح واخل�سارة ،هي قاعدة
توزيع الرثوة بني ر�أ�س املال والعمل ،وهي الأ�سا�س الذي يحقق
العدالة يف التوزيع.
موارد الدولة:
ال ينفرد هذا النظام عن غريه يف هذا الباب �إال يف وجود
الزكاة كمورد ينفرد به االقت�صاد الإ�سالمي .للزكاة بنو ًٌد حمددة
ال�ستخدامها ،وهي جزء معلوم يقتطع من �أموال امل�سلمني عندما
يبلغ ن�صاب الزكاة ،والذي يحدد بالذهب ،ينطبق هذا على امل�سلم
املالك للمال �سواء كان فرداً �أو م�ؤ�س�سة.
امللكية اخلا�صة:
يحمي النظام الإ�سالمي امللكية اخلا�صة ،فمن حق الأفراد
متلك الأر�ض والعقار وو�سائل الإنتاج املختلفة مهما كان نوعها
وحجمها .ب�شرط �أن ال ي�ؤدي هذا التملك �إىل الإ�ضرار مب�صالح
عامة ،و�أن ال يكون يف الأمر احتكار ل�سلعة يحتاجها العامة.
امللكية العامة:
تظل املرافق املهمة حلياة النا�س يف ملكية الدولة �أو حتت
�إ�شرافها و�سيطرتها من �أجل توفري احلاجات الأ�سا�سية حلياة
النا�س وم�صالح املجتمع.
نظام املواريث يف الإ�سالم:
يعمل نظام املواريث على تفتيت الرثوات وعدم تكد�سها .حيث
تق�سم الرثوات بوفاة �صاحبها على ورثته ح�سب الأن�صبة املذكورة
يف ال�شريعة.
ال�صدقات والأوقاف:
وتعد ال�صدقات والأوقاف من خ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي
التي تعمل على حتقيق التكافل االجتماعي ،وتغطية حاجات
الفقراء يف ظل هذا النظام.
 تغليب املنفعة العامة على املنفعة اخلا�صة عند الت�ضارب. مراقبة ال�سوق ولكن دون التدخل يف حتديد ال�سعر عنطريق ما ي�سمى باملحت�سب.
 ال�شفافية  -ح�ض الإ�سالم على ال�شفافية من خالل منعر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -التجار من تلقي القوافل
القادمة (منع تلقي الركبان).
 -متييز ما يقع �ضمن املمتلكات العامة �أو الفردية ولي�س معناه

العــدد (� - )14أبريل -

إعداد /هاني السيد
رئي�س �شعبة املحا�سبة

ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي وهو يعلن دبي عا�صمة لالقت�صاد
الإ���س�لام��ي �إن م��ا تتمتع ب��ه دب��ي م��ن اقت�صاد ح��ر م��رن وم��ف��ت��وح ،وتنوع
اقت�صادها ي�ؤهلها لأن ت�ستوعب �إ�ضافة قطاع االقت�صاد الإ�سالمي �إلى باقة
القطاعات االقت�صادية الفاعلة في الإم���ارة ،و�أك��د �سموه �أن تلك �إ�ضافة
نوعية لخريطة دب��ي االقت�صادية المتكاملة وت�ؤهلها بقوة لأن ت�صبح
عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي.

القواعد االقت�صادية يف النظام الإ�سالمي:
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موزاييك �صفحات من دفرت الذاكرة

ّ
وبشـــر
الصابرين..

احلكاية الأوىل عن عروة بن الزبري ،فمن هو عروة؟ وما
هو ن�سبه؟
هو عروة بن الزبير بن العوام الأ�سدي القر�شي� ،أبو عبد اهلل،
�أحد الفقهاء ال�سبعة في المدينة .كان عال ًما كريماً� ،أبوه الزبير
ابن العوام �أحد الع�شرة المب�شرين بالجنة ،وح��واري ر�سول اهلل،
و�أم���ه �أ���س��م��اء بنت �أب���ي بكر ال�صديق ،المُلقبة ب���ذات النطاقين،
وخالته عائ�شة �أم الم�ؤمنين ،وج��دت��ه لأب��ي��ه عمة النبي �صفية
بنت عبد المطلب ،وج��ده لأم��ه �أب��و بكر ال�صديق �صاحب النبي
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ال�صرب يف موازين ال�صحابة والتابعني
عروة بن الزبير قطعت رجله لمر�ض �أ�صابه ..وفي نف�س اليوم
توفي �أعز �أبنائه ال�سبعة على قلبه بعد �أن رف�سه فر�س فمات ..فقال
عروة :اللهم لك الحمد و�إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون.
ومرت الأيام ..و ذات مرة دخل مجل�س الخليفة ،فوجد �شيخاً
طاعناً في ال�سن مه�شم الوجه �أعمى الب�صر ،فقال الخليفة :يا
عروة �سَ ْل هذا ال�شيخ عن ق�صته.
قال عروة :ما ق�صتك يا �شيخ؟
قال ال�شيخ :يا عروة اعلم �أني بت ذات ليلة في وادٍ ،ولي�س في
ذلك ال��وادي �أغنى مني وال �أكثر مني ما ًال وح ً
�لاال وعيا ًال ،ف�أتانا
ال�سيل بالليل ف�أخذ عيالي ومالي وحاللي ،وطلعت ال�شم�س و�أنا ال

احلكاية الثانية يرويها ال�شيخ علي الطنطاوي..
فمن هو ال�شيخ علي الطنطاوي ،المعلم والفقيه والقا�ضي؟
من مو�سوعة «ويكيبيديا»� ،أن ال�شيخ علي الطنطاوي ولد في دم�شق
ب�سوريا في  23جمادى الأول��ى  1327هـ ( 12يونيو  )1909لأ�سرة
عُرف �أبنا�ؤها بالعلم ،فقد كان �أبوه ،ال�شيخ م�صطفى الطنطاوي،
من العلماء المعدودين في ال�شام ،وانتهت �إليه �أمانة الفتوى في

2013

ومع تحفظي كثيراً على ما يتم تداوله وخا�صة غير الموثق
م��ن��ه ،ف��ق��د ع��اه��دت نف�سي �أال �أن��ق��ل �أو �أ����ش���ارك ر���س��ائ��ل ال��ب��ري��د
أ�سباب منها عدم الثقة في م�ضمون الر�سالة ،ومنها
الإلكتروني ل ٍ
ما هو متعلق بحقوق الملكية الفكرية ،ولكن بع�ض الر�سائل تلح
علي لأت�أملها وخا�صة تلك التي تحمل بين طياتها ر�سائل من
َّ
خبرات الحياة ،والتي تكون موثقة وتحفظ الحقوق لأ�صحابها،
فال �أهتم ب�ألفاظ مبهمة على غ��رار :يقال �أن �شخ�صاُ فعل كذا
وكذا� ،أو �سمعت من �صديق كذا وكذا� ،أو يقولون �إن�...إلخ ،فنحن
نو�صف ب�أننا �أم��ة اق��ر�أ ،فالدعوة لتغليب العلم الم�ؤكد ،على ما
ن�سمعه �أو ما ي�سمعنا �إياه غيرنا .و�أنقل لكم بع�ضاً من الر�سائل
التي تحمل بين جنباتها دعوات لل�صبر والثقة والإيمان.

وخليفته ،و�أخ���وه عبد اهلل بن الزبير .ول��د في �آخ��ر خالفة عمر
ابن الخطاب ،وقيل :في بداية خالفة عثمان ،ويُعد من الطبقة
الثانية من �أهل المدينة من التابعين ،وعا�ش بالمدينة وانتقل �إلى
الب�صرة ثم �إلى م�صر وعاد �إلى المدينة فتوفي فيها .روى الحديث
عن كثير من ال�صحابة وتفقه على يد ال�سيدة عائ�شة �أم الم�ؤمنين،
وكان ثق ًة كثير الحديث فقيهاً عالياً م�أموناً ثبتاً .وحدّث عنه ابنه
ه�شام ،وروى عنه الزهري و�أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان القر�شي
وغيرهما من علماء المدينة.

�أملك �إال طف ًال �صغيراً وبعيراً واحداً ،فهرب البعير ف�أردت اللحاق
ُ
فالتفت ف�إذا
به ،فلم �أبتعد كثيراً حتى �سمعت خلفي �صراخ الطفل
بر�أ�س الطفل في فم الذئب فانطلقت لإنقاذه فلم �أقدر على ذلك
فقد مزقه الذئب ب�أنيابه ،فعدت لألحق بالبعير ف�ضربني بخفه
على وجهي ،فه�شم وجهي و�أعمى ب�صري!!
قال عروة :وما تقول يا �شيخ بعد هذا؟ فقال ال�شيخ:
�أقول اللهم لك الحمد ترك لي قلباً عامراً ول�ساناً ذاكراً.
هذا هو ال�صبر ..ه�ؤالء الذين ب�شرهم اهلل بقوله:
ال�صا ِب ُرو َن َ�أجْ َر ُه ْم ِب َغ ْي ِر ِح�سَ ٍاب)
(�إِ َّنمَا ُي َو َّفى َّ
ما هي م�صائبنا لكي نحزن ونت�ضايق؟
هل تقا�س بم�صائبهم؟ هم �صبروا فب�شرهم اهلل ،فردد دائماً
عند ال�شدة وعند االب��ت�لاء (ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً
مباركاً فيه).

العــدد (� - )14أبريل -

بقلم :كامل محمود ابراهيم
رئي�س �شعبة الدرا�سات� ،سكرتري التحرير
االمييلKIbrahim@dji.gov.ae :

يحمل البريد الإلكتروني لكل منا يومياً ع�شرات
الر�سائل ،منها ما هو متعلق بالعمل ،ومنها ما يتناول
�أمور الحياة و�ش�ؤونها ،وقد يحتوي م�ضمونها على
ن�صائح �أو تحذيرات طبية ،ال تفعل كذا وان�شر ذاك،
وقد ت�أتي ق�ص�ص وحكايات غير موثقة..

دم�شق .و�أ�سرة �أمه �أي�ضاً (الخطيب) من الأ�سر العلمية في ال�شام،
وكثير من �أفرادها من العلماء المعدودين ولهم تراجم في كتب
الرجال ،وخاله� ،أخو �أمه ،هو محب الدين الخطيب الذي ا�ستوطن
م�صر و�أن�ش�أ فيها �صحيف َتي «الفتح» و»الزهراء» وكان له �أثر في
الدعوة فيها في مطلع القرن الع�شرين .كان علي الطنطاوي من
�أوائل الذين جمعوا في الدرا�سة بين طريقي التلقي على الم�شايخ
والدرا�سة في المدار�س النظامية.
يقول ال�شيخ :كنت قا�ضياً في ال�شام ،وحدث �أن كنا مجموعة
نم�ضي الم�ساء عند �أحد الأ�صدقاء ف�شعرت ب�ضيق نف�س واختناق
�شديد ،فا�ست�أذنت �أ�صدقائي للرحيل ف�أ�صروا �أن �أتم ال�سهرة معهم
ولكني لم �أ�ستطع وقلت لهم �أريد �أن �أتم�شى لأ�ستن�شق هوا ًء نقياً..
خرجت منهم م�شياً وح��دي في الظالم ،وبينما �أن��ا كذلك �إذ
�سمعت نحيباً وابتها ًال �آتٍ من خلف الت ّلة ،نظرت فوجدت امر�أة
ت��ب��دو عليها م��ظ��اه��ر ال��ب���ؤ���س ،ك��ان��ت تبكي ب��ح��رق��ة وت��دع��و اهلل،
اقتربت منها وقلت لها( :ما ال��ذي يبكيك يا �أختي) قالت�( :إن
قا�س وظال ٌم طردني من البيت و�أخذ �أبنائي و�أق�سم �أن
زوجي رج ٌل ٍ
ال �أراهم يوماً ،و�أنا لي�س لي �أحد وال مكان �أذهب �إليه) .فقلت لها:
(ولماذا ال ترفعين �أم��رك للقا�ضي؟) بكت كثيراً وقالت( :كيف
المر�أة مثلي �أن ت�صل للقا�ضي؟!) يكمل ال�شيخ وهو يبكي يقول:
(المر�أة تقول هذا وهي ال تعلم �أن اهلل قد ج ّر القا�ضي (يق�صد
نف�سه) من رقبته ليح�ضره �إليها)� ،سبحان من �أم��ره بالخروج
في ظلمة الليل ليقف �أمامها بقدميه وي�س�ألها هو بنف�سه عن
حاجتها؟ �أي دعا ٍء دعته تلك المر�أة الم�سكينة لي�ستجاب لها بهذه
ال�سرعة وبهذه الطريقة!؟
فيا من ت�شعر بالب�ؤ�س وتظن �أن الدنيا قد �أظلمت ..فقط ارفع
يديك لل�سماء وال تقل كيف �ستحل.
بل ت�ضرع لمن ي�سمع دبيب النملة �أفن�ضيق بعد هذا؟ كونوا
على يقين �أن هناك �شيئاً ينتظركم بعد ال�صبر.
 �إن اهلل ال يبتليك ب�شيء �إال وبه خير لك ..حتى و�إن ظننتالعك�س ..ف�أرح قلبك.
َل��وال ال��بَ�لاء ل��ك��ا َن يُو�سف مُ��د ّل�لا ِف��ي ح�ضن �أ ِب��ي��ه ول ِك ّنـه مَع
البلاَ ء �صارَ ..ع ِزيز ِم�صر
َقين ب� ْأن ه َ
ُناك َ�شيئاً ي ْ
 �أفن�ضيـق بعد هذا؟ ُكونوا عَلى ي ََنتظ ُرك َم
بعَد ال�صَ بر ..ليبهركم ف ْين�س ّيكم مَرارَة الأ َل ْم..
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تغريدات المشاهير
موزاييك

@HHShkMohd

@HamdanMohammed
حمدان بن حممد:
ً
العمل على جعل دب��ي م��رك��زا لل�صكوك الإ���س�لام��ي��ة يف ال��ع��امل يدعم
موقعها كعا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي

@samialreyami
�سامي الريامي
حممد بن را�شد يطلق مبادرة حتويل دبي ملركز عاملي لل�صكوك�..أوىل
مبادرات دبي عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي.
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ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
هدفنا �أن يكون االقت�صاد الإ�سالمي قطاعاً رئي�سياً يف خريطة القطاعات التي
ت�شكل اقت�صادنا الوطني ..نريد �أن نكون العا�صمة العاملية لالقت�صاد الإ�سالمي

@wamnews
وكالة �أنباء الإمارات 
�إدراج �صكوك ط�يران الإم����ارات بقيمة مليار دوالر يف
ن��ا���س��داك بدبي ي��ع��زز موقع دب��ي كعا�صمة لالقت�صاد
الإ�سالمي

@MSDAR_NEWS
م�صدر
حممد بن را�شد :ن�سعى لت�صبح دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد الإ�سالمي
وهناك �ست مبادرات منف�صلة لتحقيق هذا الهدف
@EmiratesNBD
بنك الإمارات دبي الوطني 
م�ستقبل عائلتك �آم��ن متاماً مع خطة التكافل واالدخ��ار املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية من بنك الإمارات دبي الوطني

@DXBMediaOffice
مكتوم بن حممد:
الإم���ارات توفر من��وذج��اً متطوراً لالقت�صاد الإ�سالمي يحتذى به
عاملياً
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@AlBayanNews
�صحيفة البيان
مبادرة االقت�صاد الإ�سالمي تعزز النمو وتدعم البنوك
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كامريا املعهد

/منتديات وفعاليات ومعار�ض

إعداد:

مكتب الفعالية امل�ؤ�س�سية
رو�ضة ال�شام�سي -حممد اليافعي
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كامريا املعهد
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دبي قيادة ملهمة ..أسس
راسخـة ومقومـات واعـدة

بقلم /عيسى كاظم

الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ،ل�سوق دبي املايل
الأمـ ــني ال ــعام للج ـ ــنة الع ــليا ملبـ ــادرة «دبــي عا�صمة
االقت�صاد الإ�سالمي»
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�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي� ،أوائل يناير  2013مبادرة «دبي
عا�صمة االقت�صاد الإ�سالمي» بهدف تر�سيخ مكانة الإمارة الرائدة يف هذا
املجال وت�سلم زمام قيادته عاملياً ..وجاء �إطالق هذه املبادرة يف �إطار الر�ؤية
احلكيمة واملتجددة ل�سموه ،وانطالقاً مما متتلكه دبي من �أ�س�س را�سخة
ومقومات واعدة يف هذا املجال.
وحقيقة الأمر ف�إن دبي بقيادتها احلكيمة امللهمة و�سجلها احلافل ومقدراتها
الفائقة �أهل لهذه املكانة ،فهي حا�ضنة �أول بنك �إ�سالمي منذ �سبعينيات القرن
املا�ضي ،و�أول �سوق مال متوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو �سوق دبي املايل
منذ العام  ،2007كما �أنها الثالثة عاملياً بني مراكز �إدراج ال�صكوك بعد لندن
وماليزيا ،مبا قيمته  11.625مليار دوالر من ال�صكوك املدرجة يف دبي ،وهذا
الرقم مر�شح لالرتفاع يف املرحلة املقبلة بف�ضل امتالكها من�صة �إدراج متطورة
وموحدة لكل من �سوق دبي املايل ونا�سداك دبي.
ويعك�س التجاوب ال�سريع من م�ؤ�س�سات رائدة ،مثل ديوا وطريان الإمارات
عرب تنفيذ �إدراجات ناجحة لل�صكوك م�ؤخراً ،تفاعل م�ؤ�س�سات الإمارة مع م�شروع
(دبي  -املركز العاملي لل�صكوك) باكورة اخلطط التنفيذية للمبادرة ،والذي جاء
يف �إطار حر�ص اللجنة العليا للمبادرة على تنفيذ �أوامر �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�إعداد خطط املبادرة خالل � 6شهور من �إطالقها.
وتعمل الإمارة حالياً على تطوير البيئة التنظيمية من خالل �إ�صدار
الت�شريعات واملعايري الالزمة ،ومنها «معيار �سوق دبي املايل حول �إ�صدار ومت ّلك
وتداول ال�صكوك» كما تتجه لتبني �سيا�سة متناغمة فيما يخ�ص ا�ستفادة
امل�ؤ�س�سات املحلية من قطاع التمويل الإ�سالمي.
ويقيناً ف�إن �إمارة دبي ،مبا حباها اهلل من مقومات ،م�ؤهلة لقيادة االقت�صاد
الإ�سالمي نحو االزدهار ،وهو قطاع يخدم قرابة امللياري ن�سمة ،ويزيد حجمه
على  8تريليونات دوالر من �إجمايل الناجت العاملي ،وينمو مبا ترتاوح ن�سبته بني
 %10و � %15سنوياً ،فيما تقدر قيمة ال�صناعات احلالل عاملياً مبا يقارب 2.77
تريليون دوالر .و�أختتم مبا قاله �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
«ال مكان لدينا لكلمة م�ستحيل يف قامو�س القيادة ومهما كانت ال�صعوبات كبرية
ف�إن الإميان والعزمية والإ�صرار كفيلة بالتغلب عليها» فهذا �أ�صدق تعبري عن
املقدرة والقدرة والإلهام.

طالعوا
جديد البحوث والدراسات المتعلقة
بتقنية المعلومـات والعلـوم الحديثة
لالشتراك أو للحصول على نسخة من المجلة
يرجى االتصال بمعهد دبي القضائي
قسم البحوث والدراسات

