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�ملدير �لعام رئي�س �لتحرير

القاضي د.جمال السميطي

وطن عظيم وعدالة متميزة عامليًا
الإمارات،  تميز  16 عاماً عالمة من عالمات  �أطلقناه منذ  �لذي  �لبرنامج  »�أ�صبح 

بتلك  �لحكومي«  �لأد�ء  في  كبيرة  لقفز�ت  رئي�صاً  و�صبباً  �لممار�صات،  لأف�صل  وم�صدر�ً 

�لكلمات عبر �صيدي �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم حفظه �هلل ورعاه، 

عن �عتز�زه و�صعب �لإمار�ت جميعاً بتلك �لممار�صة �لعالمية �لتي �أطلقها �صموه وحدد 

هدفها بقوله �ل�صامي: تطوير �لأد�ء �لحكومي هو تطوير للحياة، وهو �صناعة، نتاجها 

�لرئي�صي �صعادة �لنا�س ور�حتهم ورفاهيتهم، وقد ح�صدت �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي 

�لن�صيب �لأكبر من جو�ئز هذه �لدورة، �لمتمثل في 14 جائزة، كما فازت �لنيابة �لعامة 

�لأمنية  �لموؤ�ص�صات  بتلك  �إح�صا�صنا وفخرنا  4 جو�ئز مما ي�صاعف  بــ  �لمجتمع  ممثلة 

تملكه  بما  �لعالمي  �ل�صعيد  على  بارز�ً  مكاناً  تحتل  و�لتي  �لر�قية،  �لوطنية  و�لعدلية 

من  لكل  و�لعدل  بالأمن  �لد�ئم  �ل�صعور  تبث  وهمة  وثقافة  وفكر  ورجال،  قيادة  من 

يعي�س على هذه �لأر�س �لطيبة حتى غدت دبي بف�صل �هلل ومن ثم قيادتها وموؤ�ص�صاتها 

�لعدلية �لنموذج �لأف�صل و�لوجهة �لمثالية و�أر�س �لأحالم و�لأمن و�لأمان لكل �إن�صان 

على �لكرة �لأر�صية، حفظ �هلل دولة �لإمار�ت عزيزة �أبية بحكامها و�صعبها ورجالتها.

طائر املبادرات
ما �أن تنتهي مبادرة حتى تنطلق �أخرى جديدة، وكاأننا نعي�س في �صباق من �لمبادر�ت 

دبي  �آل مكتوم ولي عهد  ر��صد  بن  �ل�صيخ حمد�ن بن محمد  �صمو  �أو كما عبر ب�صدق 

بجناحيه،  لأعلى  �رتقى  ل�صيده،  منه  دنوت  كلما  طائر،  هي  دبي  تطلعات  »�إن  بقوله: 

لت�صتمر �لمطاردة �إلى ما ل نهاية ويمكننا �أن نقول: �إن �لمبادر�ت تنتظر دورها لتنطلق 

من دبي، فهي في حقيقة �لأمر »عا�صمة �لمبادر�ت«.

�إن ما توفره دبي للم�صتثمرين من فر�س ت�صل �إلى �أربعة تريليونات دولر �صنوياً 

في مجال تمويل �لتجارة و�ل�صتثمار �لعقاري و�لخدمات وذلك 

لمجموعة من �لدول �لعربية و�لآ�صيوية �لباحثة عن تمويالت 

�أن ينمو �قت�صاد دبي بحيث يتجاوز  �إذ من �لمتوقع  �إ�صالمية.. 

للموؤ�ص�صات  �صانحة  فر�صة  ي�صكل  ما  وهو  �لمقبل  �لعام   %5 �لـ 

�لم�صرفية �لإقليمية و�لدولية.. كما �أن قيمة �ل�صادر�ت و�إعادة 

�ل�صادر�ت بلغت رقماً قيا�صياً هو 246 مليار درهم وفقاً لتقارير 

�صادرة عن غرفة دبي في بد�ية هذ� �لعام.

�أمام تحٍد ما، فاإنها تكون قد  وحين ت�صع دبي نف�صها، كالعادة، 

��صتعدت - وباقتد�ر - ببنيتها �لمالية و�لتجارية لتجاوز هذ� �لتحدي 

بل و�لتفوق فيه، و�إن كانت �لبنية �لت�صريعية بحاجة �إلى تعديل حتى 

ت�صتطيع مو�كبة هذه �لمبادرة وخا�صة �لقو�نين �لمتعلقة ب�صركات 

و�إفال�س  بالإع�صار  �لخا�صة  �لقو�نين  �إلى  بالإ�صافة  �لو�صاطة، 

�ل�صركات، و�أي�صاً �لمعالجات �لقانونية لبع�س �لعقود.

ال�شراكات اجلديدة للمعهد..
�لذي  �لتكاملي  وبالدور  �لجماعي  �لعمل  باأهمية  منه  �إيماناً 

تلعبه �لموؤ�ص�صات فقد قام �لمعهد بتوقيع خم�س مذكر�ت تفاهم 

دبي  ل�صرطة  �لعامة  و�لقيادة  دبي  في  �لعامة  �لنيابة  كل من  مع 

ومركز  بدبي  �لمالية  �لرقابة  ود�ئرة  بدبي  �لأمريكية  و�لجامعة 

�ل�صر�كات  تلك  ��صتمر�ر  �إلى  نتجه  ونحن  �لم�صاندة..  �لخدمات 

مع �لموؤ�ص�صات �لعامة و�لخا�صة بالدولة نظر�ً لأهميتها لتحقيق 

حيز�ً  ت�صغل  �لتي  �لب�صرية  �لمو�رد  تنمية  في  �لوطنية  �لأهد�ف 

مكانة  يعزز  ذلك  �أن  عن  ف�صاًل  �لوطنية،  مطالبنا  من  �أ�صا�صياً 

�لمعهد في �لمنطقة كمركز �إقليمي للتميز �لقانوني و�لعدلي.

مبادرة »�شفري«
»�أنا فخورة كوني �أحمل لقب »�صفيرة« كما �أريد �أن يعرف �لجميع 

باأن دولة �لإمار�ت دولة ر�ئعة ومتقدمة« »تعلمت �لكثير عن حكومة 

دولة �لإمار�ت وقو�نينها وثقافتها و�صاأنقل تلك �لمعارف لزمالئي، 

و�أعتقد باأن ما �أعرفه عن حكومة دولة �لإمار�ت يفوق معرفتي عن 

�لكثير  لي  و�أ�صاف  توقعاتي  فاق  »�لبرنامج  �لأمريكية«  �لحكومة 

على �لم�صتويين �ل�صخ�صي و�لمهني« تلك كانت عينة من �آر�ء طلبة 

�لبرنامج بمثابة مبادرة تبناها �لمعهد ل�صتقبال  برنامج »�صفير« 

طلبة �لقانون و�لقانونيين و�لق�صاة من كافة �أنحاء �لعالم، وذلك 

لتعريفهم بالنظام �لق�صائي و�لقانوني لدولة �لإمار�ت ف�صاًل عن 

�إلى  و�لزيار�ت  �لعمل  ور�س  خالل  من  �لبرنامج  وينفذ  ثقافتها، 

في  �لقانونية  و�لدو�ئر  و�لنيابات  �لمحاكم  في  �لمعنية  �لجهات 

لدولة  �ل�صفر�ء  من  قاعدة  بناء  �إلى  �لبرنامج  يهدف  �لإمار�ت.. 

�لإمار�ت من �لقانونيين و�لترويج لالأجهزة �لق�صائية �لمتقدمة 

�لمجتمع  ثقة  بناء  على  �إيجابي  �أثر  من  لذلك  وما  �لدولة،  في 

�لدولي بدولة �لإمار�ت وخا�صة في مجال �ل�صتثمار�ت �لتي تبحث 

�حت�صن  قانونية وق�صائية متينة ومتقدمة.. وقد  بيئة  عن  دوماً 

�لأمريكية  �لجامعات  من  وطالبة  طالباً   16 �لق�صائي  دبي  معهد 

�لم�صهورة، وقد �متد هذ� �لبرنامج لمدة �أ�صبوعين.

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

نقطة ومن أول السطر..

�لإمــار�ت  تقدمها  �لتي  للخدمات  �لترويج 

م�صوؤوليتنا.

دبي عاصمة المبادرات والجوائز
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معهد  �إد�رة  مجل�س  ��صتعر�س 

دبـــــي �لـــقـــ�ـــصـــائـــي فــــي �جــتــمــاعــه 

�لما�صي  فبر�ير   11 في  �لـــدوري 

عي�صى  ع�صام  �لم�صت�صار  برئا�صة 

�لــحــمــيــد�ن �لــنــائــب �لــعــام لإمـــارة 

دبـــــــي رئــــيــــ�ــــس �لـــمـــجـــلـــ�ـــس �أبـــــــرز 

�لمعهد  حققها  �لــتــي  �لإنـــجـــاز�ت 

م�صتوى  على   2012 �لعام  خــالل 

تقديم �صل�صلة من بر�مج �لتدريب 

و�لتطوير ورفد �لقطاع �لقانوني 

موؤهلة  وطنية  بكو�در  و�لق�صائي 

لــقــيــادة مــ�ــصــيــرة �لــتــمــيــز �لــعــدلــي، 

و�عــتــمــد �لــمــو�زنــة �لــعــامــة للعام 

.2013
و�عـــتـــمـــد �لــمــجــلــ�ــس بــرنــامــج 

دبلوم �لتحقيق �لجمركي و�صادق 

عــلــى قـــــر�ر قـــبـــول مــبــتــعــثــيــن من 

وز�رة �لعمل �ليمنية للتدريب في 

�لمعهد.

ح�صر �لجتماع �لدكتور �أحمد 

بــــن هــــزيــــم، مـــديـــر عـــــام مــحــاكــم 

�لإد�رة،  مجل�س  رئي�س  نائب  دبــي 

ح�صين  جمال  �لدكتور  و�لقا�صي 

�لمعهد  عــــام  مــديــر  �لــ�ــصــمــيــطــي، 

و�لــدكــتــور لــــوؤي مــحــمــد بــالــهــول، 

مدير عام د�ئرة �ل�صوؤون �لقانونية، 

�أحمد بن حميد�ن نائب  و�لأ�صتاذ 

مدير ديو�ن �صاحب �ل�صمو حاكم 

دبي، و�لعميد �لدكتور �أحمد عيد 

دبــي  مــديــر منطقة  �لــمــنــ�ــصــوري، 

�لتعليمية، و�لم�صت�صار و�لمحامي 

عبد �لمنعم �صويد�ن.

فـــــي �إطـــــــــار �ـــصـــعـــي مـــعـــهـــد دبـــي 

�لر�مية  روؤيــتــه  لتحقيق  �لق�صائي 

لــيــكــون مـــركـــز�ً لــلــتــمــيــز �لــقــانــونــي 

و�لـــعـــدلـــي، يــحــر�ــس �لــمــعــهــد على 

تــطــبــيــق �أفـــ�ـــصـــل �لـــمـــمـــار�ـــصـــات فــي 

و�لق�صائية،  �لقانونية  �لــمــجــالت 

وذلــــــك بـــغـــر�ـــس تــ�ــصــمــيــم وتــنــفــيــذ 

بمو��صفات  مبتكرة  تدريبية  بر�مج 

ـــــيـــــة تــــالئــــم �لحـــتـــيـــاجـــات  �إمـــــار�ت

�لتدريبية �لحقيقية لم�صتهدفينا.. 

ق�صائية  برنامج �صبطية  تنفيذ  تم 

لــ�ــصــلــطــة مـــديـــنـــة دبـــــي �لــمــالحــيــة 

 15 بو�قع  �أيــام  ثالثة  لمدة  ��صتمر 

�صاعة تدريبية، وح�صره �أربعة ع�صر 

ماأمور �صبط ق�صائي.

وقـــــــع مـــعـــهـــد دبـــــــي �لـــقـــ�ـــصـــائـــي 

مــذكــرة تــفــاهــم مــع �لــنــيــابــة �لعامة 

�لــ�ــصــر�كــة  بــتــعــزيــز  دبـــي تق�صي  فــي 

�ل�ـــصـــتـــر�تـــيـــجـــيـــة و�إر�ــــــصــــــاء دعـــائـــم 

�لتعاون �لم�صترك في مجال تاأهيل 

�لعاملة  �لب�صرية  �لــمــو�رد  وتطوير 

لــــدى �لــجــانــبــيــن بــمــا يــ�ــصــمــن رفــع 

م�صتوى �لأد�ء �لموؤ�ص�صي لديهما.

تـــم تــوقــيــع �لــمــذكــرة فـــي مبنى 

�لــنــيــابــة �لـــعـــامـــة بــحــ�ــصــور �ــصــعــادة 

�لحميد�ن  عي�صى  ع�صام  �لم�صت�صار 

مجل�س  رئي�س  بدبي،  �لعام  �لنائب 

ووقعها  �لق�صائي،  دبي  معهد  �إد�رة 

�لم�صت�صار  �ــصــعــادة  دبـــي  نــيــابــة  عـــن 

يــو�ــصــف حــ�ــصــن �لــمــطــوع �لــمــحــامــي 

دبـــي  مـــعـــهـــد  وعــــــن  �لأول،  �لــــعــــام 

جمال  �لدكتور  �لقا�صي  �لق�صائي 

حـــ�ـــصـــيـــن �لـــ�ـــصـــمـــيـــطـــي مــــديــــر عـــام 

�لمعهد.

بدبي  �لعام  �لنائب  �صعادة  و�أكــد 

خـــــالل مـــر��ـــصـــم �لـــتـــوقـــيـــع حــر�ــس 

�لـــنـــيـــابـــة عـــلـــى �لرتـــــقـــــاء بــالــعــمــل 

�لموؤ�ص�صي وتوظيف كافة �لعالقات 

و�لــ�ــصــر�كــات فـــي كـــل مـــا مـــن �ــصــاأنــه 

تح�صين مخرجات �لعمل �لحكومي.

و�صدد �لمحامي �لعام �لأول على 

�لمذكرة على تطوير  تركيز طرفي 

�أ�صا�س  باعتبارها  �لب�صرية،  �لمو�رد 

�أي عملية تطوير موؤ�ص�صية، وقال �إن 

�لمذكرة تتيح �لكثير من �لإمكانيات 

وتفتح �آفاقاً جديدة للتعاون �لمثمر 

بين �لجانبين.

وقـــال �لــقــا�ــصــي �لــدكــتــور جمال 

�ل�صميطي �إن �ل�صر�كة �ل�صتر�تيجية 

تمثله  بما  بدبي  �لعامة  �لنيابة  مع 

ــا�ــصــيــة في  مـــن حــ�ــصــن وركــــيــــزة �أ�ــص

وبما  �لمجتمع  فــي  �لــعــدل  تحقيق 

يــمــثــلــه �لــمــعــهــد كــركــيــزة �أ�ــصــا�ــصــيــة 

ومـــنـــ�ـــصـــة فـــاعـــلـــة لــنــ�ــصــر �لــثــقــافــة 

�لموؤ�ص�صتين  عمل  تعزز  �لقانونية 

بين  �لــتــعــاون  وتحقق  �لقانونيتين 

�لدو�ئر و�لموؤ�ص�صات �لحكومية.

برئاسة عصام الحميدان
مجلس اإلدارة يستعرض إنجازات
المعهد ويعتمد خططه وميزانيته

مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر البشرية
بين المعهد والنيابة العامة

برنامج ضبطية 
قضــــائـية 

لموظفي »دبي 
المالحية«
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��صتر�تيجية  �صر�كة  في  �لق�صائي«  دبي  »معهد  دخل 

مع »مركز �لخدمات �لم�صاندة« بد�ئرة �لمالية في خطوة 

تهدف لتعميق �أو��صر �لتعاون في مجال توظيف خدمات 

بــاأد�ء وجودة  لالرتقاء  �لأمثل  بال�صكل  �لموؤ�ص�صي  �لدعم 

�لخدمات �لمقدمة بما يو�كب م�صيرة �ل�صر�كة.

ووقع �لقا�صي �لدكتور جمال ح�صين �ل�صميطي، مدير 

مبارك  مع  �ل�صر�كة  �تفاقية  �لق�صائي«  دبي  »معهد  عام 

�ل�صام�صي، مدير �إد�رة �لدعم �لموؤ�ص�صي في د�ئرة �لمالية 

بدبي، بح�صور عدد من كبار �لمديرين و�لم�صوؤولين من 

�لجانبين.

وبحث �لطرفان �صبل تفعيل �لتعاون �لم�صترك لخلق 

�لخبر�ت  و�أف�صل  �لمعارف  �أحدث  لتبادل  جديدة  قنو�ت 

�لتفاقية  وبــمــوجــب  �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــي..  بــالــدعــم  يتعلق  فيما 

�صيعمل �لطرفان على مناق�صة �لنماذج و�لآليات �لمتبعة 

لدى مركز �لخدمات �لم�صاندة و�لتي من �صاأنها �لرتقاء 

بالخدمات وتطوير �لأد�ء �لموؤ�ص�صي وتعزيز �إد�رة �لمو�رد 

بكفاءة  �لحكومية  �لــمــو�رد  و�إد�رة  و�لمحا�صبية  �لمالية 

تر�صيخ  �لق�صائي« في  دبي  »معهد  روؤيــة  بما يخدم  تامة 

مكانته كمركز �إقليمي للتميز �لقانوني و�لق�صائي.

و�أكد �لدكتور جمال �ل�صميطي �أهمية تعزيز �ل�صر�كات 

�لحكومية  و�لدو�ئر  �لهيئات  مختلف  مع  �ل�صتر�تيجية 

�لــدعــم  �لتــحــاديــة و�لمحلية و�ل�ــصــتــفــادة مــن خــدمــات 

�إطــار  فــي  ��صتر�تيجية  باأهمية  تحظى  �لتي  �لموؤ�ص�صي 

�لخطط �لحكومية �لم�صتقبلية.

»معهد  بان�صمام  �ل�صام�صي  مبارك  رحب  جانبه،  من 

دبـــي �لــقــ�ــصــائــي« �إلــــى قــائــمــة �ــصــركــاء مــركــز �لــخــدمــات 

�إمارة  �لهيئات �لحكومية في  �أبرز  �لم�صاندة و�لتي ت�صم 

�لدعم  بتقديم  �لمالية  د�ئـــرة  �لــتــز�م  على  مــ�ــصــدد�ً  دبــي، 

�لـــذي حقق  �لــمــ�ــصــانــدة للمعهد  �لــمــتــو��ــصــل و�لــخــدمــات 

دفــع م�صيرة  فــي  �لأكــبــر  �لأثـــر  لها  كــان  ب�صمات و��صحة 

�لتميز �لقانوني و�لعدلي في دولة �لإمار�ت.

�أ�ـــصـــاد �لـــلـــو�ء خــمــيــ�ــس مــطــر �لــمــزيــنــة نــائــب �لــقــائــد 

�إعــد�د  في  �لق�صائي  دبي  بــدور معهد  دبي  ل�صرطة  �لعام 

�لكو�در �لوطنية للعمل في مختلف �لمجالت �لق�صائية 

تدريب  باأف�صل  �لق�صائي  �ل�صلك  وتــزويــد  و�لقانونية 

مهني وبحوث ومعارف حديثة في �لمجال.

جـــاء ذلـــك عــقــب تــوقــيــع �لـــلـــو�ء �لــمــزيــنــة و�لــقــا�ــصــي 

دبي  معهد  عــام  مدير  �ل�صميطي  ح�صين  جمال  �لدكتور 

�لق�صائي مذكرة تفاهم بين �صرطة دبي و�لمعهد للقيام 

ببر�مج تدريبية م�صتركة.

بــدور  �لمنا�صبة  هــذه  فــي  �ل�صميطي  �لــدكــتــور  و�أ�ــصــاد 

�لمجتمع  و�ل�صتقر�ر في  �لأمــن  �إحــالل  دبي في  �صرطة 

�لعالقة  �إن  وقــال  �لقانون.  و�صيادة  �لعدل  مبادئ  ودعــم 

�متد�د  ولها  �لمجالت،  كافة  في  وثيقة  دبــي  �صرطة  مع 

قديم.. موؤكد�ً �أن م�صاهمات �ل�صرطة و��صحة للعيان في 

كافة �لمجالت ما جعلها موؤ�ص�صة ذ�ت مكانة عالمية.

م�صتركة،  تدريبية  ببر�مج  �لقيام  �لمذكرة  وتت�صمن 

بالطرفين،  �لــخــا�ــصــة  للفعاليات  �لم�صترك  و�لــتــرويــج 

وتبني �لم�صاريع �لتطويرية �لتي تخدم �لجانب �لقانوني 

و�لــعــدلــي و�لــمــوؤ�ــصــ�ــصــي، وتــو�ــصــيــع مــجــالت �لــتــعــاون في 

في  �لعلمية  و�لــبــحــوث  و�لق�صائي  �لــقــانــونــي  �لــتــدريــب 

�لمجال �لقانوني وتنظيم �لموؤتمر�ت وور�س �لعمل.

شراكة استراتيجية تعزز 
كفاءة األداء بين المعهد 
ومركز الخدمات المساندة

مذكرة تفاهم بين المعهد وشرطة دبي

برامج تدريبية ومشاريع تطويرية مشتركة

��صتقبل �لقا�صي �لدكتور جمال �ل�صميطي مدير عام 

معهد دبي �لق�صائي بمقر �لمعهد �لم�صت�صار عبا�س عثمان 

بالإنابة  دبــي  فــي  �لق�صائي  �لتفتي�س  �إد�رة  مدير  عبا�س 

و�لمفت�صين �لق�صائيين �لم�صت�صار جار �لنبي َج�َصَم �ل�صيد 

و�لم�صت�صار �لدكتور تاج �ل�صر محمد حامد.

و�أطلع مدير عام �لمعهد �لوفد �لز�ئر على بر�مج 

�لمعـهد  �لتـدريبـية و�لـتاأهـيلية ومـ�صاريعـه �لمتعـلقة 

و�صال�صل  �لم�صتمر،  و�لــتــطــويــر  �لــتــدريــب  بــبــر�مــج 

�إ�صد�ر�ته �لقانونية و�لتوعوية.

�آليات  �لــزيــارة مناق�صة  �أثناء  �جتماع عقد  وتــم خــالل 

وقــال  �لق�صائي،  �لتفتي�س  ود�ئـــرة  �لمعهد  بين  �لــتــعــاون 

�لمعهد  ي�صعد  �إنـــه  �ل�صميطي  جــمــال  �لــدكــتــور  �لــقــا�ــصــي 

من  ي�صمه  بما  �لق�صائي  �لتفتي�س  جهاز  من  �ل�صتفادة 

�لقانون  في مجالت  و�لمتخ�ص�صين  �لخبر�ء  كوكبة من 

و�لق�صاء.. فيما �أثنى مدير �لتفتي�س �لق�صائي على بر�مج 

�لمعهد و�إ�صد�ر�ته، و�صرح باأن �لمعهد يمثل مركز�ً ر�قياً 

كما  �لق�صائية،  �ل�صلطة  �أع�صاء  وتاأهيل  لإعــد�د  ومتطور�ً 

في  �لقانونية  �لثقافة  ن�صر  فــي  �لمعهد  دور  على  �أثــنــى 

و�لق�صائية  �لقانونية  �إ�ــصــد�ر�تــه  �صال�صل  عبر  �لمجتمع 

�لمتنوعة.. و�لتي تعد �إ�صافة نوعية للمكتبة �لقانونية في 

�لإمار�ت و�لعالم �لعربي.

السميطي يستقبل مدير 
التفتيش القضائي بدبي
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في �إطار �لأهد�ف �ل�صتر�تيجية 

�لقانوني،  �لــوعــي  بن�صر  �لمتعلقة 

وحـــر�ـــصـــه عـــلـــى مـــو�كـــبـــة �أحــــــدث 

�لت�صريعات و�لقو�نين، عقد �لمعهد 

�لجزء �لأول من ندوة حول قانون 

�لمعلومات  تقنية  جر�ئم  مكافحة 

تنفيذ  و�صيتم   2012 لــعــام   5 رقــم 

جزء ثاٍن في وقت قريب.

في �إطار ما تعبر عنه �لخطة 

 2013 لعام  للمعهد  �لتدريبية 

عن و�قع �لتطلعات �لم�صتقبلية 

�لهادفة �إلى تحقيق �أد�ء متميز، 

ومــــن خــــالل �أهـــــــد�ف �لــمــعــهــد 

على  �لمرتكزة  �ل�صتر�تيجية 

�أ�ــصــ�ــس �لبــتــكــار و�لــتــطــويــر في 

�لتاأهيلية  و�لم�صار�ت  �لبر�مج 

و�لــــتــــدريــــبــــيــــة �لــمــتــخــ�ــصــ�ــصــة 

لــتــتــو�ءم مــع روؤيــتــنــا بـــاأن نكون 

مركز�ً �إقليمياً للتميز �لقانوني 

و�لـــــعـــــدلـــــي.. و�نــــطــــالقــــاً مــن 

روؤيــــة و��ــصــحــة ور�ــصــالــة دقيقة 

تخدم  موؤ�ص�صية  و��صتر�تيجية 

ـــعـــهـــم فــي  مـــتـــعـــامـــلـــيـــنـــا وتـــ�ـــص

يزيد  مــا  تــدريــب  تــم  �لمقدمة، 

على 1000 متدرب من مختلف 

�لقطاعات و�لتخ�ص�صات، وذلك 

مـــن خـــالل عــقــد 36 بــرنــامــجــاً 

تدريبياً متنوعاً.

على  �ل�صابع  للعام  �لق�صائي  دبي  معهد  ينفذ 

كلية  لطالب  �لعملي  �لــتــدريــب  برنامج  �لــتــو�لــي  

�لــقــانــون بــجــامــعــة عــجــمــان بــا�ــصــتــر�ك 18 طــالــبــاً 

وطــالــبــة مـــن �لــ�ــصــنــة �لـــر�بـــعـــة بــالــكــلــيــة، ويــهــدف 

�لبرنامج �إلى تعريف �لطلبة بتطبيقات �لدر��صات 

�لنظرية �لتي �كت�صبوها في �لجامعة على �لو�قع 

�لــخــبــر�ت  �لــفــر�ــصــة لكــتــ�ــصــاب  �لــعــمــلــي، ومنحهم 

�لعملية، وتعريفهم بظروف �لعمل و�لقيم �ل�صائدة 

في مو�قع �لتدريب �لمختلفة.

ويحتوي  �صهرين،  لــمــدة  �لــبــرنــامــج  وي�صتمر 

�لنيابة  دبـــي،  محاكم  ت�صمل  زيــــار�ت  ثماني  على 

�لإد�رة  �لجنائية،  لــالأدلــة  �لعامة  �لإد�رة  �لعامة، 

�لعامة للموؤ�ص�صات �لعقابية و�لإ�صالحية، محاكم 

مــركــز دبــي �لــمــالــي �لــعــالــمــي، مــركــز دبــي �لــدولــي 

�لفكرية،  �لملكية  حقوق  حماية  �إد�رة  للتحكيم، 

مر�كز �ل�صرطة، ف�صاًل عن محا�صر�ت متنوعة في 

�لتطبيقات �لقانونية �لمختلفة.

ندوتان حول قانون مكافحة
 جرائم المعلومات

تدريب عملي لطلبة
القانون بجامعة عجمان

بعد �أن �ختتم معهد دبي �لق�صائي برنامجه �لتدريبي �لجديد 

»�صفير« بم�صاركة 16 طالباً وطالبة من كليات �لقانون في �لوليات 

مدير  �ل�صميطي  ح�صين  جمال  �لدكتور  �لقا�صي  و�صف  �لمتحدة 

�إيجاد  م�صتوى  على  نوعية  نقلة  يمثل  باأنه  �لبرنامج  �لمعهد  عام 

قنو�ت تفاعلية مبا�صرة لعقد �صر�كات دولية ر�ئدة و�إجر�ء مقارنات 

معيارية بين �أبرز �لتجارب و�أف�صل �لممار�صات �لقانونية �لمعتمدة 

في �لإمار�ت وتلك �لتي تطبقها �لوليات �لمتحدة.

�ل�صتر�تيجية  �لتوجهات  �إطــار  في  �لبرنامج  هذ�  تنظيم  وتم 

لمعهد دبي �لق�صائي �لر�مية لجعل �لإمار�ت وجهة رئي�صة 

لإجـــــر�ء �لــمــقــارنــات �لــمــعــيــاريــة و�لــمــرجــعــيــة فــي �لــمــجــال 

�لقانوني و�لق�صائي.. حيث تمحورت محا�صر�ت وتدريبات 

ـــــرز �لـــتـــجـــارب �لإمـــار�تـــيـــة  �لــبــرنــامــج حــــول ��ــصــتــعــر��ــس �أب

ومقارنتها باأف�صل �لممار�صات �لعالمية.

�لحكومية  للهيئات  ميد�نية  زيـــار�ت  �لبرنامج  وتخلل 

�لأكاديمية  و�لموؤ�ص�صات  و�لجامعات  و�لتحادية  �لمحلية 

�لــز�ئــريــن  للطلبة  مفتوحة  ولـــقـــاء�ت  �لــمــحــامــاة  ومــكــاتــب 

في  و�إد�ريــــة  وقانونية  ق�صائية  �صخ�صيات  مــع  �لمتدربين 

�لأجهزة �لق�صائية بالإمار�ت تم خاللها ��صتعر��س ومناق�صة 

م�صيرة �لتميز �لق�صائي و�لعدلي في �لإمار�ت.

يتيح إجراء مقارنات معياريةبرنامج تدريب لطلبة زائرين

»سفير« 

1000 متدرب في 36 برنامجًا
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�أطـــلـــق مــعــهــد دبـــي �لــقــ�ــصــائــي فـــي يناير 

2013 �لحلقات �لعمالية ل�صرح قانون تنظيم 

عالقات �لعمل، و�لتي تاأتي في �إطار �لحلقات 

�لمعهد  بد�أ  و�لتي  �لقو�نين  ل�صرح  �لنقا�صية 

تنفيذها في عام 2012، وتهدف هذه �لحلقات 

�لم�صاركين ب�صرح كامل ومف�صل  �إلى تزويد 

�لوعي  زيــادة  في  ي�صهم  بما  �لقانون،  لمو�د 

نحو  �تجاهاتهم  وتعزيز  لديهم،  �لقانوني 

�لم�صتويين  على  �لحياة  في  �لقانون  �أهمية 

�ل�صخ�صي و�لعملي.

�لنقا�صية  �لحلقات  �أن  بالذكر  و�لجدير 

�لـــتـــي �أطــلــقــت حــديــثــاً و�لــمــتــعــلــقــة بــقــانــون 

تنظيم عالقات �لعمل وتلك �لخا�صة بقانون 

�لإجـــــــر�ء�ت �لــمــدنــيــة، وقـــانـــون �لإجــــــر�ء�ت 

�ل�صخ�صية  �لأحـــــــو�ل  وقـــانـــون  �لـــجـــز�ئـــيـــة، 

م�صتمرة حتى نهاية �صرح جميع مو�د �لقانون 

ب�صكل كامل ومف�صل.

المعهد يواصل حلقات
شرح القوانين

اأن�شطة املعهد



�ل�صميطي،  ح�صين  جمال  �لدكتور  �لقا�صي  ورحــب 

مدير عام »معهد دبي �لق�صائي« ببناء �صر�كة ��صتر�تيجية 

متينة مع »�لمدر�صة �لوطنية �لفرن�صية للق�صاء« موؤكد�ً 

�أف�صل  �لحر�س على تعزيز قنو�ت نقل �لمعرفة وتبادل 

�لخبر�ت و�لممار�صات بما فيه خدمة �لمجتمع �لق�صائي 

و�لقانوني في �لبلدين.

يقوم  �لــذي  �لطليعي  بالدور  �لفرن�صي  �لوفد  و�أ�صاد 

�لدر��صات  �إجـــر�ء  مجال  فــي  �لق�صائي«  دبــي  »معهد  بــه 

�لقانونية وتوفير �لتدريب �لق�صائي، موؤكد�ً باأن �لزيارة 

تاأتي �نطالقاً من �لتميز و�لريادة �لتي يتمتع بها �لمعهد 

�إقليمياً ودولياً ل�صيما على م�صتوى �إحد�ث نقلة نوعية 

وكمية في مجال �لتدريب �لق�صائي. 

»�لمدر�صة  مــن  وفـــد�ً  �لق�صائي  دبــي  معهد  ��صتقبل 

�لــوطــنــيــة �لــفــرنــ�ــصــيــة لــلــقــ�ــصــاء« �ــصــم عـــــدد�ً مـــن �أبــــرز 

�لقانونيين  و�لخبر�ء  �لأكاديميين  وكبار  �لم�صوؤولين 

و�لــقــ�ــصــائــيــيــن، جـــاء �إلــــى مــقــر �لــمــعــهــد فـــي �لــقــرهــود 

�إحــد�ث نقلة نوعية  �لر�ئدة في  لالطالع على تجربته 

وكــمــيــة فــي مــجــال �لــتــدريــب �لق�صائي وتــعــزيــز كــفــاءة 

�لجهاز �لقانوني في دولة �لإمار�ت.

تعزيز  �صبل  �لــجــانــبــان  ��صتعر�س  �لـــزيـــارة،  وخـــالل 

�لـــتـــعـــاون �لــمــ�ــصــتــرك فـــي مــجــال �لـــتـــدريـــب �لــقــ�ــصــائــي 

�لق�صايا  �أهـــم  لمو�جهة  �لقانونية  �لبحوث  وت�صجيع 

�لموؤثرة و�لتحديات �لعالمية �لر�هنة، وتبادل �لخبر�ت 

حول  معمقة  در��ــصــات  و�إعـــد�د  �لمتخ�ص�صة  و�لــمــعــارف 

�لق�صائي  بالتدريب  �ل�صلة  ذ�ت  �لــر�ئــدة  �لمنهجيات 

�إلـــى �لإمــــار�ت في  �لــدولــيــة  �أفــ�ــصــل �لممار�صات  وجــلــب 

في  �لأمــثــل  �ل�صتثمار  با�صتر�تيجيات  �لرتــقــاء  �صبيل 

�لعن�صر �لب�صري.

المعهد يستقبل وفدًا أكاديميًا من المدرسة الفرنسية للقضاء

الوفد اأ�شاد بالتجربة الرائدة للمعهد 
يف جمال التدريب الق�شائي

وقع معهد دبي �لق�صائي مذكرة تفاهم مع د�ئرة �لرقابة 

�لمالية في حكومة دبي في �صبيل تطوير �لعالقة �لتكاملية 

مجال  فــي  �لم�صترك  �لــتــعــاون  �أو��ــصــر  وتعميق  بينهما  فيما 

�لتميز  م�صيرة  يــخــدم  بما  �لب�صري  �لعن�صر  فــي  �ل�صتثمار 

و�لريادة �لتي تنتهجها دولة �لإمار�ت عامة ودبي خا�صة.

�أميري،  �هلل  عبد  يا�صر  �صعادة  من  كل  �لتفاقية  وقــع 

مــديــر عـــام »د�ئــــــرة �لــرقــابــة �لــمــالــيــة فـــي حــكــومــة دبـــي« 

عام  مدير  �ل�صميطي،  ح�صين  جمال  �لــدكــتــور  و�لقا�صي 

�لمديرين  كبار  من  عدد  بح�صور  �لق�صائي«  دبي  »معهد 

و�لم�صوؤولين من �لجانبين.

بر�مج  تطبيق  في  �لتعاون  تفعيل  على  �لطرفان  و�تفق 

تاأهيل  ل�صمان  منهما  كل  لــدى  �لمقررة  �لم�صتمر  �لتدريب 

في  و�لــكــفــاءة  �لتميز  مــن  عـــاٍل  م�صتوى  عــلــى  ب�صرية  كــــو�در 

وبموجب  و�لتنظيمية..  و�لرقابية  �لقانونية  �لمجالت  كافة 

من  �صل�صلة  �إعــد�د  في  بالم�صاركة  �لجانبان  �صيلتزم  �لمذكرة 

�لبر�مج و�لمبادر�ت �لتدريبية �لمطابقة لأف�صل �لمنهجيات 

�لتطلعات  خــدمــة  فــيــه  بــمــا  �لعملية  و�لــمــمــار�ــصــات  �لــنــظــريــة 

�لم�صتقبلية و�لأهد�ف �لم�صتركة.

وي�صتمل نطاق �لتعاون على تنظيم �لموؤتمر�ت و�لندو�ت 

وور�س �لعمل �لمهنية و�لم�صاركة في �إعد�د �لبحوث و�لدر��صات 

�إلى  و�لرقابية،  و�لقانونية  �لق�صائية  بالمجالت  �لمتعلقة 

جانب خلق قنو�ت فاعلة لتبادل �لمعارف و�لخبر�ت و��صتقد�م 

�لمحليين  و�لأكــاديــمــيــيــن  �لمحا�صرين  �أبـــرز  مــن  مجموعة 

�لتدريبية  �لبر�مج  في  للم�صاركة  و�لدوليين  و�لإقليميين 

�أحدث  وفق  �لب�صري  �لعن�صر  في  �لأمثل  �ل�صتثمار  و�صمان 

�لممار�صات �لعلمية و�لعملية.

�أمــيــري،  عــبــد �هلل  يــا�ــصــر  �ــصــعــادة  �أ�ــصــار  �لمنا�صبة  وبــهــذه 

�لتفاقية  توقيع  �أن  �إلــى  �لمالية،  �لرقابة  د�ئـــرة  عــام  مدير 

جاء تحقيقاً لأهد�ف �لد�ئرة في تعزيز �لتعاون مع مختلف 

مجال  في  �لخبر�ت  كافة  من  لال�صتفادة  �لتدريبية  �لجهات 

م�صتوى  تطوير  على  �إيــجــابــي  ب�صكل  ينعك�س  مما  �لــتــدريــب 

�لمو�رد �لب�صرية للد�ئرة.

�لــ�ــصــر�كــة  بــــاأن  �ل�صميطي  �لــدكــتــور جــمــال  و�أو�ـــصـــح 

في  �لمالية  �لرقابة  »د�ئــرة  مع  �لجديدة  �ل�صتر�تيجية 

�لجهود  تكثيف  نحو  جديدة  خطوة  تمثل  دبــي«  حكومة 

بفعالية  �لم�صاهمة  �صبيل  في  �لم�صترك  �لعمل  وتفعيل 

للتميز  دبي كمركز  �لطليعية لإمــارة  �لمكانة  تعزيز  في 

�لقانوني و�لق�صائي.

مذكرة تفاهم وشراكة تميز مع دائرة الرقابة المالية بدبي
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اأن�شطة املعهد



نظم  �لقانونية  �لثقافة  ن�صر  في  �لريادي  دوره  مع  تما�صياً 

»معهد دبي �لق�صائي« من 4 �إلى 7 مار�س 2013 »ملتقى �لقانون 

�لبروفي�صور  بم�صاركة  �لممار�صات«  �أف�صل  »�صل�صلة  و�لطاقة« 

ويليام فوك�س و�لبروفي�صور رو�س بايفر من »جامعة بن�صلفانيا« 

100 �صيف من كبار �ل�صخ�صيات  �أكثر من  �لأمريكية وح�صور 

�ــصــوؤون  فــي  و�لــخــبــر�ء  و�لقانونيين  �لــقــر�ر  و�صناع  �لحكومية 

�لطاقة من �لإمار�ت و�لوليات �لمتحدة �لأمريكية.

تناولت  ومناق�صات  مــحــا�ــصــر�ت  �لملتقى  �أعــمــال  وتخللت 

�لحديثة  �لعالمية  و�لتــجــاهــات  و�لــنــوويــة  �لمتجددة  �لطاقة 

في ف�س �لمنازعات �لمت�صلة بها.. كما جرت مناق�صات مو�صعة 

حول �لت�صريعات �لخا�صة با�صتخر�ج و�إنتاج ونقل �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي، �إلى جانب �لنظم �لقانونية �لتي تحكم عقود �لطاقة 

�لحديثة و�لإجر�ء�ت �لقانونية في �لتعامل مع �لطاقة �لنووية 

في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية ودول �لعالم، و�لدور �لحيوي 

للكهرباء وم�صاريع تنظيم خطوط �لنقل و�إن�صاء »�صبكات ذكية« 

و�ل�صيا�صات �لمتبعة من قبل �لحكومات لت�صجيع �لعتماد على 

�لطاقة �لمتجددة مثل طاقة �لرياح و�لطاقة �ل�صم�صية.

�لق�صايا  مــن  مجموعة  �أيــ�ــصــاً  �لملتقى  �أبــحــاث  وتــنــاولــت 

ومــبــادر�ت  �لم�صاءلة  و�صيا�صات  �لإنــ�ــصــان  حقوق  مثل  �لــمــوؤثــرة 

�ل�صفافية لل�صناعات �ل�صتخر�جية �لجديدة، ف�صاًل عن �لتاأثير 

�لكبير للمنظمات غير �لربحية على مختلف مكونات �صناعات 

�لر�صوة  بمكافحة  �لمتعلقة  و�لــمــعــاهــد�ت  و�لــقــو�نــيــن  �لــطــاقــة 

على  �لــتــطــور�ت  و�أبـــرز  �لطاقة  قطاع  على  تــوؤثــر  �لتي  و�لف�صاد 

م�صتوى معدلت �لتوجه نحو �لتحكيم في حل �لنز�عات.

مدير  �ل�صميطي،  ح�صين  جــمــال  �لــدكــتــور  �لــقــا�ــصــي  وقـــال 

�إطــار  في  و�لطاقة«  �لقانون  »ملتقى  تنظيم  جــاء  �لمعهد:  عــام 

حر�صنا على رفد �لمجتمع �لقانوني في دولة �لإمار�ت باأف�صل 

مختلف  في  �لنا�صئة  �لتجاهات  و�أحــدث  �لعالمية  �لممار�صات 

�لت�صريعات  �إثـــر�ء  �صبيل  فــي  و�لق�صائية  �لقانونية  �لمجالت 

و�لقو�نين �لإمار�تية بما يدعم �لم�صيرة �لتنموية.

�ل�صخ�صيات  �أبــرز  من  �ثنين  م�صاركة  جــاءت  لقد  و�أ�ــصــاف: 

�لأكاديمية �لمعروفة دولياً في �لملتقى لتعك�س �لدور �لريادي 

�لقانوني  للتميز  ر�ئد  �إقليمي  كمركز  �لق�صائي«  دبي  »معهد  لـ 

�لخارطة  على  �لإمــــار�ت  لــدولــة  �لطليعية  و�لمكانة  و�لــعــدلــي 

�لقانونية �لعالمية.

المعهد ينظم

ملتقى القانون والطاقة 
بمشاركة عالمية واسعة

نظم معهد دبي �لق�صائي برنامجاً تدريبياً تحت ��صم 

»دبلوم تاأهيل �لماأذون �ل�صرعي« ُيعد �لأول من نوعه في 

�صاعات  و10  ت�صعة م�صاقات  و�أنــه ت�صمن  �لدولة خا�صة 

تدريب عملي من �إجمالي �صاعات �لبرنامج �لـ 56.

م�صاقاته،  عناوين  �صمن  �لبرنامج،  و��صتهدف 

�لمطلوبة  �لــمــعــلــومــات  بــكــافــة  �لــمــتــدربــيــن  تــزويــد 

�لمتعلقة  و�لــقــانــونــيــة  �لــ�ــصــرعــيــة  �لأحــــكــــام  حــــول 

�إطـــار قــانــون �لأحـــو�ل  �لــمــاأذون �ل�صرعي فــي  بعمل 

�ل�صخ�صية �لإمار�تي و�لطريقة �لنموذجية لتحرير 

عقود �لزو�ج و�لم�صائل �لإجر�ئية �لتي يتعين على 

�أحكام  و�أهــم  �لعقد،  و�أثــنــاء  �لــمــاأذون مر�عاتها قبل 

عــقــد �لــنــكــاح و�ــصــروط �إنــهــائــه بــالإ�ــصــافــة �إلـــى �أهــم 

مــو�نــع �لــعــقــد، ومــتــى تتطابق �أعــمــال �لـــمـــاأذون مع 

من  �لمتدرب  تمكين  �إلى  �إ�صافة  �لقانون..  �صحيح 

�لمهار�ت �لأ�صا�صية لالإ�صالح �لأ�صري بغية �لتمكن 

من عالج �لم�صكالت �لتي قد تعر�س قبل �لعقد �أو 

�لإيجابية  �ل�صلوكية  بالتجاهات  و�للتز�م  �أثناءه.. 

يتفق  بما  �لمهنية  �لأخالقيات  �أف�صل  تطبيق  نحو 

مهار�ت  من  و�لتمكن  �لناجح..  �لماأذون  و�صلوكيات 

�لتــ�ــصــال و�لــتــعــامــل مــع �لآخــريــن وفــهــم �لأنــمــاط 

�لمجتمع  ل�صلوكيات  �لمتفهم  لــلــمــاأذون  �ل�صلوكية 

�لعملية  بالجو�نب  و�لإلــمــام  وتقاليده..  و�أعــر�فــه 

و�لتطبيقية لعمل �لماأذون �ل�صرعي، مع �لتمكن من 

�لتطبيق �لعملي لما تدربو� عليه خالل �لدورة.

�لدبلوم  هــذ�  فــي  �لــتــدريــب  و�عــتــمــدت منهجية 

على �لت�صاركية بين �لمدربين و�لمتدربين ل�صمان 

دقــة،  �لأكــثــر  �لمعلومات  وح�صر  �لفاعل  �لتــ�ــصــال 

�لفردية،  لالحتياجات  �صليم  تحديد  �إلــى  و�ــصــوًل 

فــالــتــ�ــصــاركــيــة تـــــوؤدي �إلــــى مــتــابــعــة تــطــويــر �لــعــمــل 

بالتعاون مع �لمتدربين ل�صمان �أن يو�ئم �لبرنامج 

قــدر�تــهــم  مــع  ويــتــنــا�ــصــب  �لحقيقية  �حــتــيــاجــاتــهــم 

�لوظيفية، بما ي�صمن �صالمة �لتنفيذ.

األول من نوعه في اإلمارات

»دبلوم تأهيل المأذون الشرعي« برنامج مبتكر ينظمه المعهد

متت اأعمال املنتدى بح�شور
اأكرث من 100 �شيف
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اأن�شطة املعهد



في هذ� �لعدد �لخا�س تطرح مجلة »�لمعهد« ملف/ دبي عا�صمة 

لالقت�صاد �لإ�صالمي من خالل 6 م�صار�ت ومحاور هي:

1 معيار �لجودة.

2 �لمعايير �لتجارية و�ل�صناعية �لإ�صالمية.

3 تطوير �صناعات �لأغذية �لحالل.

4 �لتحكيم في �لعقود �لإ�صالمية.

5  �لتاأمين �لتكافلي �لإ�صالمي.

6 �لتمويل و�لم�صارف �لإ�صالمية.

هنا تقدم نخبة من رجال �لقانون و�لفقه �لإ�صالمي �إجابات 

موؤ�ص�صاتنا  و�صع  �صبيل  في  �لمطروحة  �لأ�صئلة  كل  عن 

وتطوير قو�نيننا على طريق �لح�صول على �أف�صل ت�صنيف، 

وتو�صيع ن�صاطاتها كماً وكيفاً..

عاصمة لالقتصاد اإلسالمي

محمد بن ر��صد يطلق في مركز دبي �لمالي م�صروع دبي عا�صمة لل�صكوك �لإ�صالمية

  عدد خاص
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل �لذي ��صتخلفنا يف �أر�صه لنعمرها، وخلق لنا ما فيها 

لننتفع بها ونحميها، و�صخرها لنا لتكون عوناً على طاعة بانيها.

على  حّثنا  �لذي  �لب�صري  �لهادي  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة 

�آلــه  �ملــنــري. وعــلــى  �ل�صالح  بالعمل  �لــوفــري، ورّغــبــنــا  �خلــري 

و�صحبه وتابعيهم �إىل يوم �مل�صري وبعد فاإن �لتوجه �لكبري 

�لذي �أمر به �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، حفظه 

�لإ�ــصــالمــي؛  �لقــتــ�ــصــاد  دبـــي عا�صمة  تــكــون  �أن  ورعــــاه،  �هلل 

يريد  �لتي  �لكبرية  �أحد طموحاته  يعترب بحق  �لتوجه  هذ� 

لالقت�صاد  ملا  كلها،  و�لإن�صانية  ودينه  و�أمته  �صعبه  نفع  بها 

�ملال وتنميته، وتطور  �لإ�صالمي من �لأثــر �لكبري يف حفظ 

تقوم  كلها ل  فاإن هذه  �لتحتية،  و�لبنية  و�لزر�عة  �ل�صناعة 

�إل مبال وفري، ل يكون فيه ربا فيمحقه، و ل غرر فيحرقه.

�لكفاية لتحقيق ما ي�صبو  �لإ�صالمية فيها من  و�صريعتنا 

�إليه �ملرء يف توفري �ملال وتنميته وطرق �ل�صتفادة منه، وتطوير 

�صناعة �حلالل وتنويعها ومتكني �لنا�س من �ل�صتفادة فيها. 

�آلية  �إيجاد  من  بد  ل  فاإنه  �لعظيم،  �لتوجه  هــذ�  ولتحقيق 

�لتوجه  لهذ�  �أ�صال  تكون  و�لنافع،  �ل�صاق  �لعمل  بهذ�  جديرة 

�لكرمي حتى يكون و�قعاً ملمو�صاً ل غبار عليه �إن �صاء �هلل تعاىل.

وبــعــد متحي�س �لــفــكــرة و�ل�ــصــتــفــادة مــن �أهـــل �خلــربة 

و�صعت هذه �لأ�ص�س يف هذه �لورقات؛ لنعر�صها على �للجنة 

�مل�صّكلة من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد، حفظه �هلل، لتنال 

حظها من �لنقا�س، وتفعيلها يف و�قع �لعمل.

تعريف القت�شاد الإ�شالمي:
و�لأ�ــصــول  �ملــبــادئ  هــو جمموعة  �لإ�ــصــالمــي:  �لقت�صاد 

�لقــتــ�ــصــاديــة �لــتــي حتــكــم �لــنــ�ــصــاط �لقــتــ�ــصــادي لــلــدولــة 

�لإ�صالمية، �لتي وردت يف ن�صو�س �لقر�آن و�ل�صنة �لنبوية، 

و�لتي ميكن تطبيقها مبا يتالءم مع ظروف �لزمان و�ملكان. 

�لقت�صادية  �ملجتمع  م�صاكل  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  ويعالج 

وفق �ملنظور �لإ�صالمي للحياة.

خ�شائ�ص القت�شاد الإ�شالمي
عن  متيزه  ممــيــز�ت  و  خ�صائ�س  �لإ�ــصــالمــي  لالقت�صاد 

باقي �ملذ�هب �لقت�صادية �لأخرى، و هذه �أهم خ�صائ�صه:

1( رباين �مل�صدر.

2( رباين �لهدف.
3( �لرقابة �ملزدوجة.

4( �جلمع بني �لثبات و �ملرونة.
5( �لتو�زن بني �ملادية و �لروحية.

6( �لتو�زن بني م�صلحة �لفرد وم�صلحة �جلماعة. 
7( �لو�قعية.

8( �لعاملية.

 تعريف امل�شرف الإ�شالمي: 
�ل�صريعة  �أحـــكـــام  بتطبيق  يــلــتــزم  �لــــذي  �ملــ�ــصــرف  »هـــو 

و�ل�صتثمارية،  �مل�صرفية  معامالته  جميع  يف  �لإ�صالمية 

من خالل تطبيق مفهوم �لو�صاطة �ملالية �لقائم على مبد�أ 

�مل�صاركة يف �لربح �أو �خل�صارة، ومن خالل �إطار �لوكالة 

بنوعيها �لعامة و�خلا�صة«.

ن�شاأة امل�شارف الإ�شالمية:
تلبية لرغبة  �لإ�ــصــالمــيــة  �ملــ�ــصــارف  نــ�ــصــاأة  جـــاءت 

�ملجتمعات �لإ�صالمية يف �إيجاد �صيغة للتعامل �مل�صريف 

بعيد�ً عن �صبهة �لربا وبدون ��صتخد�م �صعر �لفائدة.

دبي عاصمة 
لالقتصاد 
اإلسالمي

د/ أحمد بن عبد العزيز الحداد
كبري �ملفتني ومدير �إد�رة �لإفتاء ع�ضو هيئة كبار �لعلماء 

بد�ئرة �ل�ضوؤون �لإ�ضالمية و�لعمل �خلريي

أسس االنطالق..
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املجلة القانونية / امللف



�لقانون �لإمار�تي �ل�صادر عام 1985 عن �ملغفور له باإذن 

�هلل �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان.

ون�صه ما يلي:

�مل�صارف  ب�صاأن   1985 ل�صنة   6 رقــم  �لحتـــادي  �لقانون 

 و�ملــوؤ�ــصــ�ــصــات �ملــالــيــة و�لــ�ــصــركــات �ل�ــصــتــثــمــاريــة �لإ�ــصــالمــيــة:

نحن ز�يد بن �صلطان �آل نهيان رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة،

�لحتــادي  �لقانون  وعلى  �ملــوؤقــت،  �لد�صتور  على  �لطــالع  بعد 

رقم ) 1( ل�صنة 1972 م، ب�صاأن �خت�صا�صات �لوز�ر�ت و�صالحيات 

�لوزر�ء، و�لقو�نني �ملعدلة له،

وعلى �لقانون �لحتادي رقم ) 7( ل�صنة 1976م، باإن�صاء 

ديو�ن �ملحا�صبة.

1980م،  ل�صنة   )  10  ( رقـــم  �لحتــــادي  �لــقــانــون  وعــلــى 

�ملهنة  وتنظيم  �لنقدي  و�لــنــظــام  �ملــركــزي  �مل�صرف  �ــصــاأن  يف 

�مل�صرفية،

رابعًا: اأهداف ابتكارية:
- �بتكار �صيغ للتمويل.

- �بتكار وتطوير �خلدمات �مل�صرفية.

اأ�شبقية دبي يف القت�شاد الإ�شالمي:
تــكــون عا�صمة  �أن  دبــــي  عــلــى  بــعــيــد�ً  ول  غــريــبــاً  لــيــ�ــس 

و�لرقي  �حل�صارة  عا�صمة  هي  كما  �لإ�ــصــالمــي،  لالقت�صاد 

و�لــعــد�لــة و�حلــريــة و�لأمــــن وغــري ذلــك مــن �ملــفــاخــر �لتي 

�ملتحدة  �لعربية  �لإمــــار�ت  ودولـــة  خا�صة،  �لإمـــارة  تعي�صها 

عامة، يف �أوج �لكمال �ملن�صود. 

فــالقــتــ�ــصــاد �لإ�ــصــالمــي مل يــر نـــور �لنــطــالق ب�صكله 

�ملوؤ�ص�صي �لبنكي و�مل�صريف �إل من دبي قبل نحو �أربعة عقود، 

دبي  بنك  �صعيد  بــن  ر��ــصــد  �ل�صيخ  لــه  �ملغفور  �أن�صاأ  �أن  يــوم 

�لإ�صالمي مع رجل �لأعمال �لإمار�تي �حلاج �صعيد لوتاه، 

�لإ�صالمي  �لقت�صاد  بــد�أ  �ليوم  ذلــك  ومنذ  م،   1975 عــام 

ميخر يف �لآفاق حتى و�صل �إىل �لعاملية، ملا �أثبت من جد�رة 

ونفع وخدمة لالإن�صان و�لبنيان و�ل�صناعة و�لزر�عة وغري 

دبــي حا�صنة له  �أن تكون  ذلــك، فكان مــن �جلـــد�رة مبكان 

ملنتجاته  وتــطــويــر�ً  وتنظيماً  ت�صريعاً  حتتويه  وعا�صمة 

�لزيف  من  و�لعمل  �ل�صوق  و�قــع  يف  وحمايته  ومبتكر�ته، 

�لأمــور  وهــي  مناف�صته،  ويهز  �صفوه  يعكر  �لــذي  و�خلــلــل 

�ملالية  �ل�صناعة  تكون هذه  �لنا�س حتى  �لتي طاملا متناها 

و�فية بالغر�س �صاملة من �ملر�س، �لذي قد ينخر يف ج�صمها 

�مل�صلمني،  غري  فيها  وطمع  �أ�صدها،  بلغت  �أن  بعد  فيميتها 

�أجــدر منها له،  �أن تقوم دبي بهذه �ملهمة فال  وذلــك يعني 

ر��صد  بــن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  تــوجــه  هــو  وهـــذ� 

حفظه �هلل تعاىل ورعاه.

ولتحقيق هذ� �لغر�س: 

ل بد من �آلية حمددة تكون على م�صتوى �لتحدي، وهي 

تكمن يف �لآتي:

�ملــ�ــصــارف  قــانــون  بتطوير  تــقــوم  ت�صريعية  بيئة  �إيــجــاد 

للم�صرفية  �لــكــبــري  �لــتــوجــه  مـــع  لـــيـــتـــو�ءم  �لإ�ـــصـــالمـــيـــة؛ 

�لإ�صالمية يف �لإمارة.

�لإ�صالمية  للم�صارف  قانوين  ت�صريع  �أول  كــان  فقد 

اأهداف امل�شارف الإ�شالمية:

اأوًل: الأهداف املالية:
�- جذب �لود�ئع وتنميتها.

ب- ��صتثمار �لأمو�ل.

ج ـ حتقيق �لأرباح.

ثانيًا: اأهداف خا�شة باملتعاملني:
- تقدمي خدمات م�صرفية متطورة.

- توفري �لتمويل �ملنا�صب للم�صتثمرين.

- توفري �لأمان للمودعني.

ثالثًا: اأهداف داخلية:
- تنمية �ملو�رد �لب�صرية.

- حتقيق معدل منو.

- �لنت�صار �جلغر�يف.

 اأهمية امل�شارف الإ�شالمية:
�أوجدت �مل�صارف �لإ�صالمية نوعاً من �لتعامل �مل�صريف 

�لتقليدي. �مل�صريف  �لقطاع  قبل ذلك يف   مل يكن موجود�ً 

للتعامل بني  �أ�ــصــ�ــصــاً  �لإ�ــصــالمــيــة  �ملــ�ــصــارف  �أدخـــلـــت  فــقــد 

�ملــ�ــصــرف و�ملــتــعــامــل، تــعــتــمــد عــلــى �ملــ�ــصــاركــة يف �لأربـــــاح 

�جلـــهـــد من  �ملـــ�ـــصـــاركـــة يف  �إىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة  و�خلـــ�ـــصـــائـــر، 

قـــبـــل �ملـــ�ـــصـــرف و�ملـــتـــعـــامـــل، بــــــدًل مــــن �أ�ـــصـــ�ـــس �لــتــعــامــل 

�لـــتـــقـــلـــيـــدي �لـــقـــائـــم عـــلـــى مــــبــــد�أ �ملـــديـــونـــيـــة )�ملــــديــــن/ 

�لعمل. يف  �مل�صاركة  دون  فقط  �لأمـــو�ل  وتقدمي   �لــد�ئــن( 

كــمــا �أوجـــــــدت �ملـــ�ـــصـــارف �لإ�ـــصـــالمـــيـــة �أنـــظـــمـــة لــلــتــعــامــل 

�صيغ  وهي  �لقت�صادية  �لقطاعات  جميع  يف  �ل�صتثماري 

�ل�ــصــتــثــمــار �لإ�ــصــالمــيــة كــاملــر�بــحــة و�ملــ�ــصــاركــة و�ملــ�ــصــاربــة  

�صيغ  �أنــو�ع  من  ذلك  غري  �إىل  و�لتاأجري....  و�ل�صت�صناع 

�ل�صتثمار �لتي ت�صلح لال�صتخد�م يف كافة �لأن�صطة.

يلي: ما  �إىل  �لإ�صالمية  �مل�صارف  وجــود  �أهمية   وترجع 

قــنــو�ت  �إيــجــاد  يف  �لإ�ــصــالمــيــة  �ملجتمعات  رغــبــة  تلبية   -  1
 لــلــتــعــامــل �ملــ�ــصــريف بــعــيــد�ً عــن ��ــصــتــخــد�م �أ�ــصــعــار �لــفــائــدة.

�لأنــ�ــصــطــة  �ملــعــامــالت يف  فــقــه  لتطبيق  �إيـــجـــاد جمـــال   -  2
�مل�صرفية.

 خ�شائ�ص امل�شارف الإ�شالمية:
�لتقليدية  �ملــ�ــصــارف  عــن  �لإ�ــصــالمــيــة  �ملــ�ــصــارف  تتميز 

بالعديد من �خل�صائ�س من �أهمها:

1 - تطبيق �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية يف كافة �ملعامالت 
�مل�صرفية و�ل�صتثمارية.

يف  �خل�صارة  �أو  �لربح  يف  �مل�صاركة  �أ�صلوب  تطبيق   -  2
�ملعامالت

3 - تطبيق �أ�صلوب �لو�صاطة �ملالية �لقائم على �مل�صاركة.

4 - تطبيق �لقيم و�لأخالق �لإ�صالمية يف �لعمل �مل�صريف.
جمموعة  بتقدمي  �لإ�صالمية  �مل�صارف  تتميز  كما   -  5

من �لأن�صطة ل تقدمها �مل�صارف �لتقليدية وهي:

�- ن�صاط �لقر�س �حل�صن.

ب - ن�صاط �صندوق �لزكاة.

ج - �لأن�صطة �لثقافية �مل�صرفية.

8 خ�شائ�ص لالقت�شاد الإ�شالمي
تت�شمن الرقابة والواقعية والتوازن

بني م�شلحة الفرد وم�شلحة اجلماعة

القت�شاد الإ�شالمي جمموعة مبادئ
واأ�شول حتكم الن�شاط القت�شادي

20وفقًا للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية
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ومكاتب �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية و�ل�صركات �ل�صتثمارية 

�لإ�صالمية �لأجنبية �لتي يرخ�س لها بالعمل د�خل �لدولة 

من �أحكام �لبند )8( من �ملادة )90( و�لبند  هـ من �ملادة )96( 

 من �لقانون �لحتادي رقم )10( ل�صنة 1980م، �مل�صار �إليه.

�ملادة  �لبند )ب( من  �أحكام  - وت�صتثنى تلك �جلهات من   2
)90( من �لقانون �لحتادي رقم )10( ل�صنة 1980م، �مل�صار 

�إليه وذلك مبا ل يتعار�س مع �أحكام �لت�صريعات �ملعمول بها 

يف �لإمارة �ملعنية.

�ملادة )5(

ت�صكل بقر�ر من جمل�س �لوزر�ء هيئة عليا �صرعية ت�صم 

�لعليا  �لرقابة  تتوىل  وم�صرفية  وقانونية  �صرعية  عنا�صر 

�ل�صتثمارية  و�ل�صركات  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملــ�ــصــارف  على 

�لإ�صالمية للتحقق من م�صروعية معامالتها وفقاً لأحكام 

�لــر�أي فيما يعر�س على  �إبــد�ء  �ل�صريعة �لإ�صالمية، كذلك 

لن�صاطها. ويكون  �أثناء ممار�صتها  هذه �جلهات من م�صائل 

هذه  وتلحق  �ملــذكــورة.  للجهات  ملزماً  �لعليا  �لهيئة  ر�أي 

�لهيئة بوز�رة �ل�صوؤون �لإ�صالمية و�لأوقاف.

�ملادة )6(

يتعني �لن�س يف عقد تاأ�صي�س �مل�صرف �أو �ملوؤ�ص�صة �ملالية 

�لأ�صا�صي  �لنظام  ويف  �لإ�صالمية  �ل�صتثمارية  �ل�صركة  �أو 

عدد  يقل  �ل�صرعية ل  للرقابة  هيئة  ت�صكيل  على  منها  لكل 

�أع�صائها عن ثالثة تتوىل مطابقة معامالتها وت�صرفاتها 

�لنظام  ويــحــدد  وقــو�عــدهــا،  �لإ�ــصــالمــيــة  �ل�صريعة  لأحــكــام 

و�أ�ــصــلــوب  �لهيئة  هـــذه  ت�صكيل  كيفية  منها  لــكــل  �لأ�ــصــا�ــصــي 

�أ�صماء  وتعر�س  �لأخــرى.  و�خت�صا�صاتها  لعملها  ممار�صتها 

�ملن�صو�س عليها  �لعليا  �لهيئة  �ل�صرعية على  �لرقابة  هيئة 

يف �ملادة �ل�صابقة لإجازتها قبل �صدور قر�ر �لت�صكيل.

�ملادة )7(

�ل�صركة  �أو  �ملالية  �ملوؤ�ص�صة  �أو  �مل�صرف  خ�صوع  حالة  يف 

�ل�ــصــتــثــمــاريــة �لإ�ــصــالمــيــة لــرقــابــة ديــــو�ن �ملــحــا�ــصــبــة طبقاً 

للقانون �لحتادي رقم ) 7( ل�صنة 1976م، �مل�صار �إليه تقت�صر 

مهمة �لديو�ن على �لرقابة �لالحقة، ول يكون للديو�ن �أن 

يتدخل يف ت�صيري �أعمال تلك �جلهات �أو �لتعر�س ل�صيا�صتها.

  

�ملادة )8(

�ملالية و�ل�صركات �ل�صتثمارية  على �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات 

�لإ�صالمية وكذلك فروع ومكاتب �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية 

وقت  �لقائمة  �لأجنبية  �لإ�صالمية  �ل�صتثمارية  و�ل�صركات 

�لعمل بهذ� �لقانون، �أن توفق �أو�صاعها وفقاً لأحكامه خالل 

مدة �صنة من تاريخ �لعمل به.

�ملادة )9(

على �لوزر�ء و�ل�صلطات �ملخت�صة يف �لإمار�ت - كل فيما 

يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

�ملادة )10(

به من  �لر�صمية ويعمل  �لــقــر�ر يف �جلــريــدة  ين�صر هــذ� 

تاريخ ن�صره.

   ز�يد بن �صلطان �آل نهيان

 رئي�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة                                  

   �صدر عنا يف ق�صر �لرئا�صة باأبوظبي،

 بتــــاريخ: 3 ربيع �لآخر 1406 هـ                                      

�ملو�فق: 15 دي�صـمرب 1985 مـ 

فاإن هذ� �لقانون كان �أول قانون ر�صمي ت�صهده �مل�صرفية 

�لإ�صالمية، وعلى �صوئه �كت�صبت �مل�صرفية �لإ�صالمية قوة 

طماأنينة،  �لنا�س  و�أعــطــى  ح�صانة  �أعــطــاهــا  �لــذي  �لــقــانــون 

ف�صهدت �ملــ�ــصــارف �لإ�ــصــالمــيــة طــفــرة نــوعــيــة كــمــاً وكــيــفــاً، 

بلد�ن  �أخــرى �صدرت يف  نو�ة لقو�نني  �لقانون  وليكون هذ� 

كثرية عملت يف ظلها �لبنوك �لإ�صالمية. 

للقانون �لحتادي رقم )10( ل�صنة  ورقابته وتفتي�صه طبقاً 

"1980م، �مل�صار �إليه ومبا ل يتعار�س مع �أحكام هذ� �لقانون.
- وت�صري �أحكام �لفقر�ت �ل�صابقة - فيما عد� ما يتعلق   4   

يف  تن�صئها  �لتي  و�ملكاتب  �لفروع  على   - و�ل�صكل  بالتاأ�صي�س 

�ل�صتثمارية  و�ل�صركات  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  �لدولة 

�لإ�صالمية �لأجنبية.

�ملادة )3(

- يكون للم�صارف �لإ�صالمية �حلق يف مبا�صرة جميع   1
و�ملالية  و�لتجارية  �مل�صرفية  و�لعمليات  �خلدمات  بع�س  �أو 

�أنــو�ع  مبا�صرة جميع  �حلق يف  لها  يكون  كما  و�ل�صتثمارية، 

�خلدمات و�لعمليات �لتي تبا�صرها �مل�صارف �ملن�صو�س عليها 

�إليه  �مل�صار  1980م،  ل�صنة   )10( رقم  �لحتــادي  �لقانون  يف 

�خلدمات  هــذه  متت  �صو�ء  فيه  �لـــو�ردة  باملدد  �لتقيد  ودون 

�أو �لعمليات حل�صاب �مل�صرف �لإ�صالمي �أو حل�صاب �لغري �أو 

�حلق  �أي�صاً  �لإ�صالمية  للم�صارف  ويكون  معه،  بال�صرت�ك 

حتت  �أو  قائمة  م�صاريع  يف  و�لإ�ــصــهــام  �ل�صركات  تاأ�صي�س  يف 

�لتاأ�صي�س، ب�صرط �أن يكون ن�صاطها متفقاً مع �أحكام �ل�صريعة 

�لإ�صالمية.

�ل�صتثمارية  و�ل�صركات  �ملالية  للموؤ�ص�صات  ويكون   -  2
�لإ�صالمية �حلق يف �لقيام بعمليات �لت�صليف و�لإقر��س 

�لإ�صهام  وكذلك  �ملالية  �لعمليات  من  وغريها 

�لتاأ�صي�س،  حتــت  �أو  قائمة  م�صاريع  يف 

�ملنقولة  �لقيم  يف  �أمــو�لــهــا  و��صتثمار 

ل�صتثمارها  �لــنــقــديــة  �لـــود�ئـــع  وتــلــقــي 

طبقاً لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

�ملادة )4(

1 - ت�صتثنى �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية و�ل�صركات 
�ل�صتثمارية �لإ�صالمية �لتي توؤ�ص�س يف �لدولة، وفروع 

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )8( ل�صنة 1984م، يف �صاأن 

�ل�صركات �لتجارية،

وبــــنــــاء عـــلـــى مــــا عـــر�ـــصـــه وزيــــــر �ملـــالـــيـــة و�لـــ�ـــصـــنـــاعـــة، 

ومــــــو�فــــــقــــــة جمــــلــــ�ــــس �لـــــــــــــــــوزر�ء و�ملـــــجـــــلـــــ�ـــــس �لــــوطــــنــــي 

 �لحتــــــــــــــادي، وتــــ�ــــصــــديــــق �ملـــجـــلـــ�ـــس �لأعــــــلــــــى لـــــالحتـــــاد،

�أ�صدرنا �لقانون �لآتي:

�ملادة )1(

يــقــ�ــصــد بـــاملـــ�ـــصـــارف و�ملـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات �ملـــالـــيـــة و�لـــ�ـــصـــركـــات 

�ل�ــصــتــثــمــاريــة �لإ�ـــصـــالمـــيـــة تــلــك �لـــتـــي تــتــ�ــصــمــن عــقــودهــا 

�أحــكــام  بتطبيق  �لــتــز�مــاً  �لأ�ــصــا�ــصــيــة  ونــظــمــهــا  �لتاأ�صي�صية 

�ل�صريعة �لإ�صالمية وتبا�صر ن�صاطها وفقاً لهذه �لأحكام.

�ملادة )2(

- تــوؤ�ــصــ�ــس �ملــ�ــصــارف و�ملــوؤ�ــصــ�ــصــات �ملــالــيــة و�لــ�ــصــركــات   1
طبقاً  ن�صاطها  ومتار�س  �لدولة  يف  �لإ�صالمية  �ل�صتثمارية 

لأحكام هذ� �لقانون.

2 - وتخ�صع هذه �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات للقانون 
�لحتادي رقم )10( ل�صنة 1980 م، وللقانون �لحتادي رقم 

�لقو�نني  من  ولغريهما  �إليهما  �مل�صار  م،   1984 ل�صنة   )8(

 - �ل�صائدة  �لعرف  ولقو�عد  �لدولة  يف  بها  �ملعمول  و�لنظم 

 وذلك كله فيما مل يرد يف �صاأنه ن�س خا�س يف هذ� �لقانون.

�صكل  و�لــ�ــصــركــات  و�ملوؤ�ص�صات  �ملــ�ــصــارف  تلك  وتتخذ   -  3    

لــالأحــكــام  وفــقــاً  تاأ�صي�صها  ويــتــم  �لــعــامــة  �ملــ�ــصــاهــمــة  �ــصــركــة 

ل�صنة   )8( رقـــم  �لحتـــــادي  �لــقــانــون  يف  عليها  �ملــنــ�ــصــو�ــس 

�ملركزي  �مل�صرف  لرتخي�س  وتخ�صع  �إليه  �مل�صار  م،   1984

دبي �شباقة يف بناء القت�شاد
الإ�شالمي وتاأ�شي�ص اأول بنك

اإ�شالمي قبل اأربعة عقود

ن�ص القانون الحتادي رقم )6( ل�شنة 

1985 ب�شاأن امل�شارف واملوؤ�ش�شات
املالية وال�شركات ال�شتثمارية الإ�شالمية
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- �إيجاد معايري �صرعية حما�صبية للم�صارف �لإ�صالمية 

تتنا�صب مع توجه �لإمارة، وم�صتفيدة من �ملعايري �ملحا�صبية 

�ل�صادرة عن �لأيويف، مبملكة �لبحرين.

- �إيجاد منتجات جديدة من�صبطة قابلة للتطبيق.

و�إ�صالح ما فيها من خلل  �لقدمية  �ملنتجات  - مر�جعة 

ت�صريعي.

وتهتم مبا يلي:

• وم�صادره 	 �حلالل  لتعريف  خا�صة  ت�صريعات  �إيجاد 

وفو�ئده، و�أنو�ع �حلر�م وم�صاره ومفا�صده.

• تدوين معايري �صرعية للحالل م�صتمدة من عموم 	

وم�صتفيدًةً  ومر�جعه،  وم�صادره  �لإ�صالمي  �لفقه 

من �لأن�صطة �ل�صابقة لبع�س �لدول �ملعنية ب�صناعة 

�حلالل.

• تــوفــري مــعــلــومــات )مــكــنــز( �صحيحة وحــديــثــة حــول 	

�صناعة �حلالل وخدماته يف �لعامل �لإ�صالمي وغريه.

• بحث �جلو�نب �لتقنية ل�صناعة �حلالل وخدماته.	

• بيان �لأعر��س �لتي جتعل �حلالل حر�ماً وطرق جتنبها.	

• تطوير �صناعة �حلالل وت�صويقه عاملياً. 	

• جعله 	 �أو  دبــي،  يف  و�لتحكيم  �مل�صاحلة  هيئة  تدعيم 

تابعاً للحكومة.

• و�إجناز 	 �لهيئات،  هذه  لتاأ�صي�س  كافية  ميز�نية  توفري 

من  �لتاأ�صي�س  بعد  ميز�نيتها  وترتيب  �ملــبــادرة،  هــذه 

و�قع ن�صاطها.

 فــاإذ� وجــدت هــذه �لآلية ب�صكل كــاف و�ف حتقق �لهدف 

ر��صد  بــن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �ل�صامي  �لكبري 

حفظه �هلل ورعاه، �إن �صاء �هلل تعاىل.

فـــاإن جــل هــذه �لآلــيــة متبعة يف �لـــدول �لــتــي ت�صمو لأن 

تكون م�صدر�ً لل�صناعة �ملالية �لإ�صالمية ومنتجات �حلالل، 

كماليزيا وتركيا.

و�هلل تعاىل ن�صاأل �أن يحقق �ملر�د على وجه �لكمال و�لتمام.

و�صلى �هلل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه.

وقد كان كافياً و�فياً لتحقيق �لغر�س �آنذ�ك، �إل �أن جعل 

دبي عا�صمة لالقت�صاد �لإ�صالمي، فاإن ذلك يقت�صي: 

�لتاأمني  �صركات  لي�صمل   �لقانون  مفرد�ت  تو�صيع   -  1
و�ملختلطة،  �مل�صتقلة،  �لإ�ــصــالمــيــة  و�لــ�ــصــركــات  �لتكافلية، 

يف  و�حلوكمة  �لتقليدية،  �لبنوك  يف  �لإ�صالمية  و�لنو�فذ 

�ملــنــتــجــات �لإ�ــصــالمــيــة و�ملــ�ــصــاحلــة و�لــتــحــكــيــم،  وي�صتوعب 

�حلــالل،  �لتجارية  �ملنتجات  مــن  �مل�صارفية  غــري  �لــتــجــارة 

�مل�صنعة و�ملجلوبة.

�أ�صاًل  يكون  و��ــصــح  قــانــوين  لت�صريع  حتتاج  كلها  فهذه 

لهذه �لنطالقة، ل �صيما �أن �لقانون �لأول مل يفعل ب�صكل 

كاف ومل يطور منذ �صدوره قبل 28 �صنة.

وذلك يقت�صي ت�صكيل فريق قانوين و�صرعي و�قت�صادي 

ل�صياغة قانون يتالءم مع هذ� �لتوجه �لكبري.

- ت�صكيل هيئة �صرعية عليا، متخ�ص�صة يف �مل�صرفية   2
�لإ�ـــصـــالمـــيـــة، مــكــونــة مـــن فــقــهــاء �ــصــرعــيــني ومــ�ــصــرفــيــني 

و�لعمل  �لإ�صالمية  �ل�صوؤون  تابعة لد�ئرة  �إ�صالميني، تكون 

�لإ�ــصــالمــي،  �لــعــمــل  بــحــكــم تخ�ص�صها يف  بــدبــي،  �خلــــريي 

من  رقم2011/39  �لتنظيمي  وهيكلها  �إن�صائها  وقــانــون 

�ملجل�س �لتنفيذي بتاريخ 11دي�صمرب2011م 

وتكون مهمتها ما يلي:

- �إيــــجــــاد مـــعـــايـــري �ــصــرعــيــة لــلــمــعــامــالت �ملــ�ــصــرفــيــة 

من  م�صتفيدة  �لإمـــــارة،  تــوجــه  مــع  متنا�صبة  �لإ�ــصــالمــيــة 

�ملعايري �ل�صرعية �ل�صادرة عن »�لأيويف« مبملكة �لبحرين 

�ل�صقيقة، وم�صيفة عليها ما حتتاجه �مل�صرفية �لإ�صالمية 

من معايري �أخرى، ومن قر�ر�ت �ملجامع �لفقهية و�لندو�ت 

�لهيئة  �صابقاً وحديثاً، ومن  �ملنعقدة  �لإ�صالمية  �مل�صرفية 

�ملاليزية »�إ�صر�« لكونها ذ�ت �أ�صبقية يف هذ� �ملجال، ولديها 

خربة كبرية ميكن �أن ي�صتفاد منها كثري�ً، وتطور �لتجربة 

ب�صكل �أف�صل. 

ــــر�ف �ملــبــا�ــصــر عــلــى مــنــتــجــات وعـــقـــود �لــبــنــوك  - �لإ�ــــص

و�ملــ�ــصــارف �لإ�ــصــالمــيــة، و�لــ�ــصــوق �ملـــايل، مــع بــقــاء �لهيئات 

�لد�خلية للبنوك و�مل�صارف، لتكون �أحد رو�فد �لهيئة �لعليا 

يف �ملنتجات و�لتدقيق و�لرقابة. 

�ملعايري  �صوء  يف  �مل�صرفية  للعمليات  دقيقة  مر�قبة   -

و�صو�بط �ملنتجات ولو�ئحها �ملن�صورة.

ون�صر  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  �جلــاد يف  بالبحث  �لعناية   -

�لكبري  �لــتــوجــه  تتنا�صب مــع  و�إ�ــصــد�ر كتب جــديــدة  تــر�ثــه 

لالإمارة. 

- �إقامة �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت بانتظام وتن�صيق مع �لهيئات 

�ملماثلة د�خل وخارج دولة �لإمار�ت.  

�لإ�صالمي،  �لقت�صاد  يف  متخ�ص�صة  �أكادميية  �إن�صاء   -

للتدري�س  ُي�صتقطب  �لعليا،  و�لدر��صات  �جلامعية  للمرحلة 

فيها ذوو �لكفاء�ت �لعالية من خمتلف �لبلد�ن؛ لتكون مكوناً 

�أ�صا�صياً للمو�رد �لب�صرية �لعاملة يف �مل�صارف �لإ�صالمية، يف 

كل �ملجالت �ل�صرعية و�لرقابية و�ملحا�صبية.

قابلة  زر�عــيــة،  �أو  �صناعية  مهمة،  حملية  �صلع  �إيجاد   -

ذ�ت  �لــدولــيــة،   �ل�صلع  عــن  بــديــاًل  لتكون  �ملالية  للم�صاربة 

حمفز�ً  ولتكون  �لرديئة،  و�ملنتجات  �جلــيــدة،  غري  �ل�صمعة 

قوياً لالقت�صاد �ملحلي �صناعة وزر�عة.

با�صم  �لإ�ــصــالمــيــة،  �مل�صرفية  يف  عاملية  جــائــزة  �إنــ�ــصــاء   -

رئي�س �لدولة �أو نائبه، تعطى ملن له �إ�صهام عظيم يف تفعيل 

�مل�صرفية �لإ�صالمية ت�صريعاً وحما�صبة، �أو تطبيقاً يف �صوق 

�لعمل و�لإنتاج.

بــاأن حتتفظ بن�صبة  �لإمـــارة  �لعاملة يف  �لبنوك  �إلــز�م   -

�أ�صولها يف جمال �مل�صرفية �لإ�صالمية ك�صكوك  20% من 
�أو �أ�صول �أو غري ذلك.

- �إن�صاء هيئة عليا متخ�ص�صة يف �لتاأمني �لتكافلي و�إعادة 

�لتاأمني،  �صركات  �أو  �ملــال  �صوق  يخ�س  فيما  �صو�ء  �لتاأمني، 

تخ�ص�صها  بحكم  �لإ�صالمية  �ل�صوؤون  لــد�ئــرة  تابعة  تكون 

قانوناً ونظاماً.

 �لقو�نني �مل�صرفية 
)1(

- �إن�صاء هيئة متخ�ص�صة حلوكمة

�إن�صاوؤها يف  �ملُر�د  �لهيئة  �ل�صادرة عن  و�ملعايري  �لإ�صالمية، 

�لتكافلي،  �لتاأمني  وجمــال  و�ملحا�صبي،  �ل�صرعي  �ملجالني 

تــكــون تابعة لــد�ئــرة �لــ�ــصــوؤون �لإ�ــصــالمــيــة و�لــد�ئــرة �ملالية 

و�لقانونية بحكومة دبي.

�إن�صاء هيئة �صرعية عليا متخ�ص�صة باحلالل �صناعة   -

وتــ�ــصــديــر�ً و��ـــصـــتـــري�د�ً، تــكــون مــكــونــة مــن فــقــهــاء و�أطــبــاء 

وقانونيني وفنيني، تكون تابعة لد�ئرة �ل�صوؤون �لإ�صالمية، 

الهوام�ص

تهدف . 1 �لــتــي  و�لـــقـــر�ر�ت  و�لــنــظــم  �لقو�نين  مــن  مجموعة  هــي  �لحوكمة 

�لــجــودة و�لــتــمــيــز فــي �لأد�ء عــن طــريــق �خــتــيــار �لأ�ــصــالــيــب  �إلـــى تحقيق 

�لموؤ�ص�صة. �أو  �لــ�ــصــركــة  و�أهـــــد�ف  خــطــط  لتحقيق  و�لــفــعــالــة   �لمنا�صبة 

بين  �لعالقات  تحكم  نظم  وجــود  �أي  �لنظام  تعني  �لحوكمة  فــاإن  وبذلك 

تقوية  مقومات  ت�صمل  كما  �لأد�ء،  فــي  تــوؤثــر  �لــتــي  �لأ�صا�صية  �لأطــــر�ف 

�لموؤ�ص�صة على �لمدى �لبعيد وتحديد �لم�صوؤولية.

اقرتاح ب�شياغة قانون يواكب التوجه 

نحو القت�شاد الإ�شالمي واإن�شاء 

اأكادميية متخ�ش�شة للمرحلة اجلامعية 

وجائزة عاملية يف امل�شرفية الإ�شالمية 

وهيئة عليا للتاأمني واأخرى للحوكمة 

وثالثة �شرعية عليا
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وفي هذ� �ل�صياق جاءت مبادرة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

محمد بن ر��صد �آل مكتوم - نائب رئي�س �لدولة - رئي�س 

مجل�س �لــوزر�ء - حاكم دبي، فهي تعد مثاًل حياً وو�قعاً 

عملياً ل�صت�صر�ف �لم�صتقبل، و�لتي تق�صي باإ�صافة قطاع 

�لقت�صاد �لإ�صالمي وما يتعلق به من معارف �إلى �قت�صاد 

لهذ�  �لو�عد  للم�صتقبل  ��صت�صر�فاً  تعد  وهي  دبــي،  �إمــارة 

�لقطاع في �لقت�صاد �لعالمي، بهدف تحويل دبي لتكون 

مع  �لمتو�فقة  �لقت�صادية  لالأن�صطة  �لدولية  �لعا�صمة 

على  بالنفع  يــعــود  بما  وتوظيفها  �لإ�ــصــالمــيــة  �ل�صريعة 

وهو  �أخــــرى،  ناحية  مــن  و�لب�صرية  ناحية  مــن  �لإمــــارة 

لالإ�صهام  و�لفقهاء  �لمجتهدين  همم  ��صتنفار  يعني  ما 

و�أبعاده  �لم�صتقبل  ��صت�صر�ف  تتبنى  �لتي  باجتهاد�تهم 

لو�صع هذه �لروؤية مو�صع �لتنفيذ. 

ومن �لق�صايا �لتي يمكن للفقه �ل�صت�صر�في �أن ي�صهم 

فيها بدور فاعل: ق�صية �لقت�صاد �لمعرفي �لذي ن�صاأ بعد 

ل  �لتطور �لهائل في �لحياة �لقت�صادية �لمعا�صرة، وتحوُّ

وهو  �لذهني،  �لعمل  �إلــى  �لع�صلي  �لعمل  من  �لكثيرين 

و�لم�صاركة  �لمعرفة  على  �لح�صول  حــول  يــدور  �قت�صاد 

تح�صين  بهدف  و�بتكارها؛  وتوظيفها  و��صتخد�مها  فيها 

�لإفــــادة من  كــافــة مــن خــالل  �لــحــيــاة بمجالتها  نوعية 

خدمات معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة، 

و��صتخد�م للعقل �لب�صري كر�أ�س للمال، وتوظيف �لبحث 

�ل�صتر�تيجية  �لتغير�ت  من  مجموعة  لإحد�ث  �لعلمي؛ 

�أكثر  في طبيعة �لمحيط �لقت�صادي وتنظيمه؛ لي�صبح 

وتكنولوجيا  �لعولمة  تحديات  مع  و�ن�صجاماً  ��صتجابة 

�لــمــعــرفــة و�لتنمية  �لــمــعــلــومــات و�لتــ�ــصــالت وعــالــمــيــة 

�لم�صتد�مة بمفهومها �ل�صمولي �لتكاملي.

و�لروؤية �لم�صتقبلية لهذ� �لنوع من �لن�صاط �لقت�صادي 

�إلى  �صيوؤدي  فاإنه  بالأرقام  لم يكن هناك كذب  �أنه ما  توؤكد 

و�لفكرية  �لقت�صادية  و�لأن�صطة  �لمعارف  من  �لكثير  نمو 

و�ل�صتر�تيجية و�لجتماعية، وهو ما ي�صاهم م�صاهمة فعالة 

.
)1(

في تحقيق �لنمو وزيادة �لإنتاج �لفكري 

تعريف الفقه ال�شت�شرايف
�لقو�عد  مــن  مجموعة  عــن:  عــبــارة  �ل�صت�صر�في  �لفقه 

�لتي ت�صتخدم في �صياغة �لأحكام �ل�صرعية �لعملية �لمتعلقة 

منتظرة  لمتغير�ت  �لعلمي  �لتوقع  على  بناء  �لقادم؛  بالزمن 

�لبالد  �صالح  تحقيق  منها  �لمرجو  �ل�صيا�صات  ور�ــصــم  فــيــه، 

.
)2(

و�لعباد، وح�صد �لإمكانات �لمنا�صبة و�لالزمة لتحقيقها 

�إلـــى ت�صور  �أن هــذ� �لــنــوع مــن �لفقه يــهــدف  وظــاهــر 

لمو�جهتها،  �لتهيوؤ  ثــم  ومــن  وقــوعــهــا،  قبل  �لم�صكالت 

وقوعها،  دون  و�لحيلولة  عليها  �لطريق  لقطع  حتى  �أو 

�لمحتملة  للمخاطر  �لمبكر  �لإنــذ�ر  جهاز  بمثابة  فكاأنه 

�لممكنة،  �لنظر في �لختيار�ت  �لم�صتقبل، وبالتالي  في 

وتر�صيد عملية �لمفا�صلة بينها، بالمو�زنة بين ما يمكن 

�أن يوؤدي �إليه كل �ختيار منها من تد�عيات، وما يمكن �أن 

.
)3(

ي�صفر عنه من نتائج 

لعلماء  لي�س مهماً  �لفقه  �لنوع من  هــذ�  فــاإن  ولذلك   

و�لقت�صاد  �ل�صيا�صة  لرجال  مهم  هو  و�إنما  فقط،  �لفقه 

�أي�صاً؛ لأن قر�ر�تهم ل بد و�أن يتوقعو� �آثارها، وعليهم �أن 

يتنبوؤو� بالنتائج �لم�صتقبلية لها، كما �أن �لفقه �ل�صت�صر�في 

في �لجانب �لتطبيقي ل يقت�صر على �لحالت �ل�صخ�صية 

من  كــثــيــر�ً  بحكمه  ي�صمل  هــو  بــل  �لــخــا�ــصــة،  �لــفــرديــة  �أو 

�لتطبيقات �لتي يزخر بها �لتر�ث �لفقهي �لإ�صالمي منذ 

عهد �لر�صول �إلى يومنا هذ�، �صو�ء كانت فردية �أو جماعية، 

و�صو�ء كانت خا�صة �أو عامة، وهو بهذه �لمزية ي�صكل ثروة 

.
)4(

فقهية وعلمية 

ماهية القت�شاد املعريف
يجدر �لتنبيه �أوًل �إلى �أن مفهوم ر�أ�س �لمال قد �ختلف 

كان  فقد  �لــتــطــور؛  ح�صب  على  �لقت�صاديين،  نظر  فــي 

يعبر عنه في ع�صر �لزر�عة بالأر�س �لخ�صبة، وحيو�نات 

�لمزرعة، و�لمز�رع �لذي يعمل بالمحر�ث لإنتاج �لطعام، 

�أ�صبح مفهوم ر�أ�س �لمال هو تو�فر  وفي ع�صر �ل�صناعة 

�لـــمـــو�د �لأولـــيـــة، و�لـــثـــروة �لــمــاديــة، ومــ�ــصــادر �لــطــاقــة، 

كالبترول، �أما مفهوم ر�أ�س �لمال في ع�صر �لمعرفة فهو 

لــالإبــد�ع،  �لفكرية  �لمقدرة  لديه  �لــذي  �لب�صري  �لعقل 

دور الفقهـاء والمجتهـدين
في تحويل دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي

د/ إبراهيم علوان
�أ�ضتاذ �ل�ضريعة �لإ�ضالمية �مل�ضارك يف كلية �لدر��ضات 

�لإ�ضالمية و�لعربية بدبي

-    تعريف الفقه ال�شت�شرايف وجمالته

-    ماهية القت�شاد املعريف وخ�شائ�شه

-    التاأ�شيل ال�شرعي للفقه ال�شت�شرايف

-    كيف ن�شت�شرف امل�شتقبل؟

منه  ينبثق  وتمامها  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  بكمال  �إيماننا  �إن 

�صافية  كلمة  �ل�صريعة  لهذه  تكون  و�أن  بــد  ل  بــاأنــه  جــازم  يقين 

�لألفية  بد�ية  في  �لإن�صاني  �لعالم  يعي�صها  �لتي  �لتطور�ت  في 

�لثالثة، وهي تطور�ت هائلة لم يعرف �لتاريخ �لب�صري لها مثياًل، 

ومن �ل�صروري �أن يكون لأحكامها ح�صور في قلب هذ� �لع�صر، 

بحيث يناق�س �لمتخ�ص�صون فيها ق�صايا �لو�قع، ويفتون فيها، 

يتاأملون فــي م�صاكل  بــل  �لــحــد،  ثــم ل يتوقف دورهـــم عند هــذ� 

�لتي  و�لبحوث  بالدر��صات  م�صتاأن�صين  ويدر�صونها.  �لم�صتقبل، 

يقدمون  ثــم  �لم�صتقبلية،  �لــعــلــوم  فــي  �لمتخ�ص�صون  تناولها 

للب�صرية ر�أيهم في مجمل هذه �لأحو�ل و�لتجاهات �ل�صتثنائية 

في عمر �لإن�صانية كله، ول يعني هذ� �أن يتتبع �لفقه �لإ�صالمي 

هذه �لدر��صات في كل ما تر�ه وتخرج به، و�إنما �لمق�صود هو �أن 

ي�صتفيد منها في عملية �ل�صتنباط و�لجتهاد.

االقتصـــــاد 
المعـرفـــي 
والفقــــــه 
االستشرافي
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وقاعدة  يعطى حكمه؟«  �ل�صيء  قــارب  ما  كالو�قع؟ وهل 

.
)15(

»هل �لعبرة للماآل �أو للحال؟« 

كيف ن�شت�شرف امل�شتقبل؟
 �لــفــقــه �ل�ــصــتــ�ــصــر�فــي يــقــوم عــلــى تــوقــع مـــا �ــصــيــقــع في 

تقدير  ثم  وقائع وظــروف ومالب�صات، ومن  �لم�صتقبل من 

�أو  لف�صاد،  كانت مف�صية  �إن  ل�صدها  �إليها؛  �لموؤدية  �لذر�ئع 

فتحها و�إعد�د �لو�صائل �لمو�صلة �إليها �إن كانت تف�صي �إلى 

منافع، و�ل�صوؤ�ل: كيف نتو�صل لمعرفة �لم�صتقبل؟ وبعبارة 

�أخرى، هل ثمة طرق ي�صلكها �لمجتهد لمعرفة �لحتمالت 

�لمتوقع ح�صولها في قابل �لزمان؛ حتى يتمكن من تنزيل 

�لحكم �ل�صرعي �لمالئم لها تنزياًل �صليماً؟

�لم�صتقبل  ��صت�صر�ف  �إن  نــقــول:  ذلــك،  عــن  وللجو�ب 

�أ�ـــصـــول عــلــمــيــة، ل مــجــال فيه  عــمــل عــلــمــي يعتمد عــلــى 

ونحوها  للكهانة  ول  �لغيب  معرفة  لدعــاء  ول  للتنجيم 

فال�صت�صر�ف  �لغر�ء؛  �ل�صريعة  �لتي حّرمتها  �لأمور  من 

�ل�صنن  ت�صخير  طريق  عن  يح�صل  للم�صتقبل  �لم�صروع 

�لثابتة و�لكونية، وهذه �ل�صنن تعني �أن هذ� �لكون محكوم 

بنظام يحدد �لأ�صياء وي�صبط تغير�ت �لأمور، نظام ي�صدر 

مــن رب هــذ� �لــكــون وخــالــقــه، وكــل مــا فيه ومــن فيه وما 

ي�صدر عن هذه �لموجود�ت وما يتعلق بها وما يحل فيها 

وما يقع من حو�دث، كل ذلك �إنما يقع ويحدث وفق قانون 

 ،
)16(

�صيء  �أحكامه  عــن  يخرج  ل  �ــصــارم  ثابت  دقيق  عــام 

هي:  مميزة  خ�صائ�س  بثالث  �لربانية  �ل�صنن  وتت�صف 

 .
)17(

�ل�صمولية و�لثبات و�لطر�د 

فاإنها  تتغير،  ل  ثابتة  قــو�نــيــن  هــي  �ل�صنن  �أن  وبــمــا 

ثم  ومـــن  �لــمــ�ــصــتــقــبــل،  ف�صتحكم  �لــمــا�ــصــي  كــمــا حــكــمــت 

�صيحدث  مــاذ�  معرفة  لأجــل  �ل�صنن  هــذه  ت�صخير  يمكن 

�لثبات  �صفاتها  مــن  �ل�صنن  فــمــاد�مــت  �لم�صتقبل؟  فــي 

و�لطر�د؛ فاإن �لعلم بها يعيننا على ��صت�صر�ف �لم�صتقبل 

و�لــتــخــطــيــط لـــه؛ لــكــونــهــا مـــنـــار�ت تــهــدي �إلــــى �لــطــريــق 

وهذ�  �ل�صهادة،  وعالم  �لغيب  عالم  بين  �لجامع  �لقويم 

ي�صاعد �لفقيه على �لحكم على �لفعل �لقادم، لأنه �صُيْفَعل 

�أن  له  يتيح  �لــذي  �ل�صيء  �ل�صابق،  ُفِعل في  �لقادم ما  في 

عرفت  فــاإذ�  �أ�ــصــر�ره،  و�جتناب  منافعه  ل�صتغالل  يتهياأ 

مرة  تتحقق  �ل�صروط  هــذه  وبـــد�أت  �لما�صية،  �ل�صروط 

�أن توؤدي �إليه �إقامته هناك في �لم�صتقبل من لحوق �صاحبه 

بالم�صركين حمية وغ�صباً، وهو �أبغ�س �إلى �هلل من تعطيله 

.
)13(

�أو تاأخيره 

3 - يمتلئ �لتر�ث �لأ�صولي و�لفقهي بالأدلة �ل�صرعية 
�لموؤ�ص�صة للفقه �ل�صت�صر�في، وذلك  �لفقهية  و�لقو�عد 

�لذر�ئع  و�صد  �لماآلت  �عتبار  �أدلــة  في  ناظر  لكل  و��صح 

�لتي ذكرنا طرفاً منها في �لمطلبين �ل�صابقين، وعلينا 

تعتبر  �لــتــي  �لــفــقــهــيــة  �لــقــو�عــد  بــعــ�ــس  نــذكــر  �أن  �لآن 

و�صد  �لماآلت  »�عتبار  نظريتي  تطبيقات  تطبيقاتها مع 

�لذر�ئع« خير موؤ�ص�س لهذ� �لنوع من �لفقه، ومن ذلك: 

�لمتوقع  »هــل  وقــاعــدة   ،
)14(

بعو�قبها«  »�لأمـــور  قــاعــدة 

.
)8(

�لوطنية ب�صورة منفردة 

كثافة  تت�صمن  �لتي  و�لخدمات  �لمنتجات  �أ�صعار  �إن   -

�لتي ل ت�صتخدم  �أ�صعارها عن تلك  �أعلى للمعرفة تنخف�س 

كثافة معرفية �أو ل ت�صتخدمها على �لإطالق.

�أو  �لخدمة فيه،  �أو  �لمنتج  ت�صعير  �قت�صاد يتوقف  �إنه   -

قيمته على �ل�صياق �لذي يتم فيه �لت�صويق، بحيث يمكن �أن 

يكون هناك �أ�صعار مختلفة ل�صعوب مختلفة و�أوقات مختلفة 

لنف�س �لمنتج �لمعرفي.

- �إنه �قت�صاد يمنح مكاناً مركزياً لنظم �لتعليم و�لتدريب 

�لقت�صاد  مــع  �لــعــمــالــة  خــبــر�ت  تــتــو�ءم  لــكــي  �لم�صتمرين؛ 

.
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�لجديد 

وهكذ� تختلف خ�صائ�س �لقت�صاد �لمعرفي عن �لقت�صاد 

�لمادي، بما ي�صتدعي معه �أ�صاليب جديدة في �لتفكير وفي 

�صنع �ل�صيا�صات �لقت�صادية.

التاأ�شيل ال�شرعي للفقه ال�شت�شرايف
�لفقه �ل�صت�صر�في يجد له كثير�ً من �لأ�صول �ل�صرعية 

في �لن�صو�س �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية، ومن ذلك:

-�لن�صو�س �لتي ت�صتند �إليها قاعدة �عتبار ماآلت   1 

�لت�صرفات  مقدمات  على  �لحكم  تعني  و�لــتــي  �لأفــعــال، 

و�لتي  �لــذر�ئــع،  �صد  وقــاعــدة   
)10(

نتائجها  �إلــى  بالنظر 

تــعــنــي مــنــع �لــو�ــصــائــل �لــجــائــزة �لــتــي يــتــو�ــصــل بــهــا �إلـــى 

�لممنوع �صرعاً، �أو �لتي تف�صي في �لم�صتقبل �إلى �لف�صاد، 

ما  باعتبار  �لــو�ــصــائــل؛  هــذه  بحرمة  يق�صي  فالمجتهد 

وغير  نف�صها  في  جائزة  �أنها  مع  م�صتقباًل؛  �إليه  تف�صي 

.
)11(

ممنوعة في ذ�تها 

على  �لــدللــة  فــي  ت�صترك  �لتي  �لنبوية  �لن�صو�س   -  2
�أنــه لــالإقــد�م على فعل من �لأفــعــال لبــد من ��صتح�صار ما 

يوؤدي �إليه في م�صتقبل �لزمان؛ حتى تتحقق م�صالح �لعباد، 

�لم�صتقبل  ��صت�صر�ف  �أن  يعني  �لمفا�صد عنهم، مما  وتندفع 

بناء  �أ�صا�صه  على  و�لتفريع  عليه،  فالبناء  لل�صارع،  مق�صود 

على �أ�صل �صرعي، ما ينبغي للفقهاء عدم �إغفاله في نظرهم 

و�جتهاد�تهم.

ومـــن ذلــــك: قـــول �لــنــبــي: »ل تــقــطــع �لأيـــــدي في 

.
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�لغزو« 

و�لحديث يدل على منع �إقامة �لحد في �لغزو؛ لما يمكن 

وفيه يقوم �لأفر�د بتوليد و��صتك�صاف �لمعرفة من خالل 

�ل�صبكات و�إنتاج �لمعلومات �لجديدة �لتي توؤدي بدورها 

�إلى مزيد من �لإنتاجية، و�إيجاد فر�س �لعمل للمبدعين 

 .
)5(

�لمطورين 

وفــــي عــ�ــصــر �لــمــعــلــومــات بــــــد�أت �لــمــعــلــومــات تــغــزو 

تباع  )�أي  تبادلية  قيمة  لها  و�أ�صبح  �لعالمي،  �لقت�صاد 

�ل�صتعمال  حــق  )�أي  ��صتعمالية  وقيمة  بــل  وت�صترى( 

و�لنتفاع بالمعلومة؛ بناء على ملكية �لمعلومة ل�صخ�س 

)�أو  �لمعا�صرة  �ل�صناعات  بع�س  �إن  حتى  مــا(  جهة  �أو 

بن�صبة  �لمعلومات  في  تجارة  هي  �لــتــجــار�ت(  بــالأحــرى 

100%، ور�أ�س �لمال �لذهني �لذي يميز ع�صر �لمعلومات 
قــد �أ�ــصــبــح �أهـــم ن�صبياً مــن ر�أ�ــــس �لــمــال �لـــمـــادي، حيث 

�لجديدة  �لعالمية  �ل�صوق  �لمعلومات و�لمعرفة، وحيث 

تعززها �لبنية �لتحتية �لإلكترونية بما تحققه من عالم 

.
)6(

�قت�صادي و�حد 

فالقت�صاد �لمعرفي هو �إنتاج و�إد�رة �لأفكار و�لمعرفة 

بتحقيق منافع  يتعلق  هــو  �أخـــرى  مــن جــهــة، ومــن جهة 

�لذي  �لقت�صاد  وهــذ�  �لأفكار.  هذه  على  بناء  �قت�صادية 

يتوجه �إليه �لعالم �ليوم يقوم �أول ما يقوم على ما ي�صمى 

و�أفــكــاره،  �لإنــ�ــصــان  �أن عقل  �أي  �لإن�صاني«  »�لــر�أ�ــصــمــال  بـــ 

�لجامعة  �لأفــكــار  بل  �لمخزنة،  �لمعلومات  فقط  ولي�س 

�أثمن  هي  �لتي  �لحقيقية  �لقيمة  هو  �لمعلومات  لهذه 

بكثير مــن يــد هــذ� �لإنــ�ــصــان وقــوتــه؛ ف�صاًل عــن �لآلت 

.
)7(

و�لمو�رد �لطبيعية �لأخرى 

خ�شائ�ص القت�شاد املعريف
يت�صم �قت�صاد �لمعرفة بالخ�صائ�س �لتالية:

بالمعنى  �لــنــدرة  م�صكلة  مــن  يــعــانــي  ل  �قــتــ�ــصــاد  �إنـــه   -

�لــتــي يمكن  �لـــمـــو�رد  �قــتــ�ــصــاد  هــو  بــل  �لــقــديــم،  �لتحليلي 

للمعلومات  �لمتز�يد  �ل�ــصــتــخــد�م  عبر  زيــادتــهــا  با�صتمر�ر 

و�لمعرفة.

- �إنه �قت�صاد يتغير فيه �لمفهوم �لتقليدي لالأ�صو�ق، حيث 

للتكنولوجيا،  �لمالئم  �ل�صتخد�م  على  فيه  �ل�صوق  يعتمد 

عبر �لو�صائل �لإلكترونية و�ل�صبكات �لإلكترونية.

�ل�صر�ئبية  �لقو�نين  تطبيق  فيه  ي�صعب  �قت�صاد  �إنه   -

�لــدولــة  جــانــب  مــن  �لجمركية  وغــيــر  �لجمركية  و�لــقــيــود 

الدرا�شات امل�شتقبلية اأ�شا�ص للتخطيط 

والتطوير اعتمادًا على درا�شة

الواقع وحتليل بياناته
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في م�صائل �إعد�د �لقو�ت �لم�صلحة للدولة و��صتخد�مها 

�لع�صكرية،  �ل�صيا�صة  �أ�ــصــ�ــس  على  معتمد�ً  �لــحــرب  فــي 

بهدف  �لعليا  �لع�صكرية  �لقيادة  ن�صاط  ت�صمل  �أنها  كما 

لهزيمة  �لم�صلح  لل�صر�ع  �ل�صتر�تيجية  �لمهام  تحقيق 

�لعدو، فهي خطط �أو طرق تو�صع لتحقيق هدف معين 

على �لمدى �لبعيد �عتماد�ً على �لتكتيكات و�لإجر�ء�ت 

�لمدى  فــي  �لمتوفرة  �لم�صادر  ��صتخد�م  فــي  �لأمــنــيــة 

.
)24(

�لق�صير 

�لع�صكري،  �لتعبير  �إلـــى  يــعــود  �لكلمة  �أ�ــصــل  �أن  ومــع 

مثل:  مختلفة  �صياقات  في  بكثرة  ت�صتخدم  �لآن  �أنها  �إل 

�لقت�صادية،  �ل�صتر�تيجية  �لــوطــنــيــة،  �ل�صتر�تيجية 

ــتــر�تــيــجــيــات �لــعــمــل،  ــتــر�تــيــجــيــة �لــعــ�ــصــكــريــة، ��ــص �ل�ــص

�ل�صتر�تيجيات  هذه  من  وكثير  �لت�صويق،  ��صتر�تيجيات 

.
)25(

تحتاج �إلى عمل فقهي كبير 

ثــانــيــاً: فــقــه �لـــمـــاآلت و�لنــعــكــا�ــصــات لــلــفــتــوى؛ لأن 

لها  كما  �لمجتمع،  على  وتد�عيات  تاأثير�ت  لها  �لفتاوى 

ينبغي  �جتماعية  �إيجابية، وهذه ظاهرة  �أو  �صلبية  نتائج 

.
)26(

در��صتها في �لفقه 

ثالثاً: �عتبار �لم�صتقبلية كبعد للق�صايا �لتي تدر�س 

وتعالج في �لفقه؛ لأن عمر �لحا�صر �أ�صبح ق�صير�ً جد�ً، 

�أو  نفهم  �أن  قبل  ب�صرعة  ويحتل مكانه  ياأتي  و�لم�صتقبل 

على  فالبد  ��صتقبالي  ُبعد  ق�صية  لكل  كــان  فـــاإذ�  نـــدري، 

�لفقيه من �أن يدر�س هذ� �لُبعد عندما يريد �أن ي�صتنبط 

.
)27(

حكم مو�صوع خا�س وق�صية خا�صة 

 

كيف ي�شهم الفقه ال�شت�شرايف يف جتنب �شلبيات 
القت�شاد املعريف؟

بممار�صات  تتعلق  كلها  �صلبيات  �لمعرفي  لالقت�صاد 

�قــتــ�ــصــاديــة غــيــر عــادلــة، و��ــصــتــغــالل �لأغــنــيــاء للفقر�ء، 

فيها  يتالفى  روؤيــة  يقدم  �أن  �ل�صت�صر�في  للفقيه  يمكن 

هناك  �أن  ويــبــيــن  �لــبــ�ــصــريــة،  تعانيه  �لـــذي  �لف�صل  هـــذ� 

و�ل�صيا�صات  �ل�صتر�تيجيات  تحديد  فــي  كــبــيــر�ً  خــلــاًل 

فيما  خا�صة  �لمعا�صر،  �لعالمي  �لقت�صاد  منظومة  في 

يوجه  �ل�صت�صر�ف  وفقيه  �لمعرفي،  بالقت�صاد  يتعلق 

�لأولويات  ح�صب  �صيا�صاتهم  ر�صم  �إعــادة  �إلــى  �لم�صلمين 

تقديم  في  �ل�صريعة  ب�صو�بط  �لمن�صبطة  �ل�صحيحة، 

يتميز  لما  �لتخطيط  منه حول  �لقريبة  �لتخ�ص�صات  �أو 

�أن�صب  �لأ�ــصــلــوب مــن  يــعــد هـــذ�  بــه مــن خ�صائ�س، حــيــث 

في  �إ�صهاماً  يقدم  �أن  يمكن  �لتي  �لتخطيطية  �لأ�صاليب 

�لتخطيط و�لو�صول �إلى �تفاق �إلى درجة كبيرة في �لر�أي 

من �لخبر�ء؛ حيث �إن هذ� �لأ�صلوب ي�صتخدم في ميادين 

وتطوير  �لتعليمية  و�ل�صيا�صة  �لتخطيط  مثل  عــديــدة، 

�لمناهج  و�لقيام بعمل �للجان �لتي ت�صمى لجان �لطاولة 

�لم�صكالت  �أهـــم  تحديد  فــي  ي�صتخدم  كما  �لم�صتديرة، 

.
)21(

�لتعليمية و�لعمل على مو�جهتها 

وقد ذهب بع�س �لباحثين �إلى �أن هذ� �لأ�صلوب مقتب�س 

من مبد�أ �ل�صورى في �لإ�صالم، فم�صمونه ل يتجاوز هذ� 

.
)22(

�لمبد�أ 

 جمالت الفقه ال�شت�شرايف
�إن �لــفــقــه �ل�ــصــتــ�ــصــر�فــي لــه مــجــال و��ــصــع جــــد�ً، ومــن 

�ل�صروري در��صة ور�صد �لمجالت �لتي تندرج تحت هذ� 

�إلى  �لفقه؛ لأنه لي�س مجرد فرع من فروع �لفقه يجعل 

جانب �لفروع �لأخرى، و�إنما ي�صكل روحاً ل بد و�أن ي�صير 

في ج�صم �لفقه كله، ومع ذلك فيمكننا �أن نبرز �لمجالت 

�لتي تاأتي تحت ت�صمية فقه �ل�صت�صر�ف، وهي: 

 
)23(

و�ل�ــصــتــر�تــيــجــيــات  �ل�ــصــتــ�ــصــر�فــي  �لــفــقــه  �أوًل: 

على  يــدل   - ب�صيطة  بعبارة   - �ل�صتر�تيجية  م�صطلح 

و�إد�رة  و�إعـــد�د  �لــحــرب، وتخطيط  �أعــلــى مجال فــي فــن 

�ل�صر�ع �لم�صلح، وهي �أ�صلوب علمي نظري وعملي يبحث 

ثانية، فباإمكاننا �أن نتنباأ باأن ما �صبق �أن حدث �صيحدث 

تاريخ  �صبطت  �أنــهــا  كما  كلها،  �ل�صنن  فهذه  ثانية،  مــرة 

�لإن�صانية في �لما�صي فهي كذلك تحدد م�صار �لإن�صانية 

.
)18(

في �لم�صتقبل �أفر�د�ً و�أمماً وجماعات 

من  فالبد  �صحيحاً  �ل�صت�صر�ف  يكون  لكي  �أنــه  كما 

�أهــــل �لخــتــ�ــصــا�ــس، و�ل�صريعة  مــ�ــصــورة  �ل�ــصــتــفــادة مــن 

�لإ�صالمية �أمرت بالرجوع �إلى �أهل �لخبرة و�لخت�صا�س، 

�لــوقــوف  �لأمــــور:  كــل فــي حقله وتخ�ص�صه، ومــن هــذه 

لأنهم  بتخ�ص�صهم؛  �لمتعلقة  �لم�صتقبلية  �لأمــور  على 

�أعرف بها من غيرهم، يقول �لحق �صبحانه وتعالى »َو�إَِذ� 

وُه �إَِلى  َذ�ُعو� ِبِه َوَلْو َرُدّ
َ

ِو �ْلَخْوِف �أ
َ
ْمِن �أ

َ
ْمٌر ِمَن �ْلأ

َ
َجاَءُهْم �أ

ِذيَن َي�ْصَتْنِبُطوَنُه  ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه �َلّ
َ
وِلي �ْلأ

ُ
َلى �أ �ُصوِل َو�إِ �لَرّ

ْيَطاَن  َبْعُتُم �ل�َصّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلَتّ
َّ

ُل �هلل ِمْنُهْم َوَلْول َف�صْ

ذوي  من  طائفة  تنبري  هذ�  على  وبناء   ،
)19(

َقِلياًل«  �إَِلّ 

لدر��صة  م�صلم  مجتمع  كــل  فــي  و�لخــتــ�ــصــا�ــس  �لأهــلــيــة 

للتنبوؤ  �أ�صا�صاً  و�تخاذها  بياناته،  وتحليل  �لقائم  �لو�قع 

 وعلى �صوء هذه �لحتمالت 
)20(

بالحتمالت �لم�صتقبلة 

لكل  �لمالئمة  �ل�صرعية  �لأحــكــام  ب�صياغة  �لفقيه  يقوم 

�حتمال.

و�لناظر لهذ� �لم�صلك في ��صت�صر�ف �لم�صتقبل يجد 

�أنه ذ�ته هو ما ��صتهر في �لدر��صات �لم�صتقبلية باأ�صلوب 

للتنبوؤ  �لأمريكية؛  �لمدر�صة  ��صتخدمته  �لــذي  »دلفاي« 

بالم�صتقبل، وهو �أ�صلوب ي�صتخدم بغر�س �لح�صول على 

�لتخ�ص�س  في  �لخبر�ء  عينة من  �لــر�أي من  في  �إجماع 
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ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن  على �عتبار هذه �لقاعدة قوله تعالى » َول َت�ُصُبّو� �َلّ

َرِبِّهْم  �إَِلى  ٍة َعَملَُهْم ُثَمّ  َمّ
�أُ ا ِلُكِلّ  َنّ َزَيّ  َعْدًو� ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك 

َ َّ
ِ َفَي�ُصُبّو� �هلل

َّ
�هلل

�لأنعام، فهذه  �صورة  108 من  �لآية  َيْعَمُلوَن«  َكاُنو�  ِبَما  ُئُهْم  َفُيَنِبّ َمْرِجُعُهْم 

�لآية وغيرها كثير يدل على �صرعية �لفقه �ل�صت�صر�في؛ لأن �لمنع هنا 

�أمر  �إلــى   �إف�صائه  �إمكانية  �أمــر م�صتقبلي، وهو  �إلــى  بالنظر  ل�صيء مباح، 

محرم.

ـ كتاب . 12 �أبي د�ود  �أبو د�ود و�لترمذي، �نظر: �صنن  �أخرجه  �لحديث 

�لحدود. باب في �لرجل ي�صرق في �لغزو �أيقطع؟ ج4 �س563 برقم 

4408، �صنن �لترمذي ـ كتاب �لحدود ـ باب ما جاء في �أن ل تقطع 
�لأيدي في �لغزو ج3 �س133 برقم 1455.

�إعالم �لموقعين ج3  . 13  ،263 ير�جع: بيان �لدليل على بطالن �لتحليل �س 

�س114.

�نظر: �لمب�صوط لل�صرخ�صي ج13 �س 131.. 14

�نظر: �لمرجع �لمذكور في �لهام�س �ل�صابق ج24 �س 23.. 15

ير�جع: ��صت�صر�ف �لم�صتقبل لالأ�صتاذ /فهمي �إ�صالم �س 142.. 16

يـــر�جـــع: �أزمــتــنــا �لــحــ�ــصــاريــة فــي �ــصــوء �ــصــنــة �هلل فــي �لــخــلــق، د. �أحــمــد . 17

�لت�صور  في  �لربانية  �ل�صنن  1418هـ،  �لنفائ�س  د�ر  بيروت،  ـ  كنعان �س55 

�لإ�صالمي، د/ ر��صد �صعيد �صهو�ن �س 482 ـ ر�صالة دكتور�ه ـ ق�صم �لثقافة 

ـ  �لإ�صالمية  �صعود  بن  �لإمــام محمد  ـ جامعة  �ل�صريعة  كلية  ـ  �لإ�صالمية 

�لريا�س 1411هـ.

يف القت�شاد املعريف ي�شعب
فر�ص القيود وتطبيق ال�شرائب

للفقه ال�شت�شرايف ا�شرتاتيجيات
م�شتقبلية لأن عمر احلا�شر اأ�شبح ق�شريًا

20
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تحقيق  �إلــى  يـــوؤدي  عمل  كــل  و�إيــجــاب  ذ�تيتها،  يفقدها 

�هلل  و�إقــامــة منهج  �لــكــون  عــمــارة  فــي  �ل�صريعة  مقا�صد 

تعالى في �لأر�س، وهذ� يقت�صي �إعادة �صياغة �لمعايير 

على  �لمعرفي  �لقت�صاد  نحو  �لتقدم  لقيا�س  �لعالمية 

بال�صرور�ت  يتعلق  ما  مع  �لمعايير  هذه  مو�ءمة  �صوء 

فــي علم  �لــمــقــررة  و�لــكــمــالــيــات، بمر�تبها  و�لــحــاجــيــات 

�أعــلــى من  وزنــــاً  لعمل  يعطي  ل  بحيث  �لــفــقــه،  �أ�ــصــول 

�لم�صتوى �لالئق به في ح�صاب �لمو�زنات، مع ربط  كل 

�لعليا  �لأمــة  بم�صالح  �لجتهاد  هذ�  في  �إليه  ينتهي  ما 

ة. و�صرور�تها �لُمِلحَّ

و�لحمد هلل رب �لعالمين

الهوام�ص

م�صعود . 18 د:  �لــتــوقــع،  وفــقــه  و�لإبــا�ــصــيــة  �لمالكية  بين  �لم�صالح  يــر�جــع: 

مزهودي �س 242، ��صت�صر�ف �لم�صتقبل لالأ�صتاذ /فهمي �إ�صالم �س 142، 

�أ�ص�س در��صة �لم�صتقبل في �لمنظور �لإ�صالمي لالأ�صتاذ �لنعيري �س 164.

�لآية رقم 83 من �صورة �لن�صاء.. 19

ير�جع: �أ�ص�س در��صة �لم�صتقبل للنعيري �س 171ـ 172، مدخل �إلى �كت�صاف . 20

مجلة  ـ   112 �س  �لجبار  عبد  محمد  د:  �لكريم،  �لــقــر�آن  في  �لم�صتقبلية 

�لدر��صات �لم�صتقبلية ـ �لمركز �لإ�صالمي للدر��صات �لم�صتقبلية ـ �لفالح 

للن�صر ـ بيروت ط1 1421هـ.

21 . ،  136 ـ  �س135  عمر  طــارق  د:  �لم�صتقبلية،  �لــدر��ــصــات  �أ�صاليب   : ير�جع 

وتجدر �لإ�صارة �إلى �أن �أ�صلوب �لت�صاور �لمتميز » دلفي« هو �أقوى �لأ�صاليب 

�لغربية �لمعروفة في �لدر��صات �لم�صتقبلية للح�صول على دقة �لتوقع.

ير�جع: �أ�ص�س در��صة �لم�صتقبل في �لمنظور �لإ�صالمي للنعيري �س 172.. 22

تنتمي كلمة �ل�صتر�تيجيات �إلى �لعالم �لع�صكري قبل �أن ي�صار �إلى نقلها . 23

�لع�صكري  �لجانب  في  وتقوم  غيرها،  �أو  �قت�صادية  �لإد�رة،  �صور  كل  �إلــى 

في  و�أمــا  و�لــدفــاع،  بالهجوم  �لمرتبطة  �لأ�صا�صية  �لخيار�ت  تحديد  على 

و�أ�صاليب  ـ  �لأهـــد�ف  تحديد  �لأولـــى  بالدرجة  تعني  فهي  �لإد�رة  جانب 

محدد�ً  هدفاً  و�حد  وقت  وفي  �ل�صتر�تيجية  وتفتر�س  �لتدخل،  و�أ�صكال 

�إلى  �إ�ــصــارة  منبثقة  ��صتر�تيجيات  عن  �لتحدث  ويمكن  عمل..  ومخطط 

في  و�لمنا�صبات  لــالأحــد�ث  تبعاً  وتــاأخــيــر�ت  لــزيــاد�ت  متتابعة  تعديالت 

برهنة و��صحة على مدى تكون �ل�صتر�تيجية �لمنبثقة �أثناء �لعمل، �نظر 

في هذ�: معجم �لعلوم �لإن�صانية باإ�صر�ف جان فرن�صو� دوتيه ـ ترجمة د/ 

جورج كتورةـ  مجد �لموؤ�ص�صة �لجامعية للدر��صات و�لن�صر و�لتوزيع بيروت 

�لطبعة �لأولى 1430هـ 2009م.

�لمرجع �لمذكور في �لهام�س �ل�صابق ذ�ته.. 24

تطوير . 25 نــدوة  �فتتاح  فــي  �لمبلغي  /�أحــمــد  �ل�صيخ  كلمة  مــن  �لمعنى  هــذ� 

�لعلوم �لفقهية في عمان �س 15.

�عتبار �لماآل يعني لزوم �لنظر فيما يمكن �أن توؤدي �إليه �لأفعال و�لت�صرفات . 26

و�إدخــال  �لم�صتقبل،  في  و�لتوجيه  و�لإفتاء  �لجتهاد  مو�صوع  و�لتكاليف 

د/  �لمقا�صد،  نظرية  ير�جع:  و�لفتوى،  �لحكم  عند  �لح�صبان  في  ذلــك 

�أحمد �لري�صوني �س67.

هذ� �لمعنى: من كلمة لل�صيخ �أحمد �لمبلغي في �فتتاح ندوة تطور �لعلوم . 27

�لفقهية في عمان �س16.

ير�جع: جا�صر عودة ـ �لقت�صاد �لمعرفي ومقا�صد �ل�صريعة  �س 916.. 28

�لــحــاجــيــات، و�لــحــاجــيــات على  �لــ�ــصــروريــات على  حفظ 

�لنا�س دينهم مقدم على  �لتح�صينيات، فما يحفظ على 

على  مــقــدم  عقولهم  يحفظ  ومـــا  عــقــولــهــم،  يحفظ  مــا 

�لنو�فل،  على  مقدمة  و�لفر�ئ�س  �أمو�لهم،  يحفظ  ما 

�ل�صغيرة،  �لم�صلحة  على  مقدمة  �لكبيرة  و�لم�صلحة 

باجتهاد  حكومات  تعمل  �أن  �صرعاً  �لمقبول  من  ولي�س 

�لقرى  �إلى  �ل�صرعة  �لإنترنت فائق  �إدخــال  ون�صاط على 

�لنائية، وعلى زيادة عدد �لذين يمتلكون حا�صبات �آلية �أو 

خطوط تليفون جو�لة، في �لوقت �لذي يكون فيه هوؤلء 

�لنا�س �أميين، ل يقروؤون، ول يكتبون �أ�صاًل، معدومين ل 

يجدون ما ياأكلون، وتفتك بعقولهم ونفو�صهم �لمخدر�ت 

.
)28(

و�لحروب و�لتغير�ت �لمناخية �لكارثية 

و�لخال�صة: ينبغي لفقيه �ل�صت�صر�ف مع �ل�صتعانة 

�لم�صتقبلية  و�لدر��صات  �لقت�صاد  �لتخ�ص�س في  باأهل 

�أن ي�صتعر�س �لحتمالت و�لفرو�س �لتي يمكن �أن توؤول 

�لتطور�ت  �لإ�صالمي في ظل هذه  �لعالم  �أحــو�ل  �إليها 

�إلى �لقول  �لمت�صارعة في �لقت�صاد �لمعرفي؛ لينتهي 

�أو  �لأمــة،  �إلــى ت�صييع هوية  بحرمة كل �صنيع يف�صي 

على فقيه ال�شت�شراف ال�شتعانة باأهل

التخ�ش�ص ل�شتعرا�ص الحتمالت 

والفرو�ص التي ميكن اأن توؤول اإليها 

اأحوال العامل الإ�شالمي

جائزة   14 بـ  دبي  �ضرطة  فوز  مبنا�ضبة 

لــالأد�ء  دبي  برنامج  جو�ئز  �ضمن  متيز 

لعام   16 ـــ  �ل �لـــدورة  �ملتميز  �حلكومي 

2012وهي:

1.�ملركز �لأول يف فئة )�جلهة �حلكومية 

�ملتميزة(.

�لأكرث  )�جلهة  فئة  يف  �لأول  2.�ملركز 

�لتز�مًا بالتقييم �لذ�تي(.

�لأكرث  �جلهة  بجائزة  �لأول  3.�ملركز 

�لتز�مًا بالهوية �لوطنية.

ر�ضا  )�أفــ�ــضــل  فئة  يف  �لأول  4.�ملركز 

متعاملني(.

ر�ضا  )�أفــ�ــضــل  فئة  يف  �لأول  5.�ملركز 

موظفني(.

�ضركاء  )مبادرة  فئة  يف  �لأول  6.�ملركز 

من �أجل �لتطوير(.

�ملــ�ــضــروع  ــزة  ــائ ج يف  �لأول  7.�ملركز 

�حلكومي �مل�ضرتك )�لرتبية �لأمنية(.

8.فئة �ملوظف �ملتميز يف �ملجال �لإد�ري.

9.فئة �ملوظف �ملتميز يف �ملجال �مليد�ين.

جمــال  يف  �ملــتــمــيــز  �ملـــوظـــف  10.فئة 

�لوظائف �ملتخ�ض�ضة.

11-12 فئة �ملوظف �ملبدع/ �ثنان

13-14 فئة �جلندي �ملجهول/ �ثنان

�إهــــــد�ء
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نائب  �آل مكتوم  ر��صد  بن  �ل�صيخ محمد  �ل�صمو  �صاحب 

رئي�س  �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي )حفظه 

�لإن�صانية،  يخدم  ما  بكل  �لقيام  عاتقه  على  �أخــذ  �هلل(، 

�لمدرو�س  �لتنظيم  �إطــار  في  جــاءت  �لتي  �لمبادرة  فــاإن 

و�لتخطيط �لمبرمج باآليات و��صحة، حتماً �صيكون لها 

وبخا�صة  و�لعالمية..  �لمحلية  �لم�صتويات  على  �ل�صبق 

كما  ويكفي  �لمتعاملين،  �صر�ئح  جميع  ثقة  تدعم  �أنها 

�أ�صلفنا �أن �أول �نطالقة لهذ� �لعمل �لريادي قدمته دبي 

في مجال �لتعامالت �لإ�صالمية.

اخلريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  لدائرة  يكون  اأن  بد  ل 
دورًا رياديًا يف تفعيل املبادرة، فما الذي ميكن اأن ت�شاهم فيه 

الدائرة لتحقيق هذه املبادرة؟
د�ئـــــرة �لـــ�ـــصـــوؤون �لإ�ــصــالمــيــة، تــ�ــصــع نــ�ــصــب عينيها 

��صتثمار كل �لفر�س، وقد د�أبت منذ �أن تم �عتماد خطتها 

مخرجات  كــل  ��صتقطاب  عــلــى  �لأولــــى  �ل�صتر�تيجية 

في  �ل�صبق  لها  كــان  حيث  و�لخيري،  �لإ�صالمي  �لعمل 

رعاية  تحت  �لإ�صالمي  �لفقه  مجمع  موؤتمر  ��صت�صافة 

كريمة من �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم نائب 

ع�صرة،  �ل�صاد�صة  دورتـــه  فــي  �لمالية،  وزيـــر  دبــي  حــاكــم 

�لجانب  على  �لتركيز  ليكون  �لموؤتمر  محاور  وتعددت 

�لإ�صالمي �ل�صتثماري.

لما يمكن توقعه من �قتر�ب تلك �لأزمة من نهايتها.

�لعمل  �إل  �لقت�صاديين  �لمخططين  �أمــام  كان  وما 

لــدر��ــصــة مــا يمكن  بال�صعي  �لأزمـــــة  تــلــك  تــــد�رك  عــلــى 

ذلك  �أمثلة  ومــن  �لـــدول،  �قت�صاديات  تر�جع  يوقف  �أن 

م�صتفي�س  تحليل  وبــعــد  �لأوروبــــيــــة..  �لقــتــ�ــصــاديــات 

لــم يــجــد �لــمــخــطــطــون �أمــامــهــم �إل مــبــادئ �لقــتــ�ــصــاد 

�لأطـــر�ف  جميع  حقوق  حفظ  على  �لمبني  �لإ�ــصــالمــي 

�إلــى  و�لــلــجــوء  وحــكــومــات،  وموؤ�ص�صات  م�صتثمرين  مــن 

نــجــاحــات هــذ�  �إلـــى  �لإ�ــصــالمــيــة م�صتندين  �لــتــعــامــالت 

�لقت�صاد على مر �لع�صور.. وقد �أ�صهمت دولة �لإمار�ت 

�لم�صمار  هــذ�  فــي  متميز�ً  �إ�ــصــهــامــاً  �لمتحدة  �لعربية 

دبي  )بنك  دبــي  في  �إ�صالمي  م�صرف  �أول  �نطلق  حيث 

�لإ�صالمي( �صنة 1975.

�أهــم ما قدمته دبي  �لتميز و�حــد من  و�ل�صباق نحو 

للعالم كنموذج يحتذى به وما تقدمه دبي يومياً �أ�صبح 

�أن  يمكن  لما  ناجعة  عــالجــات  و�ــصــع  فــي  حيوياً  ر�فـــد�ً 

يعتبر موؤ�ص�صاً للكثير من �لنجاحات.

دبي �شباقة يف الأخذ بنظام القت�شاد الإ�شالمي، فكيف ترى 
�شعادتكم الآليات الواجب اتباعها �شعيًا لتحقيق مبادرة “دبي 

عا�شمة لالقت�شاد الإ�شالمي” ودعمها؟
كان  و�إذ�  �أطلقها  من  طموح  بحجم  كبيرة  �لمبادرة 

يف  امل�شريف  للقطاع  بالن�شبة  حتٍد  املا�شية  الفرتة  اعتربت 
الدولة ب�شبب ظروف الأزمة املالية العاملية، وقد اأعلنت بع�ص 
املعامالت  تطبيق  وفرن�شا  اإجنلرتا  مثل  الأوروبية  الدول 
الإ�شالمية، كيف تف�شر ال�شباق العاملي نحو هذا املو�شوع واأين 

موقع دبي منه؟
 رب �صارة نافعة، و�إذ� كانت �لأزمة قد ع�صفت بالكثير 

من �لدول و�لكيانات ما �أوقع علماء �لقت�صاد في حيرة 

فاإن مجموعة من �لأحد�ث و�لمعطيات �أ�صبحت موؤ�صر�ً 

�لد�ئرة  �أخذت  �لعالمية  �لمالية  �لأزمــة  �أطلت  ومنذ 

�لإ�صالمية  �لم�صارف  موؤتمر  ��صت�صافة  عاتقها  على 

�ل�صيخ  �صمو  رعاية كريمة من  كان كذلك تحت  و�لــذي 

حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم، وكاأن �لد�ئرة ت�صت�صرف دورها 

في �أخذ زمام �لمبادرة للت�صدي لمثل هذه �لأزمات حيث 

�أوجدته  وما  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  دور  على  �لتركيز  تم 

من حلول مدرو�صة.. كل ذلك تبلور في �صكل تو�صيات 

�صدرت عن �لموؤتمر.

�أعلن �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد  �أن  وما 

�لـــوزر�ء  مجل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 

�لقت�صاد  عا�صمة  دبــي  مــبــادرة  �هلل،  حفظه  دبــي  حاكم 

بالد�ئرة  �لمناط  �ل�صرعي  �لـــدور  وكــان  �إل  �لإ�ــصــالمــي 

ماثاًل في و�حد من محاور هذه �لمبادرة.

حـمـد الشـيباني:

ال�شباق نحو التميز.. 

اأهم ما قدمته دبي للعامل

حفظ  على  �لمبني  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  �صكل 

حقوق جميع �لأطر�ف من م�صتثمرين وموؤ�ص�صات 

�لقت�صادية  �لم�صكالت  لمعظم  حاًل  وحكومات 

�لمعا�صرة..  �لقت�صاد�ت  تعانيها  �لتي  و�لمالية 

�أي�صاً  كانت  د�ئماً  �لتميز  في  �صباقة  دبي  وكون 

و�لم�صارف  �لقت�صاد  دعائم  �إر�صاء  في  �صباقة 

�ل�صوؤون  لد�ئرة  �صيكون  وبالتاأكيد  �لإ�صالمية.. 

في  دور  دبي  في  �لخيري  و�لعمل  �لإ�صالمية 

�لإ�صالمي  عا�صمة لالقت�صاد  دبي  مبادرة  تفعيل 

و�ل�صكوك �لإ�صالمية.

�أحمد  �ل�صيخ  حمد  حاورنا  �لمو�صوع  هذ�  حول 

�لإ�صالمية  �ل�صوؤون  د�ئرة  عام  مدير  �ل�صيباني 

و�لعمل �لخيري بدبي �صمن ملف �لمجلة فكانت 

هذه �لإجابات:

مـبادرة طموحـة.. 
مـدروسة ومخـططة
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تم تو�صيع نطاق �ل�صلطة �لق�صائية لمحاكم مركز دبي �لمالي 

منازعات  �أي  فــي  بالنظر  مخت�صة  �أ�صبحت  بحيث  �لعالمي 

تجارية �أو مدنية طالما �تفق �لأطر�ف كتابة على ذلك.

و�أذكـــر منها على  �لمركز  قو�نين  ذلــك �صدور  وقــد تال 

�لقو�نين  تطبيق  قــانــون  �لــ�ــصــركــات،  ،قــانــون  �لمثال  �صبيل 

�لمدنية و�لتجارية، قانون تطبيق قو�نين مركز دبي �لمالي 

�لعالمي، قانون �ل�صر�كة ذ�ت �لم�صوؤولية �لمحدودة، قانون 

�لــعــقــود، قــانــون �لإفــال�ــس، قــانــون �لتحكيم، قــانــون حماية 

قانون  �لأ�صو�ق،  قانون  �لعامة،  �ل�صر�كة  قانون  �لمعلومات، 

قانون  �لعمل،  قانون  �لإ�صالمية،  �لمالية  �لأعــمــال  تنظيم 

�لمنقولة،  غير  �لأمــو�ل  قانون  �ل�صمانات،  قانون  �لملكية، 

قانون �للتز�مات، قانون �ل�صرر و�لتعوي�س.

فقد بنيت  هذه �لت�صريعات على �لنهج �لإنجلو�صاك�صوني 

في  يتمثل  كلها  �لمنطقة  في  �ل�صائد  �لنمط  �أ�صبح  �أن  بعد 

�إن  �إذ  �لفرن�صي،  �لالتيني  �لنظام  على  �لمعتمدة  �لقو�نين 

قو�نين  تتبناه  �لــذي  �لنهج  هو  �لإنجلو�صاك�صوني  �لقانون 

�لمر�كز �لمالية �لعالمية باأكملها بدء�ً من نيويورك ولندن 

�لت�صريعية  �لبنية  �أن  �إذ  و�صنغافورة.  كونج  بهونج  و�نتهاًء 

�لبنى  ت�صاهي  �لعالمي  �لمالي  دبــي  مركز  �عتمدها  �لتي 

�لت�صريعية �لموجودة في مر�كز �لمال �لعالمية مما يجعل 

و�لموؤ�ص�صات  �ل�صركات  لــدى  مــاألــوفــة  �لمركز  قو�نين  مــن 

�لمالية �لعالمية ولديها �لقدرة على فهمها و�لتعامل معها.

حماكم املركز م�شتعدة للف�شل يف منازعات التمويل الإ�شالمي 
بالنظر  �لمركز  محاكم  �خت�صا�س  �لــقــانــون  حــدد  لقد 

و�لف�صل في �لمنازعات �لمدنية و�لتجارية �لتي يكون طرفا 

�أو معاملة  �أو عقد  �أحدهما م�صجاًل بالمركز  �أو  �لنز�ع فيها 

�تفق �لأطر�ف  �أو  �أو جزئياً،  �لمركز كلياً  �إجر�وؤها د�خل  تم 

�لمنازعات  �صمنها  ومن  لها،  �لخت�صا�س  جلب  على  كتابة 

تنطبق  طالما  �لإ�صالمية  �لمالية  �لتعامالت  عن  �لنا�صئة 

�لــقــانــون  تطبق  �أنــهــا  كــمــا  �لــذكــر.  �صالفة  �لــ�ــصــروط  عليها 

من  م�صتقًى  �أو  مدنياً  كــان  �صو�ء  �لمنازعات  لهذه  �لمنظم 

�أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية �أو من �أي نظام قانوني �آخر.

�إذ �أن �لمحاكم تمتلك موؤهالت تكفل لها تحقيق �لعد�لة 

�لإ�صالمية، فمن  �لمالية  �لتعامالت  لدى نظرها منازعات 

جانب، تعمل �لمحاكم وفقاً للقانون �لعام �لذي يتيح �إمكانية 

تطبيق �أي نــظــام قــانــونــي يــكــون مــحــل �تــفــاق بــيــن �أطـــر�ف 

�لمعاملة، ومن جانب �آخر، ت�صم هيئة ق�صاة محاكم �لمركز 

ق�صاة متخ�ص�صين في ف�س �لمنازعات �لخا�صة بالتعامالت 

�لإ�صالمية. كما �أن لدى �لمحاكم �إمكانية �ل�صتعانة بخبر�ء 

يناط بهم م�صوؤولية تقديم �لر�أي �لفني وعلى �صوئه تقوم 

�لمحكمة بالتكيف �لقانوني للمعاملة. 

�لمنطقة  فــي  �لــقــانــونــي  �لــنــظــام  �إن  �لــقــول  وخــال�ــصــة 

لأول مرة  قــانــونــي مختلف  نــظــام  وجـــود  �أن  �إذ  تــحــد،  �أمـــام 

�لموؤ�ص�صات  ��صتقطاب  في  �لنظام  هذ�  ونجاح  �لمنطقة  في 

�لمالية �لعالمية وتعامل هذه �لموؤ�ص�صات مع هذه �لقو�نين 

بنجاح من �صاأنه �أن يحفز على �لتطور �لقانوني خارج �لمركز 

و�أن يدفع بعملية �صياغة �لقو�نين �إلى �ل�صتهد�ء بالقو�نين 

مجال  في  �لعالمية  �لتجارب  �أف�صل  عن  و�لبحث  �لعالمية 

�لت�صريع، �لأمر �لذي من �صاأنه �أن يطور �لبنية �لت�صريعية 

لي�س في �لإمار�ت وحدها و�إنما في �لمنطقة باأكملها.

حتقي��ق  اأدوات  املحاك��م  متتل��ك 

التعام��الت  منازع��ات  يف  العدال��ة 

املالية الإ�شالمي��ة.. فلديها القانون 

الع��ام وق�ش��اة متخ�ش�ش��ون وميكنها 

ال�شتعانة بخرباء

تطلبت نــ�ــصــاأة �لــنــظــام �لــقــانــونــي لــمــركــز دبــي 

�لم�صتوى  على  ت�صريعية  خطوة  �لعالمي  �لمالي 

�لتـــحـــادي تــمــثــلــت فـــي �إجـــــر�ء تــعــديــل د�ــصــتــوري 

وتحديد  �لمالية  �لحرة  �لمناطق  �إن�صاء  لتنظيم 

نطاق ��صتثنائها من �أحكام �لت�صريعات �لتحادية.

ومّهد هذ� �لتعديل �لد�صتوري لإ�صد�ر قانون �لمناطق 

�لحرة �لمالية رقم 8 ل�صنة 2004 �لذي حدد �لن�صاطات �لتي 

يمكن مز�ولتها في هذه �لمناطق م�صتثنياً بذلك �لمناطق 

�أحكام �لت�صريعات �لتحادية �لمدنية و�لتجارية. وهذ�  من 

�لت�صريعات  �إ�ــصــد�ر  مــن  �لمركز  مّكن  �لــذي  هــو  �ل�صتثناء 

�لمنظمة لعمليات �لموؤ�ص�صات �لعاملة فيه.

�لــخــطــوة �لأخـــيـــرة فـــي �صل�صلة �لإجــــــر�ء�ت  ثـــم كــانــت   

ل�صنة   35 رقــم  �لتــحــادي  �لمر�صوم  �صدور  وهــي  �لتحادية 

2004 �لذي �أن�صاأ مركز دبي �لمالي �لعالمي كمنطقة حرة 
مالية هي �لأولى من نوعها لي�س في دولة �لإمار�ت فح�صب 

بل وعلى م�صتوى �لمنطقة باأكملها. 

ومن ثم �صدر قانون �إمارة دبي رقم 9 ل�صنة 2004 و�لمعدل 

بالقانون رقم 7 ل�صنة 2011 �لمتعلق بالمركز ليكتمل �لإطار 

�لعام لمركز دبي �لمالي �لعالمي. فقد ن�س �لقانون بو�صوح 

على هيئات �لمركز، وهي �صلطة �لمركز �لم�صوؤولة عن تطوير 

�لإد�ريــة له،  �لنو�حي  �لتحتية و�لترويج للمركز وعن  �لبنية 

�لمخت�صة  �لجهة  وهــي  �لمالية  للخدمات  �لمركز  و�صلطة 

بــاإ�ــصــد�ر �لــتــ�ــصــاريــح لــمــز�ولــة �لأنــ�ــصــطــة �لــمــالــيــة، و�أخـــيـــر�ً 

رقم  بالقانون  و�لمعدل   12 رقــم  �لــدبــوي  �لقانون  وبموجب 

16 ل�صنة 2011 تم �إن�صاء محاكم مركز دبي �لمالي �لعالمي 
وهي �لجهة �لم�صوؤولة ح�صرياً عن ف�س �لمنازعات �لمدنية 

�أو �لتجارية �لنا�صئة عن عمليات �لمركز. وفي �أكتوبر 2011 

بقلم: القاضي  عمر جمعة المهيري
حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي

دور محاكم مركز دبي المالي العالمي 
في الفصل بمنازعات التمويل اإلسـالمي
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�لغالب فئة غير �لقادرين على �ل�صتثمار باأنف�صهم و�لدخول 

في م�صاريع ناجحة، وبين )�لمقتر�صين( �لذين يمثلون في 

�لعملية  �لخبرة  يملكون  �لذين  �لأعمال  رجــال  فئة  �لغالب 

وقر�ءة �ل�صوق وما يتطلبه من �صلع وخدمات، بما يمنحهم 

ذلك درجة من �لمخاطرة �لتي تمكنهم من تنفيذ م�صاريعهم 

�لكافية  �لأمــــو�ل  روؤو�ــــس  يملكون  ل  ولكنهم  وثــقــة  بــاإقــد�م 

�لتقليدي  �لبنك  فــاإن  ذلك  على  وبناء  م�صاريعهم،   لت�صغيل 

ينظم عمله في ذلك بعقدين م�صتقلين تماماً، بحيث يكون 

ملزماً �أمام �لقانون بدفع مبلغ متفق عليه للجهة �أو �لأفر�د 

)�لذين يمثلون �لعقد �لأول( �لذين ي�صعون �أمو�لهم لديه، 

�لتي  �لقيمة  �لذي يت�صمن مقد�ر  �لثاني  من جهة، و�لعقد 

على  �أمــو�ل  من  �صيقدمه  ما  مقابل  �لبنك  عليها  �صيح�صل 

�لفو�ئد  مجموع  بين  و�لفرق  �لثانية،  للجهة  قرو�س  �صكل 

�لتي يدفعها �لبنك للمودعين، ومجموع �لفو�ئد �لتي يح�صل 

عليها من قبل �لمقتر�صين، يمثل �صافي �لعائد، �لذي يمثل 

خالل  من  �لبنك،  عليها  يح�صل  �لتي  �لمحرمة(  )�لفائدة 

و�صاطته بين هاتين �لجهتين )�لمودعين( و)�لمقتر�صين(. 

وفي �لوقت �لذي تج�صدت فيه طبيعة �لنظام �لم�صرفي 

�لإ�صالمي بتغير�ت جوهرية عن �آلية عمل �لبنوك �لتقليدية 

مــن خـــالل �لعــتــمــاد عــلــى �أ�ــصــلــوب �لــو�ــصــاطــة �ل�ــصــتــثــمــاريــة 

�لمتمثلة في �لم�صاركة �لفعلية بين �أ�صحاب �لود�ئع �لمالية 

و�لــمــ�ــصــتــثــمــريــن، مــن خـــالل ربـــط عــائــد �لــمــودعــيــن بنتائج 

توظيف �لأمو�ل لدى �لم�صتخدمين ربحاً وخ�صارة، عبر فتح 

ح�صابات ��صتثمارية لمتعامليها �لمودعين، ب�صيغة �لم�صاربة 

�لم�صاركة بين �لطرفين  �أنو�ع  �لتي تعد نوعاً من  �ل�صرعية 

على �أن تكون ح�صة كل منهما جزء�ً �صائعاً معلوماً يتفق عليها 

عند �لتعاقد، و�إذ� وقعت �لخ�صارة يتحملها رب �لمال ويخ�صر 

�لم�صارب جهده، وهكذ� تختلف �لعملية �ختالفاً جذرياً عما 

مثلنا له بطبيعة �لعمل في �لبنوك �لتقليدية، بحيث يتحمل 

�لطرفان �لمخاطرة، فال غنم بدون غرم.         

وقد د�أبت �لم�صارف �لإ�صالمية منذ ن�صاأتها على �لتركيز 

على مو�صوع �لدخار ومحاولة �صحبه و�جتذ�به بطرق �صتى 

من جمهور �لمتعاملين معها �أو من غير �لمتعاملين معها 

�إلــى  �لــمــال �لمعطل )�لكــتــنــاز(  و�إخــر�جــه مــن حيز  �صابقاً، 

بمعزل  �لو��صع  جمهورها  �أن  لعلمها  �لــحــالل،  �لنماء  حيز 

�لتي  �ل�صرعية  للثو�بت  عــام  ب�صكل  �لتقليدية  �لبنوك  عن 

�لإ�ــصــالمــيــة  للم�صارف  تح�صب  �لــمــيــزة  وهـــذه  بــهــا،  يتمتع 

�إعادة توظيف �لأمــو�ل بالطرق �ل�صرعية، في  لنجاحها في 

�لــذي كان فيه ق�صم كبير من هذه �لأمــو�ل معطاًل  �لوقت 

بيد �أ�صحابها تمام �لتعطيل عن �أي ��صتثمار، ولعل مو�صوع 

�لود�ئع )�لح�صابات( قد حظي بالن�صيب �لأكبر في تعامالت 

خدمة  من  �لمعاملة  هذه  تمثله  لما  �لإ�صالمية  �لم�صارف 

�صريحة و��صعة جد�ً من جمهور �لمتعاملين مع �لم�صارف 

�لإ�صالمية، �لتي تتعامل بدورها مع هذه �لمو�رد �لتي ت�صب 

�لربا، بخالف  �صبهة  يبعدها عن  تعاماًل خا�صاً  في وعائها 

�لبنوك �لتقليدية �لتي تتفق مع �لمتعاملين معها على �صعر 

�لقانون،  �أمام  فائدة ثابت م�صبقاً، تكون ملزمة بدفعه لهم 

وتتحمل كافة �لتبعات �لقانونية �لمترتبة على عدم �لوفاء 

�لربح  عن  �لنظر  بغ�س  �لــمــوِدعــة،  �لجهة   مع  بالتز�ماتها 

�لم�صاريع  في  �لدخول  عن  يبعدها  �لذي  �لأمــر  و�لخ�صارة، 

ب�صكل  و�لمجتمع  �لأفـــر�د  على  بالنفع  تعود  �لتي  �لتنموية 

�لقرو�س،  وتقديم  �لديون،  بتجارة  تكتفي  يجعلها  ما  عــام، 

وبقية �لمعامالت �لم�صرفية �لقائمة على �لأ�صا�س �لربوي 

من  تتمكن  حتى  وتف�صياًل،  جملة  �لم�صمون(  )�لــقــر�ــس 

تبحث  موؤ�ص�صة  باعتبارها  لها  �لــمــرجــوة  �لــفــائــدة  تحقيق 

خالفاً  كــذلــك،  معها  وللمتعاملين  لها  م�صمون  عائد  عــن 

�لخدمات  قدمت  �لتي  �لإ�صالمية  و�لم�صارف  للموؤ�ص�صات 

�ل�صبهات، ف�صاًل عما  �لمتنوعة بما يبعدها عن  �لم�صرفية 

�أ�صهمت به �إ�صهاماً حقيقياً في �لتنمية �لمجتمعية من خالل 

�أعمال �لتمويل و�ل�صتثمار عبر تمويلها �لم�صاريع �لحيوية 

الوسـاطة االستثمارية
في المؤسسات المالية اإلسالمية

د. إبراهيم عبد اللطيف العبيدي
�لباحث بد�ئرة �ل�ضوؤون �لإ�ضالمية و�لعمل �خلريي بدبي

مقدمة: 
�لت�صليم  و�أتم  �ل�صالة  و�أف�صل  �لعالمين  رّب  �لحمد هلل 

�آلــه  وعــلــى  محمد  �صيدنا  و�لمر�صلين  �لأنــبــيــاء  �إمـــام  على 

و�صحبه و�صلم ت�صليماً مزيد�ً، وبعد.

ت�صتند  �لذي  �لأ�صا�س  �ل�صتثمارية  �لو�صاطة  مبد�أ  يعد 

�إليه �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية في تنزيل فل�صفة نظام 

عملها �إلى �أر�س �لو�قع، �إذ تت�صم هذه �لو�صاطة بالختالف 

�لــمــحــوري فــي طبيعة عمل  �لـــدور  �لــجــوهــري عــن حقيقة 

�لبنوك �لتقليدية �لتي تقوم بالأ�صا�س على مبد�أ �لو�صاطة 

�لمالية بين �أ�صحاب �لأمو�ل )�لمودعين( �لذين يمثلون في 

الودائع المصرفية نموذجًا

امل�شارف ال�شالمية اأ�شهمت اإ�شهامًا 

حقيقيًا يف التنمية املجتمعية من خالل 

اأعمال التمويل وال�شتثمار عرب متويلها 

امل�شاريع  احليوية واخلدمية ذات 

اجلدوى القت�شادية املدرو�شة
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�أنها عملية حفظ �لأمو�ل �لتي يعهد بها �لأفر�د  �لم�صرفي: 

�أن يتعهد �لم�صرف برد م�صاٍو  �إلى �لم�صرف على  �أو �لهيئات 

.
)14(

�إليهم، �أو نف�صها لدى �لطلب �أو بال�صروط �لمتفق عليها 

وعلى هذ� �لأ�صا�س تكون �لوديعة في �لمفهوم �لم�صرفي: 

هي )�لأمو�ل( �لتي تتلقاها �لموؤ�ص�صة �لمالية، مع �للتز�م 

باإرجاعها �إلى �أ�صحابها عند �لطلب، �أو ح�صب �لتفاق �لمبرم 

بين �صاحب �لمال و�لموؤ�ص�صة �لمالية.

  التكييف ال�شرعي لعملية الإيداع امل�شريف
يعدل عدد من �لباحثين عن كلمة )�لود�ئع( لأن غالب ما 

تطلقه �لم�صارف و�لبنوك من ت�صمية )�لود�ئع( ل ينطبق 

عليها تعريف ول �أحكام �لوديعة في �لفقه �لإ�صالمي، لذلك 

ي�صتبدلونها بكلمة )ح�صابات( ولكن ت�صمية �لود�ئع هي �لتي 

ب�صكل  تد�ولها  يتم  �لتي  وهــي  �لعملية  �لناحية  مــن  غلبت 

�أكبر. وعليه فال بد من �لإ�صارة �إلى �أن مفهوم �لود�ئع �لتي 

تتلقاها �لم�صارف �لإ�صالمية يختلف عما عليه �لو�صع في 

با�صتثمار  �لإ�صالمية  �لم�صارف  تقوم  �إذ  �لتقليدية،  �لبنوك 

ما في حوزتها بطرق عدة، و�لقاعدة �لعامة �لتي ت�صير عليها 

�أنها تتلقى �لود�ئع بناء على مبد�أ �لم�صاركة ولي�س على مبد�أ 

��صتثمار هذه  �لمبد�أ في  �لقر�س، ومن ثم تنطلق من هذ� 

�إلى  و�لم�صرف(  )�لمودع  �لطرفان  يخ�صع  بحيث  �لود�ئع، 

مبد�أ �لربح و�لخ�صارة. 

ومعلوم �أن �لموؤ�ص�صات �لمالية ب�صكل عام �إ�صالمية كانت 

�أو غير �إ�صالمية قد �أولت �لود�ئع )�لح�صابات( �أهمية كبرى، 

فقد جعلتها من �أهم �لمو�رد �لتي تتلقاها وترد �إليها. 

وقد �ختلف مفهوم �لوديعة �لمعروفة قديماً عند �لفقهاء 

عن مفهوم �لوديعة �لم�صرفية �لبنكية �لمعا�صرة، فالمفهوم 

ول  عــنــده،  �لــوديــعــة  �لــوديــع  يحفظ  �أن  هــو  للوديعة  �لفقهي 

منه  يطلب  عندما  بعينها  ردهــا  عليه  ويجب  فيها  يت�صرف  

�لمعاملة،  هــذه  في  و�ردة  غير  �لمال  حفظ  وم�صاألة  �لــمــودع، 

 .
)6(

. وعرفوها �أي�صاً: باأنها ما يترك عند �لأمين 
)5(

بحفظ �لمال 

�لــعــقــد �لمقت�صي  بــاأنــهــا  �لـــوديـــعـــة:  �لــ�ــصــافــعــيــة  وعــــرف 

.
)7(

لال�صتحفاظ 

ما  ح�صب  و�لإيـــد�ع  �لوديعة  بين  �لفقهاء  بع�س  ويميز 

يدل عليه تعريف هذين �لم�صطلحين عند بع�صهم:

فالإيد�ع كما يعرفه �لحنفية: هو ت�صليط �لمالك غيره 

.
)8(

على حفظ ماله �صر�حة �أو دللة 

�أو  مــال  حفظ  مجرد  على  توكيل  باأنه  �لمالكية:  وعند 

.
)9(

��صتنابة في حفظ مال 

وعند �ل�صافعية: باأنه ��صم لعين ي�صعها مالكها �أو نائبه 

.
)10(

عند �آخر ليحفظها 

وعند �لحنابلة: باأنه توكيل رب مال في حفظه تبرعاً من 

.
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�لحافظ 

بالوديعة  يعنون  �لفقهاء  نــرى  �لعر�س  هــذ�  خــالل  ومــن 

بمعنى  �لإيــد�ع  و�أن  ليحفظها،  غيره  عند  تو�صع  �لتي  �لعين 

�لعقد �لمقت�صي للحفظ. غير �أن �لفقهاء �ختلفو� في تعريف 

فالحنفية  �ــصــروطــه،  بع�س  فــي  لختالفهم  تبعاً  �لعقد  هــذ� 

ماًل،  يكون  �أن  �لمودع  �ل�صيء  في  ��صترطو�  �لذين  و�لمالكية 

ولم ي�صترطو� في �لحفظ �أن يكون تبرعاً عرفوه باأنه )ت�صليط 

��صترطو�  �لذين  و�ل�صافعية  �لمالك غيره على حفظ  ماله( 

في �ل�صيء �لمودع �أن يكون ماًل �أو مخت�صاً  محترماً - كجن�س 

في  تبرعاً  يكون  �أن  �لحفظ  فــي  ي�صترطو�  ولــم  بــه-  منتفعاً 

للمملوك  بالحفظ  )توكيل  باأنه  عرفوه  �لحافظ  من  �ل�صيء 

�أن  �لمودع  �ل�صيء  �لذين �عتبرو� في  �أو مخت�س(. و�لحنابلة 

�أن يكون حفظه من �لوديع  و��صترطو�  �أو مخت�صاً  يكون ماًل 

�أو  توكيل في حفظ مملوك  باأنه:  �لتبرع، عرفوه  �صبيل  على 

.
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محترم مخت�س تبرعاً من �لحافظ 

�لــعــلــمــيــة و�لــعــمــلــيــة للبنوك  وقــــد عــرفــت �لــمــو�ــصــوعــة 

من  توكيل  باأنها  �لإ�ــصــالمــي:  بالفقه  �لــوديــعــة  �لإ�صالمية 

.
)13(

�صخ�س لآخر بحفظ �صيء معين 

�لمو�صوعة  �أن  نــالحــظ  �لأخـــيـــر  �لــتــعــريــف  خـــالل  ومـــن 

�لمذكورة لم تحدد ماهية هذ� �ل�صيء �لمحفوظ، و�إنما جعلته 

مطلقاً، �لأمر �لذي يختلف مع تعريف �لوديعة بال�صطالح 

�لم�صرفي �لذي �أفردها بحفظ �لأمو�ل ح�صر�ً.

لذلك فقد �أ�صاف لها بع�س �لمعا�صرين قيد�ً مهماً ي�صاف 

�لوديعة في �ل�صطالح  تعريف  ليكون  �ل�صابق  �لتعريف  على 

و�إلــى حد كبير مع  ب�صكل عام يتو�فق  �لوديعة:  ومفهوم 

مفاهيم �أخرى قريبة منها في �لفقه �لإ�صالمي، لكن �لفرق 

بينهما دقيق، وهي كل من �لأمانة و�لقر�س و�لإجارة. 

�للغة: هو ما و�صع عند غير مالكه  �لوديعة في  تعريف 

ليكون عنده  �إلــيــه  دفعته  �أي  مــاًل  �أودعــتــه  يــقــال:  ليحفظه، 

�أودعــتــه مــاًل بمعنى قبلت منه ذلك  �أيــ�ــصــاً:  وديــعــة، ويــقــال 

�لأ�ــصــد�د  �أ�صماء  من  فالوديعة  عندي،  وديعة  ليكون  �لمال 

ت�صتعمل في �إعطاء �لمال لحفظه وفي قبوله. وم�صدر �أودع- 

�لإيد�ع-وهو بمعنى �لوديعة، فالوديعة ��صم لالإيد�ع وتطلق 

 .
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على �لعين �لمودعة 

ل  بمجملها  تعريفات  بعدة  �لوديعة  �لفقهاء  عــرف  وقــد 

تخرج عن كونها توكياًل �أو ��صتنابة في حفظ �لمال.  

�أمين  عند  �لــمــودع  �لــمــال  بــاأنــهــا  �لحنفية:  عرفها  فقد 

  .
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لحفظه 

توكيل   : وهــو  �لإيــــد�ع  مــن  م�صتقة  باأنها  �لمالكية:  وعرفها 

و�لخدمية ذ�ت �لجدوى �لقت�صادية �لمدرو�صة م�صبقاً، ول 

يخفى هذ� �لفارق بين كال �لأمرين.  

و�أنو�عها  )�لح�صابات(  �لــود�ئــع  مفهوم  بيان  �أجــل  ومــن 

�لمالية  بــالــمــوؤ�ــصــ�ــصــات  عملها  وطبيعة  �لــ�ــصــرعــي  وحكمها 

�لعجالة  و�أهميتها ب�صكل عام، �صنحاول في هذه  �لمعا�صرة 

كانت  لما  �لدقيق  �لمعنى  وبيان  �لمعاملة  بهذه  �لتعريف 

عليه في �ل�صابق عند �لفقهاء وما طر�أ من تغيير في طبيعة 

عملها �لموؤ�ص�صي ومدى تطابق ذلك على �أ�صل م�صروعيتها 

من عدمه، لتت�صح لنا �لروؤية �ل�صرعية وفق �لآتي: 

�لود�ئع )�لح�صابات( �لم�صرفية �لمعا�صرة تتكون عادة 

�لود�ئع  �لبنك )�لم�صاهمة(، وكذلك من  �أمو�ل  من روؤو�س 

في  �أو  �لطلب  تحت  �إمـــا  عـــادة  وتــكــون  لديها  تتجمع  �لــتــي 

�لمتعامل  فيه  ي�صاء  وقــت  �أي  فــي  ت�صحب  جــاريــة  ح�صابات 

�أو ح�صابات لأجل وهي �لتي تودع في  �إنــذ�ر،  من دون �صابق 

�أو  �ل�صنة  تزيد على  لفتر�ت طويلة قد  و�لبنوك  �لم�صارف 

تقل عنها ح�صب �لتفاق �لمبرم بين �لطرفين م�صبقاً، بحيث 

ل ي�صتطيع �لمتعامل �صحبها قبل حلول �أجلها، وتدخل في 

�أو  توظيفها،  في  للم�صرف  �لتفوي�س  مع  �دخــاري،  ح�صاب 

ود�ئع ��صتثمارية �أ�صاًل، �أو ود�ئع توفير، زيادة �إلى �لقرو�س 

�أو  �لأزمــات من �لحكومة  �لتي قد تح�صل عليها عند وقت 

�لم�صرف �لمركزي، فجميع هذه �لأر�صدة تدمج في �أوعية 

�أجل تنميتها وتثميرها في م�صاريع عقارية  ��صتثمارية من 

�أو �صناعية �أو تجارية، مع �حتفاظها بجزء من هذه �لأمو�ل 

�لم�صارف  و�أ�صافت   .
)1(

�لمودعين  مع  �لتز�ماتها  ل�صمان 

�إليها. وتعد  �لم�صاربة و�لم�صاركة  �لإ�صالمية كذلك ود�ئع 

�لـــود�ئـــع مــن �أهـــم مــــو�رد �لــمــ�ــصــارف و�لــبــنــوك �لإ�ــصــالمــيــة 

لالأ�صخا�س  عــائــدة  كــانــت  �ــصــو�ء  عــــام،  ب�صكل  و�لــتــقــلــيــديــة 

�صيولة  �صكل  فــي  كانت  و�ــصــو�ء  �لمعنويين،  �أو  �لطبيعيين 

   .
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نقدية، �أو �أور�ق تجارية م�صحوبة ل�صالحها 

ومــــن �أجـــــل مــعــرفــة �آلـــيـــة عــمــل �لــــود�ئــــع �لــمــ�ــصــرفــيــة 

�ل�صرعي  و�لتخريج  �إليها  ت�صتند  �لتي  و�لأ�ص�س  �لإ�صالمية 

�لمنا�صب لها، ف�صن�صرع في بيان مفهومها في ��صطالح �أهل 

�لم�صرفي،  �ل�ــصــطــالح  وفــي  �لفقه  �أهــل  و��ــصــطــالح  �للغة 

�لإيـــد�ع  لعملية  �ل�صرعي  �لإطــــار  بــيــان  ذلــك  بعد  ليت�صنى 

في  بها  �لعمل  يتم  �لتي  �لــود�ئــع  �أنـــو�ع  بيان  ثم  �لم�صرفي 

�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية �ليوم.  

البنوك الإ�شالمية تتلقى »الودائع«
ل�شتثمارها على مبداأ امل�شاركة يف

الربح واخل�شارة

عرفت املو�شوعة العلمية والعملية للبنوك 

الإ�شالمية الوديعة بالفقه الإ�شالمي: باأنها 

توكيل من �شخ�ص لآخر بحفظ �شيء معني
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الفرع الأول: الودائع حتت الطلب ويطلق عليها كذلك 
الودائع اجلارية اأو احل�شاب اجلاري )30(.

اأوًل: مفهوم الودائع)احل�شابات( حتت الطلب اأو 
الودائع اجلارية اأو احل�شابات اجلارية

و�لـــود�ئـــع تــحــت �لــطــلــب كــمــا عــرفــتــهــا �لــمــو�ــصــوعــة �لعلمية 

بين  �لمخ�صو�س  �لتعامل  )هي  �لإ�صالمية:  للبنوك  و�لعملية 

في  �لمال  من  مبلغاً  �لمتعامل  �إيــد�ع  نتيجة  و�لمتعامل،  �لبنك 

خز�نة �لبنك �أو فتح �عتماد من �لبنك بمبلغ معين ي�صحب منه 

عند  �أي�صاً  �لعملية  هــذه  وت�صمى    .
)31(

�لطلب(  بمجرد  تباعاً 

�لم�صرفيين بـ)�لود�ئع تحت �لطلب( وذلك لأنها مرهونة بطلب 

وعند   .
)32(

�صرط  �أو  قيد  دون  ي�صاء  وقــت  �أي  في  لها  �صاحبها 

�لبنك  لأن  �لناق�صة(،  بـــ)�لــود�ئــع  كذلك  ت�صمى  �لآخــر  بع�صهم 

عادة يكون غير ملزم بدفعها عند �لطلب بنف�س �لمظهر �لمادي 

. لأن �لمتعاملين ل ي�صتطيعون رف�س ما 
)33(

�لذي �أودعت فيه 

  .
)34(

يقدم �إليهم من �لنقود ما د�مت هذه �لنقود قانونية 

وتمثل هذه �لعملية ر�أ�س �صد�رة �لمعامالت �لم�صرفية 

�إذ  �إ�صالمية،  �أو  كانت  تقليدية  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  كل  في 

يمتاز هذ� �لنوع من �لود�ئع بميزتين مهمتين:

�لأولى: �صهولة �لأد�ء بو��صطتها عن طريق �ل�صيكات.

�لثانية: يكون �لبنك ملتزماً ب�صد�دها عند �لطلب.

لــه حــق �لنتفاع  �لـــذي 

بــمــحــل �لإجــــــــــارة فــقــط، 

مقابل مقد�ر من �لمال يتفق 

 .
)27(

عليه مع �لموؤجر 

�أن �لــفــقــهــاء قـــد ��ــصــتــرطــو�  يــذكــر 

تــكــون جميعها ل  تــكــاد  لـــالإجـــارة،  �ــصــروطــاً 

�أنها  ب�صبب  �لم�صرفية  �لوديعة  عقود  على  ت�صري 

�أمــا ما  تقع على ما يمكن �لنتفاع به، مع دو�مــه و��صتمر�ره، 

ل ي�صمن فيه �لبقاء كالغذ�ء و�لدو�ء �أو �لنقود �لتي ل يمكن 

�لإجــارة  تجوز  فال  �لمنافع(  )بيع  با�صتهالكها  �إل  ��صتعمالها 

في  ق�صر  �إذ�  �لــمــوؤجــرة،  للعين  �ــصــامــن  و�لــمــ�ــصــتــاأجــر  فــيــهــا، 

�لحفاظ عليها، كما �أنه ل يمكن �إجبار �لم�صتاأجر على �إرجاع 

 .
)28(

�لوديعة متى طلبها �صاحبها منه 

و�لــــو�قــــع �أن هــــذه �لأحــــكــــام ل تــنــطــبــق عــلــى �لــوديــعــة 

�لإجــــارة،  نــطــاق عقد  بــذلــك عــن  تــخــرج  �لــتــي  �لم�صرفية، 

با�صتهالكها،  �إل  ت�صتعمل  �أمــو�ل ل  على  �أ�صا�صاً  تدور  لأنها 

وت�صمنها �لبنوك في جميع �لأحو�ل. و�إذ� كانت ود�ئع لأجل، 

فال يجبر �لبنك �أو �لم�صرف على �إرجاعها لأ�صحابها، قبل 

حلوله. و�إذ� كانت مقرونة باإخطاره من �أجل �صحبه، وجب 

�إذ�  به، وحتى  �لمتعلقة  �حتر�م مدة �لإخطار، و�لإجــر�ء�ت 

تخرج  فاإنها  بمجرد طلبها،  ترد  �لطلب  تحت  ود�ئــع  كانت 

من �أحكام �لإجارة �أي�صاً، لأن �لبنك ل يردها بعينها و�إنما 

  .
)29(

يرد مثلها لي�س غير 

�لم�صرفي في  �لعمل  في  �لو�قع  عليه  ما  وهــذ� خــالف 

�صاأن �لوديعة، �إذ تتعامل �لموؤ�ص�صات �لمالية وكاأنها �متلكت، 

و�ل�صتر�تيجية  تــر�هــا  �لــتــي  �لــروؤيــة  وفــق  فيها  فتت�صرف 

�لتي تر�صمها من �أجل �ل�صتفادة من عو�ئدها، �صو�ء قدمت 

مقابال �أو لم تقدم ل�صاحبها �لأ�صلي. 

اأنواع الودائع:
�أنو�ع  ثالثة  �إلى  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  في  �لود�ئع  تتنوع 

رئي�صة هي:

�لفرع �لأول: �لود�ئع �أو �لح�صابات تحت �لطلب وت�صمى 

كذلك: �لود�ئع �لجارية و�لح�صاب �لجاري.

�لفرع �لثاني: �لود�ئع �أو �لح�صابات �ل�صتثمارية.

�لفرع �لثالث: �لود�ئع �أو �لح�صابات �لدخارية. 

يجوز �لت�صرف فيها �إطالقاً، و�إنما يجب ردها كاملة بعينها 

�لم�صرفي  �لعمل  في  تنزيله  يتعذر  �لــذي  �لأمــر  و�صفتها، 

برد  و�لم�صارف  �لبنوك  تلتزم  �إذ  �لم�صرفية،  �لوديعة  على 

يعني  ل  هذ�  ولكن  �لطلب،  عند  للمتعامل  �لنقدية  �لقيمة 

�أمــو�ل، لأن �لموؤ�ص�صة  �أنها ل تت�صرف بما تجمع لديها من 

�لمالية عموماً �إ�صالمية كانت �أو تقليدية لي�صت غايتها من 

تلقي �أمو�ل �لمتعاملين هو �لمحافظة عليها وردها بعينها، 

�أن هذ�  . على 
)22(

�إرجاع مثلها  �أ�صا�س  ��صتعمالها على  و�إنما 

�لــمــال  �ــصــاحــب  ��ــصــتــرط  لــو  فيما  يتحقق  �أن  ممكن  �لأمــــر 

في  ل�صالحه  ��صتخد�مه  ��صترط  �أو  بماله  �لت�صرف  عــدم 

�لقيمة  �أن  وبما   .
)23(

بذلك  �لم�صرف  وَقِبل  ح�صر�ً،  عمله 

هي  عموماً  و�لبنوك  �لم�صارف  تعامالت  في  �لم�صتخدمة 

�إرجــاع مثلها  �أن  �لنقود �لتي تت�صم بثبات �لقيمة، مما يعني 

ل يقلل من قيمتها �صيء، على عك�س �لأمــو�ل �ل�صلعية �لتي 

تختلف قيمتها تبعاً لو�صفها ووزنها وجودتها وما �إلى ذلك، 

لهذ� يكون تخريج �لوديعة �لم�صرفية على �أ�صا�س �أنها �أمانة، 

بعيد عن مق�صدها وفيه تكلف و��صح، و�هلل �أعلم.     

�لوديعة  عقد  تخريج  فــي  يختلف  �لأمـــر  �أن  نــرى  بينما 

�لم�صرفية مع عقد �لقر�س، باعتبار �أن عقد �لقر�س يمثل 

�نتقال ملكية محل �لقر�س للمقتر�س، �لذي يلتزم برد مثله 

ل عينه، زيادة على �أنه �صامن له، �صو�ء حافظ �أو لم يحافظ 

قر�صاً  تكون  �لنقدية  �لوديعة  �أن  يعني  ل  هــذ�  ولكن  عليه، 

�ل�صيء  ��صتعمال  في  ماأذونة  �لمالية  �لموؤ�ص�صة  كانت  �إذ�  �إل 

�لـــر�أي �لغالب في  . وهــذ� هو 
)24(

�لــمــوِدع  �لــمــوَدع من قبل 

بين  �تفاق  لي�س محل  �أنــه  �إل   ،
)25(

�لنقدية  �لود�ئع  معظم 

�لمعا�صرين، فهناك من يرى باأن �لوديعة قر�س، وهناك من 

يرى �أنها �أمانة، وهناك من يرى �أنها �إجارة.

�أ�صا�س  على  �لم�صرفية  �لــوديــعــة  لتخريج  بالن�صبة  �أمــا 

�لإجـــــــارة فــمــعــظــم �لـــذيـــن يــخــرجــونــهــا عــلــى هــــذ� �لأ�ــصــا�ــس 

تتلقاها  �لتي  �لأمـــو�ل  حــول  �ل�صائدة  �لفكرة  من  ينطلقون 

�لم�صارف و�لبنوك على �أنها ود�ئع، بدليل �أن �أ�صحابها حين 

قدمو� بها �إلى �لم�صارف و�لبنوك، لم يكن في نيتهم تقديم 

�لبنوك  �لفو�ئد عنها في  �أخذ  �لفكرة تبيح  �إقر��صها، وهذه 

�لتقليدية، باعتبارها مقاباًل ل�صتخد�م �لبنوك لها، فتكون 

، لكن عقد 
)26(

�لفائدة �أجرة ل�صتخد�مها ولي�س لإقر��صها 

�لم�صتاأجر،  �إلــى  �لملكية  �نتقال  عــدم  عليه  يترتب  �لإجـــارة 

�لعقود  في  �لفقهاء  لأقــو�ل  �لمتتبع  فــاإن  �لأ�صا�س  هذ�  وعلى 

يجد �أنهم يبنون �أحكامهم على �لقاعدة �ل�صرعية �لم�صهورة: 

لالألفاظ  ولي�صت  و�لمعاني  للمقا�صد  �لعقود  فــي  )�لــعــبــرة 

، فالوديعة بالرغم من �أنها ل تخرج عن كونها 
)15(

و�لمباني( 

 في 
)16(

توكياًل �أو ��صتنابة في حفظ �لمال، �إل �إذ� كان ماأذوناً 

�لت�صرف فيها با�صتعمال �لمودع �أو �لنتفاع به فاإنها تنقلب �إلى 

ج �إعارة �لدر�هم و�لدنانير فاإنها تكون  قر�س، فعلى ذلك تخرَّ

قر�صاً ل �إعارة، لأن �لإعارة تمليك �لمنفعة، ول ياأتي ذلك �إل 

�لدر�هم  )�أن عارية  �ل�صرخ�صي:  ذكر  . وقد 
)17(

بال�صتهالك 

�لنتفاع ول  �إذن في  �لإعــارة  و�لفلو�س قر�س، لأن  و�لدنانير 

يتاأتى �لنتفاع بالنقود �إل با�صتهالكها عيناً في�صير ماأذوناً في 

. ومن هنا ندرك �أن نظرة �لفقهاء قائمة على 
)18(

�لت�صرف( 

فمفهوم  �لم�صتعمل،  �للفظ  �أ�صا�س  على  ل  �لمق�صود  �أ�صا�س 

�لــوديــعــة عــنــدهــم يتميز بــالــو�ــصــوح، فــا�ــصــم �لــوديــعــة هــنــا ل 

يخرجها عن كونها قر�صاً، فلو �أن �صخ�صاً �أعطى �صخ�صاً �آخر 

�أن تعطيني كل �صهر  �أودعتك هذ� �لمال على  مــاًل وقــال له: 

% مثاًل، فاإن من �لُم�َصلَم به و�لمعقول جد�ً  ن�صبة من �لربح 5 

�أن �ل�صخ�س �لذي �أخذ �لوديعة، ل يدفع تلك �لن�صبة �لمتفق 

 ،
)19(

عليها ما لم يت�صرف في تلك �لوديعة ليربح من ور�ئها 

�أن �لم�صرف يت�صرف بالوديعة ويقر�صها لأنا�س  فكون فكرة 

�آخرين كل ذلك يوؤيد �أنها قر�س، فال�صم ل يغير ول يبدل من 

�لحكم �صيئاً. و�إل �إذ� قلنا �أن �لمقتر�س يجوز له �أخذ �لقر�س 

تحت ��صم �لوديعة، �أو تحت �أي ��صم �آخر، فاإن ذلك �لت�صرف 

بالتعامل  للتحايل  للمر�بين  م�صر�عيه  على  �لباب  �صيفتح 

�لوديعة،  �صتار  تحت  �لأمـــو�ل  غيرهم  �إلــى  فيدفعون  بالربا 

وبذلك ل يكون هناك ربا مطلقاً، وهذ� محال، وقد �أو�صح �بن 

�لقيم ذلك بقوله: )�إن �لعتبار في �لعقود و�لأفعال بحقائقها 

و�أ�ــصــاف:   
)20(

و�أفعالها(. �ألفاظها  ظو�هر  دون  ومقا�صدها 

)باأن من لم ير�ع �لمق�صود في �لعقود، وجرى على ظو�هرها 

يلزمه �أن ل يلعن �لعا�صر، و�أن يجوز له ع�صر �لعنب لكل �أحد، 

   .
)21(

و�إن ظهر له �أن ق�صده �لخمر( 

عقد الوديعة امل�شرفية يدور بني عقد الأمانة )وديعة 
عادية( وعقد الإجارة ولكنها اإىل عقد القر�ص اأقرب 

مفهوم  ح�صر  �صعوبة  �لأولــــى  �لــوهــلــة  مــن  لــنــا  يتبين 

�لوديعة �لم�صرفية بالأمانة، لأن �لأمانة كما هو معلوم ل 
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ن�صاطه يقع في د�ئرة �لحر�م، و�أر�صدة �لح�صابات �لجارية ي�صتعين 

غير  �لمحرمة،  �لأعمال  ذلك من  وغير  بالربا،  �لإقر��س  في  بها 

�أن �لم�صلم عندما ل يجد �إل �لبنوك �لربوية، قد تدفعه �ل�صرورة 

�إلــى �لتعامل معها، ول حــرج فــي هــذ� مــا د�مــت �لــ�ــصــرور�ت تبيح 

.
)40(

�لمحظور�ت( 

على  ينطبق  �أنه  �إلى  �لباحثين  بع�س  ذهب  الثاين:   القول 
�لح�صابات )�لود�ئع( �لجارية حكم �لوديعة بال�صريعة �لإ�صالمية، 

�صوف  �لتخريج  وهذ�  بردها.  وملتزم  لها،  �صامن  �لم�صرف  لأن 

لأحكام  �لهامة  �لم�صرفية  �لعمليات  بع�س  �إخ�صاع  على  ي�صاعد 

�لح�صاب  هذ�  تخريج  لأن  �لعميل،  لم�صلحة  وقو�عدها،  �ل�صريعة 

حالة  في  لل�صياع  وتعري�صه  بماله  مخاطرة  فيه  قر�س  �أنه  على 

مقر�صاً  �لعميل  �عتبر  لأنه  كان،  �صبب  لأي  �لم�صرف  �إفال�س 

من  �لآخرين  للغرماء  مناف�صاً  بح�صته  يدخل  فاإنه  للم�صرف 

�لح�صاب  هذ�  �عتبر  لو  ما  بخالف  وغيرهم،  �لقرو�س  �أ�صحاب 

باأخذ  �لحق  له  يكون  �لحالة  هذه  مثل  في  فاإنه  حقيقية،  وديعة 

بح�صته  مناف�صاً  يدخل  �أن  غير  من  �أمانة  باعتبارها  �أوًل،  وديعته 

�لعميل  �إليه  يلجاأ  لم  �لذي  �لأمر  �لآخرين،  �لم�صرف  مع غرماء 

�أ�صاًل، لحاجته لحفظ �لمال و�لت�صرف فيه وقت ما ي�صاء، وهذ� ما 

يتعار�س مع تخريج �لقر�س. 

الفرع الثاين: الودائع )احل�شابات( ال�شتثمارية

اأوًل: مفهوم الودائع )احل�شابات( ال�شتثمارية
على  �أوًل  نعرج  ح�صابات،  �أو  ود�ئــع  كلمة  عرفنا  �أن  بعد 

�ل�صامل  �لمفهوم  �ل�صروع في بيان  م�صطلح �ل�صتثمار قبل 

للود�ئع �ل�صتثمارية.

يء: �إَِذ� َتَولَّد منه  �ل�صتثمار في �للُّغة: من )َثَمَر(، َوَثَمَر �ل�صَّ

اه،  ح�صن �لقيام عليه وَنمَّ
َ
َر �لرجل ماَله: �أ ، َوَثمَّ

)41(
�صيء �آخر 

يِء: هو ما يتوَلُد منه، وعلى هذ� فاإن �ل�صتثمار هو:  َوَثَمُر �ل�صَّ

طلب �لح�صول على �لثمرة. و�لفَقهاء ي�صتعملون هذ� �للفظ 

. وهو ي�صمل كل �أنو�ع �لك�صب �لمادي، 
)42(

ي�صاً 
َ
بهذ� �لمعنى �أ

بقوله  للمال  م�صاحباً  �لكريم  �لــقــر�آن  فــي  �لك�صب  ورد  وقــد 

، و�ل�صتثمار من 
)43(

َك�َصَب(  َوَما  َماُلُه  َعْنُه  ْغَنى 
َ
�أ تعالى: )َما 

�لأعمال �لم�صروعة �لتي �أقرها �لإ�صالم وحث عليها ب�صرط �أن 

تكون �أ�ص�س �ل�صتثمار م�صروعة.

�أو�صع في ع�صرنا،  بمعنى  �ل�صتثمار  لفظ  ��صتعمل  وقد 

ثالثًا: التخريج ال�شرعي لعملية احل�شابات )الودائع( 
حتت الطلب اأو احل�شاب اجلاري  

�ختلف �لباحثون �لمعا�صرون في تحديد نوع �لعقد �ل�صرعي 

�لذي تندرج تحته هذه �لعملية �لم�صرفية �إلى قولين:

�لقول �لأول: �إن عملية �لإيد�ع �لتي يودع �لمتعامل من 

)�لــود�ئــع(  �لح�صابات  �صمن  �لم�صرف  في  �أمــو�لــه  خاللها 

�لــجــاريــة، ل  �لــود�ئــع  �أو  �لــجــاري  �لح�صاب  �أو  �لطلب  تحت 

تدخل في حكم �لوديعة في �لمعنى �لفقهي، لأن �لم�صرف 

يخلطها بغيرها ويت�صرف فيها، ومن هنا فاإنها تفقد �صفة 

د�م  وما  لها،  �صامن  وهو  بها  يت�صرف  �لمودع  لأن  �لوديعة 

جـــاء في  مــالــك،  يــد  عليها  يـــده  فـــاإن  ي�صتعملها  �لــمــ�ــصــرف 

�لوديعة  على  �لبنك  يد  )�إن  و�لعملية:  �لعلمية  �لمو�صوعة 

يد �صامن، لأن �لوديعة تحت �لطلب يخلطها �لبنك بغيرها 

�أحــكــام �لإ�ـــصـــالم في  وي�صتثمر �لــجــزء �لأكــبــر مــنــهــا، ومـــن 

�لوديعة �أنه لي�س للوديع �أن ينتفع بالوديعة �أي �نتفاع، فاإذ� 

�أذن له  بانتفاعه، فاإذ� تلفت �صمنها، و�إذ�  �نتفع كان معتدياً 

�لمودع بالنتفاع �صارت عارية، و�إذ� �نتفع بها مع بقاء عينها 

�صارت قر�صاً �إذ� كانت نقود�ً لأن �لنقود ل تعار ل�صتهالكها 

   .
)39(

عند �لنتفاع، و�لقر�س م�صمون برد �لمثل( 

ما  عليها  �لقر�س، ويجري  �ل�صرع حكم  تاأخذ في عرف  و�إنما 

يجري على �لقر�س ورد �ل�صمان، و�لقر�س جائز �صرعاً ب�صرط �أن 

ل يوجد فيه نفع باأي �صكل من �لأ�صكال. فاإذ� كان كذلك فهو قر�س 

كان  �لفو�ئد  بــوجــود  كــان  و�إذ�  و�لم�صرف،  �لمودعين  بين  ح�صن 

قر�صاً ربوياً  محرماً، و�إلى هذ�  ذهب �أغلب �لباحثين �لمعا�صرين 

قد  �ل�صالو�س  علي  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �أن  �إل  �لم�صاألة،  بحثو�  �لذين 

ذهب �إلى �أبعد من ذلك، �إذ بّين: )�أن ح�صابات هذ� �لنوع من �لود�ئع 

تبقى م�صبوهة، ول يمكن �لجزم باأنها جائزة �صرعاً ب�صكل مطلق، 

�إذ� كان عوناً على �رتكاب �لحر�م فهو  �أن �لقر�س �لح�صن  باعتبار 

�لربوي تاجر ديون مر�ب، فمعظم  �لبنك  �أن  �لمعلوم  حر�م، ومن 

�لد�ئم معها، مما يدفع �أ�صحابها �إلى �لتخلي عنها، و�لتجاه نحو 

تنمية  تحقيق  �أجــل  من  �لم�صاربة  وود�ئـــع  �ل�صتثمارية،  �لــود�ئــع 

حقيقية، وقد ذهب �إلى هذ� �لقول �لدكتور محمد عمر �صابر� في 

بحثه )�لنظام �لنقدي و�لم�صرفي في �قت�صاد �إ�صالمي( باعتبار �أن 

هذ� �لإجر�ء ي�صب في تحقيق �أهد�ف �لقت�صاد �لإ�صالمي �لمتمثل 

   .
)37(

في تقلي�س �لعتماد على �لقرو�س كو�صيلة للتمويل 

             

ثانيًا: حقيقة معاملة احل�شابات )الودائع( حتت الطلب 
يف امل�شارف الإ�شالمية والبنوك التقليدية

بعد �أن بينا �أن هذه �لح�صابات )�لود�ئع( تت�صاوى في �لم�صارف 

�لإ�صالمية و�لبنوك �لتقليدية، من حيث �إبر�م عقد �لإيد�ع، و�صكله، 

وكيفية �ل�صحب، و�ل�صمان �لكامل لمبالغها بقيمتها �ل�صمية، مع 

وجود فارق جوهري و�أ�صا�صي في �لمو�صوع، يتمثل بكون �لم�صارف 

�لبنوك  عك�س  عــلــى  فـــو�ئـــد،  �أيـــة  تــقــدم  ول  تعطي  ل  �لإ�ــصــالمــيــة 

�لتقليدية �لتي تقدم �لفائدة �لمقطوعة �لثابتة مقابلها، فاإن بع�س 

منح  تقديم  على  د�أبــت  �لإ�صالمية  �لمالية  و�لموؤ�ص�صات  �لم�صارف 

ومكافاآت مالية  ت�صجيعية لأ�صحابها في محاولة لجذب �أكبر قدر 

كانت  كلما  �لمالية  �لموؤ�ص�صة  �أن  باعتبار  �لود�ئع،  هذه  من  ممكن 

وتنمي  �أكثر  ت�صتثمرها  �أن  ��صتطاعت  كلما  �أكبر  مالية  �صيولة  لها 

�أرباحها ب�صكل �أو�صع، و�لو�قع �أن ق�صية هذه �لت�صجيعات و�لمكافاآت 

�لمالية بحاجة �إلى وقفة، �إذ تعد م�صاألة ح�صا�صة لما لها من ت�صابه 

بينها وبين تقديم �لفائدة �لثابتة، و�إن كان  بع�س �لباحثين ومنهم 

�لدكتور جمال �لدين عطية قد ر�أى �أن �ل�صابط للخروج من هذه 

تحت  )�لــود�ئــع(  �لح�صابات  من  نوعين  بين  �لتفريق  هو  �ل�صبهة 

�لطلب �أو �لجارية، بحيث يكون �لنوع �لأول منها م�صموناً وخالياً 

من �لمكافاآت، و�لثاني يكون م�صاركاً مما يعني �أنه غير م�صمون، �أي 

  .
)38(

يتحمل �لربح و�لخ�صارة 

وبــنــاء عــلــى هـــذ� فــــاإن �لأفــــــر�د و�لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات يــقــومــون 

لدى  ود�ئــع جارية  في �صورة  نقدية  باأر�صدة  بالحتفاظ 

لت�صوية  كـــاأد�ة  ��صتعمالها  بق�صد  و�لــبــنــوك،  �لم�صارف 

�للتز�مات عن طريق �لتعامل بال�صيكات، ف�صاًل عن �أنه 

لمتعامليها من خدمات  تقدمه  ما  كله  ذلك  �إلى  ي�صاف 

متنوعة، وما ي�صعر به �أ�صحاب �لأعمال من �طمئنان على 

�أو �لبنك  �إلى مد �لم�صرف  �أوًل، وثانياً  �أمو�لهم  �صالمة 

�إياهم بما يحتاجونه بمبالغ وقت �لحاجة، �إذ� ما �حتفظو� 

. ويزد�د 
)35(

لدى �لم�صرف باأر�صدتهم �لنقدية �ل�صائلة 

�ليوم  �لم�صرفية  �لمعامالت  من  �لنوع  هذ�  على  �لإقبال 

بالتو�صع  �لرقمي  �لإلكتروني  �لم�صرفي  �لتطور  �أخذ  �أن  بعد 

و�لنت�صار ب�صكل كبير، بحيث ي�صتطيع �أ�صحاب �لح�صابات �لجارية 

�صائلة  �أمــو�ل  من  يحتاجونه  لما  �لنقدي  �ل�صحب  بعملية  �لقيام 

�أي�صاً  �إمكانية �ل�صر�ء و�لت�صوق  �أغلب مدن �لعالم، ف�صاًل عن  في 

با�صتخد�م هذ� �لح�صاب �لجاري عبر و�صائل �ل�صر�ف �لآلي، �لتي 

�أخذت بالنت�صار في �أرجاء �لمعمورة، ورغم ما تحمله هذه �لو�صيلة 

�أي وقت �صاء، فال يخفى �لجانب  من �لميل نحو �ل�صتهالك في 

عبء  وتجنب  �لنقود  حفظ  باإمكانية  �لمتمثل  �أيــ�ــصــاً  �لإيــجــابــي 

�لمخاطرة بحملها في كل مكان، ف�صاًل عن �أمور �أخرى ل مجال 

�أنها تحتل  لذكرها، ولكن ما يوؤكد نجاح هذه �لعملية �لم�صرفية 

�أنو�ع �لود�ئع �لأخرى  مكانة �ل�صد�رة عند �لمتعاملين على بقية 

في �لموؤ�ص�صات �لمالية عموماً كما �أ�صرنا.  

�أي  �أن �لم�صارف و�لبنوك ل تقدم  ومن �صفات هذه �لمعاملة 

و�لبنوك من  �لم�صارف  تح�صل  قد  بل  نظيرها،  لمتعامليها  عائد 

متعامليها على بع�س �لر�صوم مقابل خدمة �أ�صحابها، مثل نفقات 

.
)36(

�لحفظ و�لمحا�صبة و�لمكالمات �لهاتفية و�لطو�بع �لبريدية 

تت�صاوى  )�لــود�ئــع(  �لح�صابات  هــذه  �أن  �إلــى  �أ�صرنا  �أن  و�صبق 

�إبــر�م  حيث  مــن  �لتقليدية،  و�لــبــنــوك  �لإ�صالمية  �لم�صارف  فــي 

عقد �لإيد�ع، و�صكله، وكيفية �ل�صحب، و�ل�صمان �لكامل لمبالغها 

بقيمتها �ل�صمية، مع وجود فارق جوهري و�أ�صا�صي في �لمو�صوع 

�أية فو�ئد،  �لإ�صالمية ل تعطي ول تقدم  �لم�صارف  بكون  يتمثل 

فتكون مبدئياً بدون دخل. �أي ل يح�صل �أ�صحابها على �أي ربح من 

�لأرباح �لمتحققة للبنك، ول يتحملون �صيئاً باأي خ�صارة قد تحدث، 

وهذه �لعملية بحد ذ�تها �لمتمثلة بعدم ح�صول �لمودعين على �أي 

عائد من جر�ئها ير�ها �لبع�س �إيجابية �إلى حد ما، باعتبار �أن هذه 

�لمعاملة خالية من �لحو�فز �لتي تحفز �لمتعاملين على �لتو��صل 

ملعلوماتك
يء: اإَِذا  ال�شتثمار يف اللُّغة: من )َثَمَر(، َوَثَمَر ال�شَّ

َر الرجل ماَله: اأَح�شن القيام  َتَولَّد منه �شيء اآخر، َوَثمَّ

يِء: هو ما يتوَلُد منه، وعلى  اه، َوَثَمُر ال�شَّ عليه وَنَّ

هذا فاإن ال�شتثمار هو: طلب احل�شول على الثمرة
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و�صحباً-  �إيــد�عــاً  ت�صويتها-  عن  ينتج  ح�صابية،  عنا�صر  �إلــى  �لنقدية 

�لمدة  نهاية  في  �لأد�ء  م�صتحق  يكون  �لعميل،  ل�صالح  د�ئــن  ر�صيد 

�لمتفق عليها، �أو نهاية �لعمل �ليومي �أو فور�ً، فهذ� �لح�صاب يجري 

عليه  يطر�أ  لما  وفقاً  و�لنق�صان،  �لزيادة  بين  ما  م�صتمرة  في حركة 

للبنوك  و�لعملية  �لعلمية  �لمو�صوعة  ينظر:  حالته.  تغير  قيود  من 

�لإ�صالمية، 123/5.      

�لمو�صوعة �لعلمية و�لعملية للبنوك �لإ�صالمية 157/5. . 31

�لرز�ق رحيم . 32 �لنظرية و�لتطبيق، عبد  �لإ�صالمية بين  �لم�صارف 

جدي، �س202. 

�أن قيمة . 33 �أر�ــس �لــو�قــع مــاد�مــت  �إ�صكال فيه في  وهــذ� في حد ذ�تــه ل 

�لنقد لم تتاأثر، مثال ذلك: �أن �صخ�صاً �أودع 5000 خم�صة �لآلف درهم 

تكون خم�س  كــاأن  درهــم،  �لألــف  قيمة  �لتي تحمل  �لورقية  �لفئة  من 

�أو خم�صين  �أو ع�صر ورقــات من �لفئة ذ�ت �لخم�صمائة درهــم،  ورقــات، 

ورقة من �لفئة ذ�ت �لمائة درهم، �أو مائة ورقة من �لفئة �لورقية ذ�ت 

�إخباره  بعد  �إل  �لبنك  ي�صددها  �لأولــى، ل  �لحالة  تكون، وفي  ل 

بال�صحب، طبقاً لمدة معينة يتفق عليها مع �لمودع عند �لإيد�ع. 

ويقدم �لبنك عليها فو�ئد، تكون �أحياناً عالية، مقابل �نتفاعه بها 

 .
)50(

عن طريق �إقر��صها للم�صتثمرين بفو�ئد �أعلى 

في  �ل�صتثمارية  )�لــحــ�ــصــابــات(  �لــود�ئــع  هــذه  وتختلف 

�لــمــ�ــصــارف �لإ�ــصــالمــيــة عـــن �لــــود�ئــــع لأجــــل فـــي �لــبــنــوك 

�لتقليدية، في �أن �لعائد �لذي تعطيه �لم�صارف �لإ�صالمية 

يتحدد تبعاً لنتائج �لم�صروعات �لتي ��صتخدم فيها �لم�صرف 

�لبنوك  �لمتفق عليها، بينما  �لفتر�ت  �لود�ئع �صمن  �أمــو�ل 

�لتقليدية تقدم فو�ئد بن�صب ثابتة مقطوعة مقدماً.

وي�صترط في �لود�ئع �ل�صتثمارية �صرورة تو�فر عن�صرين 

لكي ت�صبح �لوديعة ��صتثمارية بالمعنى �لمتعارف عليه، وهما:

�لوديعة  تبقى  �أن  ��صتر�ط  ويعني  الزمن:   -عن�شر   1
�ل�صتثمارية لفترة ل تقل عن �صتة �أ�صهر.

�لوديعة  �أن ل يقل حجم  ��صتر�ط  املبلغ:  وهو  عن�شر   -  2
�ل�صتثمارية عن مبلغ معين لكل عملة من �لعمالت �لمكونة 

لل�صيولة �لنقدية د�خل �لم�صرف. 

وبــتــو�فــر هــذيــن �لــ�ــصــرطــيــن يــتــاح لــلــمــ�ــصــرف �إمــكــانــيــة 

�لعمل على ثبات حجم  �لنقدية، وكذلك  بال�صيولة  �لتحكم 

 .
)51(

�ل�صتثمار�ت و��صتقر�رها بالن�صبة له 

ثالثًا: اأنواع الودائع )احل�شابات( ال�شتثمارية يف 
امل�شارف الإ�شالمية

  تــتــنــوع �لـــود�ئـــع �ل�ــصــتــثــمــاريــة فــي �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات و�لــمــ�ــصــارف 

�لإ�صالمية �إلى  �لود�ئع �ل�صتثمارية �لعامة و�لود�ئع �ل�صتثمارية 

.
)52(

�لمخ�ص�صة 

�لتي يكون  �لح�صابات  �لعامة: فهي  �ل�صتثمارية  �لود�ئع  فاأما 

ما  ��صتثمار  في  �لمودعين  عن  وكياًل  فيها  �لإ�صالمي  �لم�صرف 

ير�ه منا�صباً ونافعاً له وللمودعين، وعادة ما يكون �ل�صتثمار من 

وتح�صل  �لم�صروطة،  غير  �لم�صاربة  �أ�صا�س  على  �لم�صرف  قبل 

خالل  من  للم�صرف  تتحقق  �لتي  �لأربـــاح  في  معين  ن�صيب  على 

�لخا�صة  �أمــو�لــه  من  لديه  بما  بتمويلها  يقوم  �لتي  �لم�صروعات 

�أو  �ل�صنة،  عــادة في نهاية  �لأربــاح  �لمودعين، ويتم توزيع  و�أمــو�ل 

ح�صب ما تم �لتفاق عليه. 

�أما في حالة �لخ�صارة فاإن �لم�صرف ل يلتزم بتوزيع �أي ربح، 

وهذ� �لإجر�ء يخرج �لعملية �ل�صتثمارية للم�صرف من �لم�صاربة 

�أن له  �لكاملة في �لت�صرف في �لأمــو�ل �لمودعة لديه، كما 

من  �لأخــــرى  �لم�صرفية  �أعــمــالــه  فــي  ��صتعمالها  فــي  �لــحــق 

�لم�صرف  فاإن  وبناء على هذ�  للمتعاملين وغيرها.  �إقر��س 

غير ملزم برد �لوديعة نف�صها، و�إنما يكون ملزماً برد قيمتها 

�لعددية من �لوجهة �لقانونية من حيث �لقيمة �لإجمالية، 

.
)46(

�أي ل يلتفت �إلى �صكل �لعملة وفئتها �لتي �أودع بها 

  

ثانيًا: حقيقة معاملة الودائع )احل�شابات(ال�شتثمارية 
يف امل�شارف الإ�شالمية والبنوك التقليدية

و�إلى  �لإ�صالمية  �لم�صارف  في  �ل�صتثمارية  �لود�ئع  تت�صابه 

حد كبير مع �لود�ئع لأجل عند �لبنوك �لتقليدية، من حيث عدم 

�إل عند حلول �لأجــل، �لمتفق عليه  �أ�صحابها  �لمطالبة من قبل 

مع �لبنك، �لذي ينتفع وي�صتفيد منها طيلة �لمدة �لمودعة لديه 

�لغر�س  كان  �أنه مهما  و�لمعروف   .
)47(

في توظيفاته وخدماته 

من �لود�ئع لأجل، �صو�ء كان من �أجل �لدخار �أو لتخ�صي�صها في 

يحدث  قد  ما  لمو�جهة  �أو  ما،  ��صتعمال  �أو  لتوظيف  معين  زمن 

لأ�صحابها من م�صكالت فيما بعد، فاإن �أهميتها من حيث حجمها 

. ورغــم ذلــك فــاإن بع�صاً من 
)48(

�لــود�ئــع تحت �لطلب  �أقــل من 

دور�ً  لها  �أن  يرون    
)49(

�ل�صالو�س  �لدكتور علي  �لباحثين، منهم 

�أ�صا�صياً في �لبنوك �لتقليدية، �إذ تمول بها �لإقر��س �لذي تمنحه 

�لــو�قــع  يعرفها  �لــتــي  �لمناف�صة  بدليل  �ل�ــصــتــثــمــار�ت،  لمختلف 

�لعملي، بين �لبنوك لجتذ�بها ولأطول فترة ممكنة، م�صتخدمة 

فــي ذلـــك ن�صب �لــفــو�ئــد �لــتــي تعطيها عــنــهــا. ومـــن مــيــز�ت هــذه 

وقد  �صحبها،  �أجــل  من  باإخطار  مقرونة  تكون  قد  �أنها  �لــود�ئــع، 

هو  هنا  ببحثنا  يتعلق  وما  �لحياة،  جو�نب  مختلف  لي�صمل 

�ل�صتثمار �لم�صرفي، )�لذي يعني توظيف �لم�صرف لجزء 

مــن �أمـــو�لـــه �لــخــا�ــصــة بــه �أو �لــمــودعــة لــديــه فــي �لعمليات 

�لم�صاهمة  �لــ�ــصــركــات  �أ�ــصــهــم  فــي  كالتوظيف  �ل�صتثمارية 

�ل�صناعية و�لتجارية �أو �ل�صتر�ك في تاأ�صي�س هذه �ل�صركات 

  .
)44(

و�لكتتاب في جزء من ر�أ�صمالها( 

وهذ� �لنوع من �لود�ئع  يختلف عن �لود�ئع تحت �لطلب، 

باعتبار �أن �لمتعامل ل ي�صتطيع  �لمطالبة ب�صحب ما �أودعه �أو 

جزء منه فور طلبه، و�إنما يتم ذلك عند حلول �لأجــل �لمتفق 

بتلك  بـــدوره  ينتفع  �لــذي  �لم�صرف،  وبين  بينه  م�صبقاً  عليه 

من  بــه  يــقــوم  فيما  للم�صرف  �لمتعامل  م�صاركة  مــع  �لــود�ئــع 

تمويل و��صتثمار، ويمثل هذ� �لنوع من �لود�ئع )�لح�صابات( في 

ر�أي بع�س �لباحثين مورد�ً مهماً من مو�رد �لم�صرف �لإ�صالمي، 

�لذي ي�صعها بدوره في ح�صابات م�صتركة، على �أ�صا�س �أن ت�صارك 

كلها في �أرباح �لبنك، عن �ل�صنة �لمالية �لو�حدة، وفي مخاطر 

�ل�صتثمار�ت �لتي يقوم بها، بطرقه �لخا�صة.  

�إذن هذه �لعملية هي �لتي يهدف �أ�صحابها �إلى �لم�صاركة 

في �لعمليات �ل�صتثمارية �لتي يقوم بها �لم�صرف �لإ�صالمي 

من �أجل �لح�صول على عائد عليها، ويكون �لم�صرف كنائب 

ووكيل عن �لمودعين بعد �أن يكون قد �أخذ �لمو�فقة �لم�صبقة 

منهم عن طريق و�صع ن�س بهذ� �لمعنى في �لطلب �لمقدم 

منهم لفتح ح�صاب �ل�صتثمار �لم�صترك، ومن �لمالحظ في 

د�ئماً  ينفرد  �لــذي  �لم�صرف هو  �أن  �لعقود  �إبــر�م مثل هذه 

��صتمار�ت  فــي  وذلـــك  مــقــدمــاً،  �لعقد  هــذ�  �ــصــروط  بتحديد 

مطبوعة و معدة م�صبقاً، بما يعني �أنه لي�س للمتعامل �لحق 

�أمامه  �إما �لقبول بال�صيغة �لتي  . وعليه 
)45(

في مناق�صتها 

جانب  مــن  �لمو�فقة  وعــنــد  رف�صها،  �أو  تعديل  دون  كاملة 

�لعميل بالتوقيع على �لعقد بينهما، يكون للم�صرف �لحرية 

يف البنوك الإ�شالمية يتحدد
عائد الودائع تبعًا لنتائج ال�شتثمار

ل بن�شب فوائد ثابتة
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�أر�د  مــا  متى  �لمتعامل  لطلبات  �لــفــوريــة  �ل�صتجابة  على 

�أن هناك  موؤ�ص�صات وم�صارف  . في حين 
)57(

ذلك مبا�صرة 

�إ�ــصــالمــيــة تــفــتــح حــ�ــصــابــات خــا�ــصــة، وظــيــفــتــهــا حـــث �صغار 

�لمدخرين على �لإيــد�ع فيها من �أجل ��صتخد�م ما يتجمع 

بــالأدو�ت �لإ�صالمية �لخا�صة بها. وعلى هذ� �لأ�صا�س  فيها 

وقت  وتختلف من  م�صبقاً  �لأربــاح غير محددة  ن�صبة  تكون 

.
)58(

لآخر ح�صب ربح وخ�صارة �لم�صرف 

�آخـــر  في  فــي حين تــاأخــذ �ــصــورة �لــود�ئــع �لجارية �صكاًل 

بع�س �لم�صارف و�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية تتمثل بقيام 

�لإذن  �لموؤ�ص�صة  �إعــطــاء  مع  معين،  مبلغ  بــاإيــد�ع  ما  �صخ�س 

بتوظيفه، مع حقه بال�صحب من ر�صيده في �أي وقت، على �أن 

يتم ح�صاب �لربح �أو �لخ�صارة كل �صهر، حيث ي�صاف �لربح �أو 

تخ�صم �لخ�صارة من �لر�صيد، و�إذ� لم ياأذن �لعميل للموؤ�ص�صة 

�آنــذ�ك ح�صاباً  �أودعــه فيها، فيكون  ما  بالت�صرف في  �لمالية 

     .
)59(

جارياً ولي�س �دخارياً 

�لإ�صالمية  �لمالية  و�لموؤ�ص�صات  �لم�صارف  بع�س  وتعنى    

�لأول  �صكلين،  لها  فتخ�ص�س  �أو�صع  ب�صكل  �لدخــاريــة  بالود�ئع 

هـــو �لـــود�ئـــع �لدخــــاريــــة �لــعــامــة �لــتــي تــعــنــى بـــادخـــار �لـــود�ئـــع 

�لخيار  �لوديعة  ل�صاحب  يكون  للم�صتقبل،  عام  ب�صكل  �لمالية 

�ل�صكل  يقابل هذ�  يريد، في حين  �لــذي  بالوجه  ��صتعماله  في 

�لمخ�ص�صة  �لدخارية  �لود�ئع  �لعامة،  �لدخارية  �لود�ئع  من 

�لتي تاأخذ �صكل �دخار من �أجل �ل�صكن مثاًل �أو �لعالج، �أو دخل 

�إ�صافي بعد �لتقاعد، تنظم هذه �لود�ئع �لدخارية �لمخ�ص�صة 

 .
)60(

في دفاتر خا�صة لهذ� �لغر�س 

اخلال�شة: 
�آلية  بينت  �لتي  �لمخت�صرة  �لــدر��ــصــة  هــذه  ختام  وفــي 

عام،  ب�صكل  �لمالية  بالموؤ�ص�صات  بتق�صيماتها  �لود�ئع  عمل 

تبّين لنا �لفارق �لكبير بين �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية 

�لتي تعتمد مبد�أ �لو�صاطة �ل�صتثمارية كاأ�صا�س في عملها 

�لتمويل و�ل�صتثمار وعلى  �أعمال  ب�صكل عام على م�صتوى 

�لود�ئع  تحتها  تندرج  �لتي  �لم�صرفية  �لخدمات  م�صتوى 

�لتي  �لتقليدية  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  وبين  )�لح�صابات(، 

تعامالتها  في  كاأ�صل  �لمالية  �لو�صاطة  مبد�أ  على  تعتمد 

ب�صورة عامة، و�لفرق بين �لو�صاطة �ل�صتثمارية و�لو�صاطة 

�لمالية كبير كما بينا ذلك في مقدمة هذه �لدر��صة.

و�هلل تعالى �لموفق �إلى �صو�ء �ل�صبيل.

�لفئات  �إر�صاء مختلف  م�صتخدمة و�صائل متنوعة، رغبة منها في 

و�لتجاهات، ومن هذه �لو�صائل �لح�صابات �لتي تقبل فيها �لود�ئع 

�لمحلية  بالعمالت  كانت  �صو�ء   .
)54(

و�لدخـــار  �لتوفير  �أجــل  من 

، وتكون هذه �لود�ئع عادة على 
)55(

�أو �لعمالت �لأجنبية �ل�صعبة 

�لطويل، وتعطي فو�ئد محددة ثابتة متفق عليها م�صبقاً،  �لمدى 

وفي �لوقت ذ�ته تقدم هذه �لود�ئع �لتي �أ�صبحت في حوزة �لبنك 

�إلى �لم�صتثمرين في �صكل قرو�س بفو�ئد ثابتة تعود للبنك، يكون 

مقابل  للمودعين  تقدمها  �لتي  �لفو�ئد  قيمة  من  �أعلى  مقد�رها 

ود�ئعهم، وما بين �لقيمتين من �إيد�ع �لمودعين للبنك، و�إقر��س 

�لبنك للمقتر�صين، تكون ح�صة �لبنك. 

ت�صمى دفاتر  للمودعين دفاتر  �لتقليدية  �لبنوك  وتقدم 

�لتوفير، تحت ت�صرف �لمودعين وهي كالح�صابات �لجارية، 

من حيث حق �لمودع في �ل�صحب منها متى �صاء، ول تختلف 

يجعلها  مــمــا  مــنــهــا،  �ل�صحب  ن�صب  �نــخــفــا�ــس  فــي  �إل  عنها 

فو�ئد  عنها  وتقدم  ت�صتعملها  كبيرة  �أر�صدة  للبنوك  تعطي 

مجرد  �لبنك  يعتبر  �لــذي  للتكييف  تخ�صع  وبذلك  معينة. 

وحــده،  نتائجها  مــن  وي�صتفيد  �أمــو�لــهــا،  ي�صتثمر  مقتر�س 

بح�صب  تتحدد  �لتي  فو�ئدها  مع  �ل�صمية  قيمتها  وي�صمن 

�لــذي بقيت �لأمـــو�ل فيه تحت يد �لبنك، وهــذ� هو  �لأجــل 

ما  )و�أن  �ل�صالو�س:  علي  �لدكتور  يقول  كما  �لــحــر�م،  �لربا 

�صبق ذكره عن فو�ئد ود�ئع �لبنوك ينطبق على ود�ئع دفتر 

�لذي  �لن�صيئة  ربا  و�لفو�ئد  قر�س،  كلها  فالود�ئع  �لتوفير، 

 .
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حرمه �لقر�آن و�ل�صنة �لنبوية �لمطهرة( 

ثانيًا: مفهوم الودائع الدخارية يف املوؤ�ش�شات وامل�شارف 
الإ�شالمية 

و�لموؤ�ص�صات  �لم�صارف  في  �لدخــاريــة  �لــود�ئــع  تختلف 

�لمالية �لإ�صالمية بين موؤ�ص�صة و�أخرى في �ل�صيغة و�ل�صكل 

�إذ تعددت �صيغها  �لم�صمون،  �لنهاية متفقة في  ولكنها في 

�لإ�صالمية  �لم�صارف  فبع�س  �لــود�ئــع،  من  �لنوع  هذ�  وفق 

مبلغ  با�صتثمار  �لــخــيــار  �لدخــاريــة  �لــود�ئــع  �أ�ــصــحــاب  يمنح 

مطلقاً  �ل�صتثمار  عــدم  �أو  مــنــه،  جــزء  �أو  بالكامل  �لــوديــعــة 

و�لكتفاء بحفظها دون تقديم �أي دخل عنها ب�صرط �أن يكون 

�لــمــودع،  �لمبلغ  لأ�ــصــل  �صامناً  �لحالة  هــذه  فــي  �لم�صرف 

قر�صاً  �لمقتر�س  حكم  �لم�صرف  يــاأخــذ  �لحالة  هــذه  وفــي 

�أوًل،  �لوديعة  لمبلغ  ��صتعماله  ب�صبب  �لمتعامل،  من  ح�صناً 

يوؤثر ذلك  �أن  ب�صرط  �أي مقابل للمتعامل،  ولكونه ل يدفع 

�صاحب  تحمل  على  تقوم  �لم�صاربة  �أن  باعتبار  �لم�صاركة،  �إلــى 

�لمال وحده �لخ�صارة، مقابل تحمل �صاحب �لعمل جهده، في حين 

�أن �لم�صاركة تقوم على فكرة تحمل كال �لطرفين لما قد تتعر�س 

له �لموؤ�ص�صة �ل�صتثمارية من خ�صائر.

فيها  يكون  �لتي  �لح�صابات  فهي  �لمخ�ص�صة:  �لــود�ئــع  و�أمـــا 

�لــذي  بالم�صروع  �لــمــودع  قبل  مــن  مــلــزمــاً  �لإ�ــصــالمــي  �لم�صرف 

بحيث  بينهما،  م�صبق  �صرط  على  بناء  م�صبقاً،  له  وحــدده  �ختاره 

ربحاً  �لحالتين  كلتا  فــي  �لــمــ�ــصــروع،  مخاطر  �لــمــودعــون  يتحمل 

وخ�صارة، باعتبار �أنهم هم �لذين يحددون �لعملية �ل�صتثمارية من 

حيث نوعيتها و�صروطها، وتكون �لبنوك مجرد م�صّيرة لها ولي�صت 

�صريكة فيها. ول يمكن للمودعين �صحب ود�ئعهم، كما �أ�صرنا �إلى 

ذلك من قبل، �إل في نهاية �لمدة �لمتفق عليها، �أو باإخطار �صابق 

يوجهونه �إلى �لم�صرف.

رابعًا: التخريج ال�شرعي لعملية الودائع )احل�شابات( 
ال�شتثمارية  

�أحــــد �لباحثين  �لــدكــتــور مــحــمــد عــمــر �ــصــابــر� -  و قــد ذهـــب 

�لــمــعــا�ــصــريــن فــي قــ�ــصــايــا �لقــتــ�ــصــاد �لإ�ــصــالمــي - �إلـــى �إمــكــانــيــة 

ي�صتري  �لــمــودع  �أن  على  كامل،  �إ�صالمي  نظام  ظل  في  تخريجها 

بود�ئعه ح�ص�صاً في ر�أ�صمال �لم�صرف لمدة معينة، تنتهي عندما 

يحل �أجل �ل�صحب �لمتفق عليه، و�لذي يعتبر بمثابة �إرجاع لهذه 

يكون  �لإيـــد�ع  عند  �أي  لــه،  بيعها  طريق  عن  للم�صرف  �لح�ص�س 

�لمودع هو �لم�صتري، وعند �ل�صحب يكون �لم�صرف هو �لم�صتري، 

�لمودع  ن�صبة  �لربح و�لخ�صارة، وتتحدد  �لود�ئع في  وت�صاهم هذه 

.
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ح�صب مبلغ م�صاركته ومدة ود�ئعه 

وعلى �أ�صا�س هذ� �لتخريج فاإن �لم�صرف عندما يتلقى �لود�ئع 

وبناء  �ل�صتثمار،  بهدف  يتلقاها  فاإنه  �ل�صتثمارية  �لح�صابات  �أو 

�أنهم  على  �لــود�ئــع  هــذه  �أ�صحاب  يعامل  �لم�صرف  فــاإن  هــذ�  على 

�لأربـــاح  ن�صيب  فــي  �لــحــق  لهم  يــكــون  �ل�صفة  وبــهــذه  م�صاهمون، 

و�لخ�صائر �لمتحققة من �لعمليات �لتي يجريها �لم�صرف، ح�صب 

�لن�صبة �لتي يتم تحديدها م�صبقاً بين �لمودعين و�لم�صرف.

الفرع الثالث: الودائع )احل�شابات( الدخارية
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جــذب �أعــلــى قــدر مــن �لدخــــار�ت �ــصــو�ء مــن �لهيئات �أو �لأفــــر�د، 
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�للحوم مكانة متميزة بين �لأطعمة لحتو�ئها على �لبروتينات �لتي 

تبني �لج�صم وتحافظ عليه، ولأن �لإ�صالم دين ودنيا لتنظيم حياة 

�لنا�س وترقيتها، كما �أن �لمحافظة على �لنف�س �لإن�صانية تعد من 

مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، فلقد  �هتم �لإ�صالم بالطعام �هتماماً 

فيقول  �لإن�صان،  على  بها  �هلل  �متن  �لتي  �للحوم  وخا�صة  كبير�ً، 

َوِمْنَها  َوَمَناِفُع  ِدْفٌء  ِفيَها  َلُكْم  َخلََقَها  »َو�لأَْنــَعــاَم  وتعالى:  �صبحانه 

َتاأُْكُلوَن« )�صورة �لنحل من �لآية 5(، و�لأطعمة بوجه عام، و�للحوم 

ب�صفة خا�صة تعد من �أهم �لمو�صوعات �لتي تناولتها كتب �لحديث 

و�لفقه، حيث بينت ما يجب مر�عاته من �أحكام في �للحوم، �صو�ء 

من حيث �لحيو�نات �لتي يجوز �أكلها وتلك �لتي ل يجوز �أكلها، ثم 

كيفية �لذبح وو�جباته ومحرماته و�آد�به وم�صتحباته ومكروهاته، 

ولــهــذه �لأحـــكـــام بــعــد ديــنــي و�إيــمــانــي يتمثل فــي �ـــصـــرورة �لــتــز�م 

�لم�صلمين بها، كما �أن لها بعد�ً �صحياً يتمثل في �أن �للتز�م بهذه 

�لأحكام يوؤدي �إلى �صالمة غذ�ء �لإن�صان من �للحوم وتحقيق درجة 

جودة عالية لها، ف�صاًل عن ما �حتوته هذه �لأحكام من �لرحمة 

�ل�صحي  �لبعد  �أن  �إلــى  �لإ�ــصــارة  تجدر  وهنا  به،  و�لرفق  بالحيو�ن 

مخالفة  �أي  فــاإن  وبالتالي  عليه،  يتقدم  ول  �لديني  �لبعد  يتبع 

لالأحكام �ل�صرعية مهما كانت مبرر�تها �ل�صحية ل يعتد بها، حيث 

�لذي  �لمقيا�س  �أو  �لمعيار  هي  �ل�صرعية  �لأحــكــام  تكون  �أن  يجب 

نحكم به على مدى �صالمة �أو عدم �صالمة �لممار�صات �لعلمية في 

مجال �لذبح و�إنتاج �لغذ�ء، ومع �أن عموم �لم�صلمين حري�صون على 

�أنه حدثت بع�س �لمتغير�ت  �للتز�م بالأحكام �ل�صرعية للذبح �إل 

�لذبح  �لغربية في  �لممار�صات  توؤثر على هذ� �للتز�م، منها  �لتي 

ز�دت  �لتي  �لم�صتوردة  و�للحوم  باتباعها،  ينادي  �لبع�س  بد�أ  �لتي 

�إلى  �صرعية،  ي�صوبها من مخالفات  �لغذ�ئية وما  �لفجوة  في ظل 

جانب ما ر�صده �لبع�س محلياً من جهل �لقائمين بالذبح بالأحكام 

�ل�صرعية خا�صة في مجال معاملة �لحيو�ن عند �لذبح و�لرفق به 

�لأثر  عن  ف�صاًل  �ل�صريعة،  �أحكام  وفق  �لذبح  عملية  �إتمام  وعــدم 

�لقت�صادي �ل�صيئ �لناتج عن هذه �لممار�صات.

اأهمية الغذاء بالن�شبة للمجتمعات:
�إن �أمن �لمجتمعات و��صتقر�رها �ل�صيا�صي يرتبط �رتباطاً 

�لغذ�ء  فتاأمين  بجديد،  لي�س  وهــذ�  �لغذ�ئي،  بالأمن  وثيقاً 

يعد من �أهم عو�مل �ل�صلم و�لحرب قديماً وحديثاً، و�لغذ�ء 

�لإن�صان، ول غنى  �لمادي في  �لجانب  �لج�صد، وهو  به قو�م 

بمتطلباته  �لج�صد  يمد  �لــذي  �ل�صحي  �لغذ�ء  عن  لالإن�صان 

كي  �لإن�صان؛  يعين  مما  وعافيته؛  �صحته  عليه  تحفظ  �لتي 

ر�صالة  وحــمــل  �لأر�ــــس  فــي  �ل�ــصــتــخــالف  بم�صوؤولية  ينه�س 

�لمجتمعات،  �صائر  في  �لعد�لة  لتحقيق  �لمت�صمنة  �ل�صماء 

ولكن �لإن�صان قدم مكا�صبه �لمادية على حق �لمجتمع عليه، 

بنيان  في  هدم  معول  و�أ�صبح  و�أف�صد،  وف�صد  وتجبر،  فطغى 

�لنا�س، وهو  �أطعمة  و�لتدلي�س في  �لغ�س  �إلى  �لكون؛ ف�صارع 

مــا يقت�صي وقــفــة حــازمــة لـــرده �إلـــى جـــادة �لــ�ــصــو�ب، وو�صع 

�لت�صريعات و�لأحكام �لتي ت�صبط �أفعاله وت�صرفاته بما يبعد 

عن نف�صه وعن غيره �ل�صرر �لذي يلحق بدنياه و�آخرته.

على �أن �لمتتبع لالإح�صاء�ت �لطبية يجد �أن ن�صبة كبيرة 

من �لأمر��س ترجع �إلى �لغذ�ء وما يحتويه من مو�د �صامة �أو 

م�صرطنة �أو ب�صبب �فتقاره �إلى �لعنا�صر �لتي يحتاجها ج�صد 

�ل�صرع  بحكم  �للتز�م  �ل�صروري  من  كان  هنا  ومن  �لإن�صان، 

و�صو�بطه �لتي ينبغي �أن ير�عيها �لعاملون في مجال �لغذ�ء 

�لغذ�ء،  و�أ�صحاب م�صانع  زر�عيين  من مز�رعين ومهند�صين 

�إلى جانب �أ�صحاب �ل�صاأن من �ل�صلطة �لت�صريعية و�لرقابية؛ 

و�أمنه  �لمجتمع  ب�صحة  مرتبطة  �أهمية  من  �لأمــر  لهذ�  لما 

وقوته.

اأهمية الطعام احلالل بالن�شبة لعقيدة امل�شلم:
ِحلَّْت 

ُ
ْوُفو� ِباْلُعُقوِد �أ

َ
َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �أ يُّ

َ
يقول �هلل تعالى: »َيا �أ

ْنُتْم 
َ
ْيِد َو�أ ْنَعاِم �إِل َما ُيْتلَى َعلَْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي �ل�صَّ

َ
َلُكْم َبِهيَمُة �لأ

 َيْحُكُم َما ُيِريُد« )�صورة �لمائدة �لآية 1(.
َ َّ
ُحُرٌم �إِنَّ �هلل

وت�صريف  تــكــريــم  دلــيــل  يــعــد  �لإيـــمـــان  بلفظ  فــالــخــطــاب 

للموؤمنين، ومو�صوع �لند�ء من هذه �لآية �لكريمة جاء ياأمر 

�لحالل  بنظام  �للتز�م  عقد  ومنها  جميعاً،  بالعقود  بالوفاء 

و�لحر�م في طعام �لإن�صان و�صر�به ح�صب �لعقيدة �لإيمانية 

ن�شبة كبرية م��ن الأمرا�ص ترجع 

اإىل الغذاء وم��ا يحتويه من مواد 

�شامة اأو م�شرطنة اأو ب�شبب افتقاره 

اإىل العنا�شر التي يحتاجها اجل�شم

�إن �أهم ما يميز مبادرة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي 

حفظه �هلل ورعاه، باعتبار دبي عا�صمة عالمية لالقت�صاد �لإ�صالمي، �أنها مبادرة و��صحة �لروؤية و�لمعالم، حيث �إنها مرتبطة 

بخارطة عمل و�صقف زمني محدد، مما يظهر �لروؤية �لثاقبة، و�لفكر �ل�صديد، وقدرة قر�ءة �لو�قع و�لم�صتقبل، محدد�ً �إياها 

ب�صتة م�صار�ت مع �لنتهاء من جميع �لم�صار�ت �لتي تم �عتمادها خالل �صتة �أ�صهر ورفع تقارير دورية ل�صموه بمدى �لتطور 

في تنفيذ �لخطة �لمعتمدة. وهو ما يعني �أنه يجب على علماء دبي وم�صوؤوليها �أن ي�صطلعو� باإنجاز متطلبات هذه �لمبادرة كل 

بما يفر�صه عليه �نتماوؤه وولوؤه لهذه �لدولة، خ�صو�صاً و�أن هذه �لمبادرة تحظى بالإ�صر�ف �لمبا�صر من �صمو �ل�صيخ حمد�ن 

بن محمد بن ر��صد �آل مكتوم ولي عهد دبي، و�لذي حر�س على �لجتماع باللجنة في �ليوم �لتالي لإطالق �لمبادرة، مما يعني 

�لبدء �لفوري لو�صعها مو�صع �لتنفيذ، ��صتغالًل للوقت، و�لتز�ماً بال�صقف �لزمني �لمحدد للمبادرة.

تطوير  م�صار  �لمبادرة  م�صار�ت هذه  �أهــم  وكــان من 

عليه  �ل�صوء  نلقي  ما  وهــو  �لحالل،  �لأغــذيــة  �صناعات 

من خالل هذه �ل�صطور، مبينين �أهميته للفرد �لم�صلم، 

مع �إي�صاح �لبعد �لقت�صادي لهذ� �لم�صار، ومدى �أهمية 

�أن تــكــون دبـــي مـــركـــز�ً لــتــطــويــر �ــصــنــاعــات �لــحــالل في 

�لمنطقة.

الغذاء وحفظ النفو�ص:
�لغذ�ء: هو ما يتناوله �لإن�صان و�لحيو�ن يومياً من مو�د من 

�لحالل:  بالغذ�ء  ويق�صد  تجديدها،  �أو  طاقته  ��صتعادة  �صاأنها 

�لختيار،  حال  تناولها  �هلل  �صرع  مــو�د  من  �لإن�صان  يتناوله  ما 

لحاجة ج�صم �لإن�صان �إليها في نموه و�لحفاظ على حياته.

ويعتبر �لطعام من �أهم �ل�صروريات لقيام حياة �لنا�س، وتحتل 

دبـي مركزًا عالميًا لتطوير 
المنتجات وصناعة األغذية الحالل

بقلم: د/ محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ضتاذ �لفقه �ملقارن �مل�ضارك مبعهد دبي �لق�ضائي
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وكر�هية �أكله.

 و�أما ما يباح من هذه �لأ�صياء حال �ل�صرورة فال يكون 

مباحاً �إل ب�صفة ��صتثنائية لمن يكون في هذه �لحال، فاإذ� 

ز�لــت عنه حــال �لــ�ــصــرورة لــم يكن هــذ� �لــغــذ�ء مباحاً له، 

حيث يعود �إلى �أ�صل حكم، وهو �لحرمة، لقوله تعالى في 

ُم  َو�لــدَّ �ْلَمْيَتُة  َعلَْيُكُم  َمْت  »ُحرِّ �لأطعمة:  من  �لمحرم  �صاأن 

ِ ِبِه َو�ْلُمْنَخِنَقُة َو�ْلَمْوُقوَذُة 
َّ

ِهلَّ ِلَغْيِر �هلل
ُ
َوَلْحُم �ْلِخْنـِزيِر َوَما �أ

ْيُتْم َوَما ُذِبَح  ُبُع �إِل َما َذكَّ َكَل �ل�صَّ
َ
َيُة َو�لنَِّطيَحُة َوَما �أ َو�ْلُمَتَردِّ

ْزلِم َذِلُكْم ِف�ْصٌق �ْلَيْوَم َيِئ�َس 
َ
ْن َت�ْصَتْق�ِصُمو� ِبالأ

َ
ِب َو�أ �صُ َعلَى �لنُّ

ْكَمْلُت 
َ
�لَِّذيَن َكَفُرو� ِمْن ِديِنُكْم َفال َتْخ�َصْوُهْم َو�ْخ�َصْوِن �ْلَيْوَم �أ

يُت َلُكُم �لإِ�ْصالَم ِديًنا  ْتَمْمُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ
َ
َلُكْم ِديَنُكْم َو�أ

 َغُفوٌر 
َ َّ
نَّ �هلل ُطرَّ ِفي َمْخَم�َصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف لإِْثٍم َفاإِ َفَمِن ��صْ

لل�صرورة  �أبيح  ما  ولأن   ،)3 �لآيــة  �لمائدة  )�صورة  َرِحــيــٌم« 

يقدر بقدرها، وفقاً لما �نتهت �إليه قو�عد �لفقه.

وفي �صوء ما �صبق لبد من مر�عاة عدد من �ل�صو�بط 

مــن حفظ  �لــ�ــصــارع  ق�صد  يتحقق  �لــغــذ�ء حتى  تــنــاول  عند 

�أو  �لأغــذيــة  ت�صتمل  ل  �أن  منها:  و�لــمــال،  و�ل�صحة  �لنف�س 

�أو  �لج�صم  �أجهزة  �أو  �لنف�س  �أو  بالعقل  �صرر  على  �لأ�صربة 

هذه  منافع  من  منفعة  �أو  �أع�صائها  من  ع�صو  �أو  وظائفها 

�لغذ�ء فائدة تعود على بدن  �لأع�صاء، و�أن يكون في تناول 

�لإن�صان، و�أن ل يكون هذ� �لغذ�ء �أو �ل�صر�ب مما ورد �لن�س 

بتحريم تناوله، و�أن ل يكون هذ� �لغذ�ء مما ��صتقذره �ل�صارع 

�أو حرمه �أو حكم بنجا�صته، وكذلك �أن ل يكون قد �صنع �أو 

�أعد �أو طبخ في وعاء نج�س.

ومر�عاة هذه �ل�صو�بط و�جب �صرعي بالن�صبة للم�صلم، 

�لم�صلمة  �لجماعة  �أو  �لفرد  كان  ما  �إذ�  �صهاًل  �لأمــر  ويبدو 

�إنــتــاجــاً وت�صنيعاً،  �لــغــذ�ء  �أمـــر حاجتها مــن  تــدبــر  هــي مــن 

�أن  �أكــثــر تعقيد�ً، ذلــك  ولكن �لأمـــور تبدو فــي هــذه �لآونـــة 

يعنيهم  �لأغــذيــة ل  هــذه  بع�س  �إنــتــاج  �لقائمين على  بع�س 

ما  �إلــى  نظر  دون  �لبحت،  �لــمــادي  �لك�صب  �إل  �إنتاجها  مــن 

يحل �أو يحرم عند �إنتاجها �أو �إعد�دها، وخا�صة �إذ� كان �أكثر 

يدينون  ل  من  ينتجه  �ليوم  �لإ�صالمي  �لعالم  ي�صتهلكه  ما 

�أنــو�ع �لأغذية  �أو يحرم من  بالإ�صالم، ول يعلمون ما يحل 

للرقابة  نفتقد  فاإننا  علمو�  و�إذ�  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  في 

�لفاعلة في هذ� �لمجال.

�ل�صارة للعقول و�لأخالق«.   

وي�صتثنى من �لإباحة و�لِحلِّ كل ما يندرج تحت �صابط 

من �ل�صو�بط �لتي ذكرها �لفقهاء للمحرمات من �لأطعمة، 

وتلك �ل�صو�بط هي:

ال�شابط الأول:
�ل�صنة، كالخنزير  �أو  �لكتاب   ما ورد ن�س بتحريمه من 

بنابه  يفتر�س  و�لدم ونحوها، ككل حيو�ن  و�لخمر  و�لميتة 

 - عنهما  �هلل  ر�صي   - عبا�س  �بــن  لحديث  بمخلبه،  طير  �أو 

ْكِل ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن 
َ
 َعلَْيِه َو�َصلََّم َعْن �أ

ُ َّ
لَّى �هلل ِ �صَ

َّ
»َنَهى َر�ُصوُل �هلل

ْيِر« )�أخرجه �ل�صيخان(. َباِع َوِمْخلَِب ِمَن �لطَّ �ل�صِّ

ال�شابط الثاين:
و�لعقرب  كالحية  �لحيو�ن،  من  بقتله  �ل�صارع  �أمــر  ما   

�لبخاري وم�صلم عن  رو�ه  لما  و�لــحــد�أة،  و�لــغــر�ب  و�لــفــاأرة 

عائ�صة - ر�صي �هلل عنها - عن �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم 

�ْلَحيَُّة  َو�ْلَحَرِم،  �ْلِحلِّ  ُيْقَتْلَن ِفي  َفَو��ِصُق  �أنه قال: »َخْم�ٌس   -

ُة«.
َ
اأ ْبَقُع َو�ْلَفاأَْرُة َو�ْلَكْلُب �ْلَعُقوُر و�لُحَديَّ

َ
َو�ْلُغَر�ُب �لأ

ال�شابط الثالث:
ــَرِد   و�لــ�ــصُّ و�لنحلة  كالنملة  قتله،  عــن  �لــ�ــصــارع  نهى  مــا   

و�لهدهد ونحوها.

ال�شابط الرابع:
وتنفر  �لنفو�س  ت�صتخبثها  �لــتــي  وهــي  �لم�صتخبثات؛   

منها. ولقد ذهب بع�س �لعلماء �إلى �أنه ل عبرة بما ت�صتطيبه 

�لعرب �أو ت�صتخبثه كما قال بع�س �أهل �لعلم، بل �لم�صتخبث 

��ــصــتــقــذ�ره  عــلــى  �ل�صليمة  و�لــطــبــائــع  �لــعــقــول  تتفق  مــا  هــو 

ْيُتْم  ُبُع �إِلَّ َما َذكَّ َكَل �ل�صَّ
َ
َيُة َو�لنَِّطيَحُة َوَما �أ َو�لَمْوُقوَذُة َو�لُمَتَردِّ

ِب« )�صورة �لمائدة من �لآية 3(، وعن �أبي  َوَما ُذِبَح َعلَى �لنُّ�صُ

َها �لنَّا�ُس  يُّ
َ
هريرة قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أ

َمَر 
َ
َمَر �ْلُموؤِْمِنيَن ِبَما �أ

َ
 �أ

َ َّ
ًبا َو�إِنَّ �هلل  َطيٌِّب َل َيْقَبُل �إِلَّ َطيِّ

َ َّ
�إِنَّ �هلل

يَِّباِت َو�ْعَمُلو�  �ُصُل ُكُلو� ِمَن �لطَّ َها �لرُّ يُّ
َ
ِبِه �ْلُمْر�َصِليَن َفَقاَل: )َيا �أ

�آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  يُّ
َ
�أ )َيا  َوَقــاَل:  َعِليٌم(  َتْعَمُلوَن  ِبَما  �إِنِّــي  اِلًحا  �صَ

َفَر  ُجَل ُيِطيُل �ل�صَّ َذَكَر �لرَّ َرَزْقَناُكْم(«. ُثمَّ  ُكُلو� ِمْن َطيَِّباِت َما 

َماِء َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْطَعُمُه َحَر�ٌم  َلى �ل�صَّ ْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه �إِ
َ
�ْصَعَث �أ

َ
�أ

نَّى ُي�ْصَتَجاُب 
َ
َفاأ ِباْلَحَر�ِم  َوَم�ْصَرُبُه َحَر�ٌم َوَمْلَب�ُصُه َحَر�ٌم َوُغِذَى 

ِلَذِلَك« )�لحديث رو�ه م�صلم(. 

وقد قرر �لفقهاء -كما �صبق - �أن �لأ�صل في جميع �لأطعمة 

ِحلَّ 
ُ
ُلوَنَك َماَذ� �أ

َ
�لحّل و�لإباحة، كما دل عليه قوله تعالى: »َي�ْصاأ

يَِّباُت« )�صورة �لمائدة من �لآية 4(، ولي�س  ِحلَّ َلُكُم �لطَّ
ُ
َلُهْم ُقْل �أ

�لمر�د بالطيب هنا �لحالل، لأنهم �صاألوه عما يحل لهم فكيف 

يقول: �أحل لكم �لحالل ؟ قال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: »فلو 

كان معنى �لطيب هو ما �أحل كان �لكالم ل فائدة فيه، فعلم �أن 

�لأ�صل  بالأعيان«، ودل على هذ�  �لطيب و�لخبث و�صف قائم 

قوله تعالى في و�صفه نبيه - �صلى �هلل عليه و�صلم -:  �أي�صاً 

ُم َعلَْيِهُم �لَخَباِئَث« )�صورة �لأعر�ف  يَِّباِت َوُيَحرِّ »َوُيِحلُّ َلُهُم �لطَّ

من �لآية 157(، قال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: »فالطيبات �لتي 

�أباحها هي �لمطاعم �لنافعة للعقول و�لأخالق، و�لخبائث هي 

�لعام.  و�صلوكه  تاأثير في وجد�نه  لما في ذلك من  للم�صلم، 

ولقد روي عن �بن م�صعود -ر�صي �هلل عنه -قوله: »�إذ� �صمعت 

قوله تعالى: »يا �أيها �لذين �آمنو�« فاأرعها �صمعك فاإنه خير 

�لم�صلم  �لإ�صالم على  لذ� يوجب  ينهى عنه«  �صر  �أو  به  ياأمر 

تحري �لحالل وتجنب �لحر�م في مطعمه وم�صربه وملب�صه.  

�أوجب على �لم�صلم تناول �لحد �لأدنى  �أن �لإ�صالم  كما 

�أو �ل�صروري من �لطعام و�ل�صر�ب حفاظاً على حياته، ودفعاً 

للهالك عن نف�صه، ليتمكن من قيامه بما �أوجبه �هلل عليه 

من عباد�ت وجهاد ونحو ذلك، �إذ ما ل يتم �لو�جب �إل به فهو 

و�جب، و�أباح ما ز�د على حد �ل�صرورة ما لم ي�صل �إلى درجة 

�لقر�آن  ربط  فقد  �أهمية  من  �لمعنى  لهذ�  ولما  �لإ�ــصــر�ف. 

�لكريم في �آياته �لكريمة طيب �لماأكل بالعمل �ل�صالح لما 

بينهما من تالزم في حياة �لم�صلم و�صلوكه.

حيث �أمر �لموؤمنين بما �أمر به �لمر�صلين فقال تعالى: 

)�صورة  اِلًحا«  �صَ َو�ْعَمُلو�  يَِّباِت  �لطَّ ِمَن  ُكُلو�  �ُصُل  �لرُّ َها  يُّ
َ
�أ »َيا 

ــِذيــَن  ــَهــا �لَّ يُّ
َ
�لــمــوؤمــنــون مــن �لآيـــة 51( ، وقـــال �أيــ�ــصــاً: »َيـــا �أ

�آََمُنو� ُكُلو� ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم« )�صورة �لبقرة من �لآية 

127(، كما �أن �لر�صول �لكريم -�صلى �هلل عليه و�صلم -جعل 
معيار قبول �لدعاء تحري �لحالل في �لمطاعم و�لم�صارب 

ُجَل  �لرَّ َذَكــَر  ُثــمَّ   ....« فذكر في حديث طويل:  و�لمالب�س، 

َماِء َيا َربِّ َيا َربِّ  َلى �ل�صَّ ْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه �إِ
َ
�ْصَعَث �أ

َ
َفَر �أ ُيِطيُل �ل�صَّ

َوَمْطَعُمُه َحَر�ٌم َوَم�ْصَرُبُه َحَر�ٌم َوَمْلَب�ُصُه َحَر�ٌم َوُغِذَي ِباْلَحَر�ِم 

نَّى ُي�ْصَتَجاُب ِلَذِلَك« )�لحديث رو�ه م�صلم(.
َ
َفاأ

اأ�ش�ص اختيار الغذاء احلالل:
�لأطعمة  في  �لعام  �لأ�صل  هو  �لحل  �أن  نقرر  �أن  ويمكن 

عموماً، و�لحر�م م�صتثنى لما فيه من �ل�صرر �لخبيث على 

من  �ل�صرع  مق�صد  فهو  �لطيب  �لحالل  �أمــا  �لإن�صان،  حياة 

�آََمُنو�  �لَِّذيَن  َها  يُّ
َ
�أ »َيا  تعالى:  �لإباحة للمطعومات، كما قال 

ُكُلو� ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم« )�صورة �لبقرة من �لآية 127(، 

ْر�ــــسِ َحــاَلًل 
َ
ا ِفــي �لأ ُكــُلــو� ِممَّ ــَهــا �لنَّا�ُس  يُّ

َ
�أ ــا  وقــال تعالى: »َي

َطيًِّبا« )�صورة �لبقرة من �لآية 168(، ونهى عن �أكل �لحر�م 

ا َلْم ُيْذَكِر ��ْصُم �هلِل َعلَْيِه َو�إِنَُّه  �لخبيث بقوله: »َوَل َتاأُْكُلو� ِممَّ

َمْت َعلَْيُكُم  َلِف�ْصٌق« )�صورة �لأنعام من �لآية121(، وقال: »ُحرِّ

ِهلَّ ِلَغْيِر �هلِل ِبِه َو�لُمْنَخِنَقُة 
ُ
ُم َوَلْحُم �لِخْنِزيِر َوَما �أ �لَمْيَتُة َو�لدَّ

يوجب الإ�شالم على امل�شلم حتري 

احلالل وجتنب احلرام يف مطعمه 

وم�شربه وملب�شه
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�لتي كثر فيها  �لمجالت  �لحا�صر من  �لع�صر  �لأغذية في 

و�لحر�م،  �لحالل  بحدود  �للتز�م  وعــدم  و�لتدلي�س  �لغ�س 

�إما عن جهل بالأحكام، و�إما عن طمع وغ�س وج�صع �لتجار 

�لمكا�صب  تحقيق  �ــصــوى  يهمهم  ل  �لــذيــن  و�لم�صتوردين، 

على  ذبح  عبارة  بو�صع  �لتزوير  �إلــى  و�صلت  و�لتي  �لمادية، 

�لحقيقة،  غير  على  حــالل  كلمة  �أو  �لإ�صالمية،  �لطريقة 

وكذلك ��صتحد�ث طرق للذبح محرمة ل تلتزم بال�صو�بط 

�إلى تعقد �لأمر بدخول كثير  بالإ�صافة  �ل�صرعية للتذكية، 

و�لأدويـــة  و�لأعــــالف  �لأغــذيــة  فــي �صناعة  �لمحرمات  مــن 

�لهائلة  �لعلمية  �لطفرة  وكذلك  �لتجميل.  وم�صتح�صر�ت 

و�لتي �أنتجت ما ي�صمى بالهند�صة �لور�ثية، و�لتي نتج عنها 

�إلــى  �أ�صبحت تحتاج  و�لــتــي  �لــ�ــصــارة،  �لأغــذيــة  �أنـــو�ع  بع�س 

رقابة فاعلة لمعرفة �ل�صار منها و�لنافع بالن�صبة لالإن�صان.

�لتعديل �لجيني م�صاألة خطيرة جــد�ً؛ وهذ� ما دفع  �إن 

منظمة �لأمم �لمتحدة بكافة منظماتها �لتي تعنى بال�صوؤون 

�لغذ�ئية في بيانها �لأخير حول �لأغذية �لمعدلة ور�ثياً �إلى 

�لقول ب�صرورة �أن تح�صل در��صة معمقة وتحليل لالأخطار 

لكل حالة بحالتها من �لتعديل �لجيني في �أي مادة غذ�ئية 

�أن �لتعديالت �لور�ثية  �إمكانية تعميم  �أي مــزروع؛ لعدم  �أو 

�أن تدر�س  �أو غير جيدة، كل حالة يجب  في �لأغذية جيدة 

�أو ل يجب  �إذ� كـــان يــجــب �عــتــمــادهــا  لــلــتــعــرف  عــلــى حـــدة؛ 

قد  بطريقة غير طبيعية  �لأمــور  فلتت  �إذ�  لأنــه  �عتمادها؛ 

توؤدي �إلى عو�قب خطيرة جد�ً. 

ومن ثم فاإنه يجب �لحر�س �ل�صديد و�تخاذ �لحتياطات 

�لالزمة عند ��صتير�د �لأغذية �أو ت�صنيعها، وفح�صها للتاأكد 

من مطابقتها لمعايير �لجودة من جهة، وخلوها من �لحر�م 

من جهة �أخرى.

�شهادات احلالل والرقابة عليها يف العامل:
ت�صير �لإح�صائيات �إلى �أنه يبلغ عدد �لنا�صطين في مجال 

�لرقابة على �لغذ�ء �لحالل حالياً 300 موؤ�ص�صة، منها %33 

مما  �لحالل،  خدمات  بتقديم  للقيام  ر�صمياً  م�صجل  فقط 

يعني �فتقار هذ� �ل�صوق �إلى �ل�صو�بط �لقانونية و�نطو�ئه 

على �إمكانية �لغ�س و�لتدلي�س في هذ� �لمجال.

و�أوربـــا   ،%34 �أ�صتر�ليا  بين  �لموؤ�ص�صات  تلك  وتــتــوزع 

وجــنــوب   ،%16 و�آ�ــصــيــا   ،%19 �ل�صمالية  و�أمــريــكــا   ،%23
�أمريكا 4%، و�أفريقيا %4.

وو��صح �أن �أكثر هذه �لموؤ�ص�صات تنتمي لدول غير �إ�صالمية، 

لذ� فاإنها تختلف في خبر�تها �لمهنية و�لمنهجية في دعمها 

للمنتجات �لحالل باختالفها في فهمها لل�صيء �لحالل.

وتعد ماليزيا و�أندوني�صيا من �أهم �لدول �لمهتمة ب�صكل 

في  �لــحــالل  خــدمــات  تقدم  �لتي  �لموؤ�ص�صات  باعتماد  جــاد 

�لغذ�ء باأ�ص�س م�صتمدة من �ل�صريعة.

اأهمية وجود اآلية لإ�شدار �شهادات احلالل:
تتجلى �أهــمــيــة وجـــود �آلــيــة و��ــصــحــة لإ�ـــصـــد�ر �ــصــهــاد�ت 

�لحالل، وكذلك وجود منهجية للرقابة على تلك �لعمليات 

في �لتحقق من �أن �لأغذية و�لذبائح قد تم �إنتاجها بطريقة 

متو�فقة مع متطلبات �ل�صريعة �لإ�صالمية. 

ومع ذلك ل يوجد في �لوقت �لر�هن �آلية تنظم منهجية 

�لرقابة على �لحالل، و�لتي تتم من خاللها �إ�صد�ر �صهاد�ت 

حماية �لم�صتهلك �لم�صلم عالمياً. وقد �أدى ذلك �إلى وجود 

رغم  للم�صتهلك،  خدماتها  تقدم  �لحالل  لل�صهاد�ت  �صوق 

غير  �أو  مخت�صين  غير  وقيام  ناحية،  من  �ن�صباطها  عــدم 

باإد�رتها، مما �صمح ب�صدور �صهاد�ت بالحالل  موثوق فيهم 

من غير م�صلمين �أو من هيئات غير م�صلمة، �أو تعتمد على 

تغطيات من �صخ�صيات غير م�صلمة �أو ملحدة.

وهــنــاك عـــدد قليل مــن �ــصــهــاد�ت �لــحــالل يــقــف ور�ءهـــا 

مهامها  بتنفيذ  تقوم  معتمدة،  �إ�صالمية  ومنظمات  هيئات 

بكل دقة وتعتبر �صهاد�تها ذ�ت قيمة.

حكم ال�شريعة يف املنتجات املختلطة باملحرمات: 
�أو �لمحرمة  �لتي دخلت �لمو�د �لنج�صة  تتنوع �لأغذية 

في ت�صنيعها �إلى �أغذية دخلت �أجز�ء �لخنزير، �أو �لميتات، 

�أو �لدماء في ت�صنيعها، �أو �أغذية دخل في ت�صنيعها �لكحول 

�أو �لخمور، �أو �لإ�صافات �ل�صارة بال�صحة، وقد �تفق �لفقهاء 

على حرمة تناول �أجز�ء �لخنزير مفردة �أو م�صافة �إلى �أي 

مادة غذ�ئية، وكذ� �لميتة �لمحرمة �أو ما �أخذ منها، وكذلك 

يحرم تناول �لدماء �لتي ت�صيل من �لحيو�نات عند ذبحها، 

َمْت َعلَْيُكُم �ْلَمْيَتُة  م�صتدلين على ذلك بقول �هلل تعالى: »ُحرِّ

ِ ِبِه« )�صورة �لمائدة 
َّ

ِهلَّ ِلَغْيِر �هلل
ُ
ُم َوَلْحُم �ْلِخْنـِزيِر َوَما �أ َو�لدَّ

�لآية 3(،  كما �أن �لفقهاء �تفقو� على حرمة تناول ما �أ�صيف 

�إليه �لكحول �أو �لخمر عند تجهيزه، وذلك لقوله تعالى: »َيا 

ْزلُم 
َ
َو�لأ ْن�َصاُب 

َ
َو�لأ َو�ْلَمْي�ِصُر  �ْلَخْمُر  �إِنََّما  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  يُّ

َ
�أ

ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن«  )�صورة  ِرْج�ٌس ِمْن َعَمِل �ل�صَّ

90(،  وقوله - �صلى �هلل عليه و�صلم -: »كل  �لمائدة �لآيــة 

م�صكر خمر وكل خمر حر�م« )رو�ه م�صلم(.

 وكذلك ما �أ�صيف �إلى �لأغذية من مو�د �صارة، لإك�صابها 

نكهة �أو مذ�قاً �أو لوناً، �أو كانت ت�صاعد على ت�صنيع �لغذ�ء �أو 

حفظه، وغيرها من �لمو�د �لتي ثبت �صررها،  حيث يحرم 

�لتَّْهُلَكِة«  �إَِلــى  ْيــِديــُكــْم 
َ
ِبــاأ ُتْلُقو�  »َول  تعالى:  لقوله  تناولها، 

عليه  �هلل  - �صلى  وقــولــه   ،)195 �لآيـــة  مــن  �لبقرة  )�ــصــورة 

و�صلم -: »ل �صرر ول �صر�ر« )رو�ه �بن ماجة وغيره(، وقد 

بّين �لفقهاء �أنه ل يباح من �لمحرم �أو �لنج�س �إل ما تدعو 

باإنفحة  �لمنعقد  �لجبن  كتناول  �لحاجة،  �أو  �ل�صرورة  �إليه 

عدم  عند  �لخنزيرية  �لبب�صين  خميرة  ��صتعمال  �أو  �لميتة، 

وجود �لبديل �لمباح، �أو تناول �لميتات �أو �لأغذية �لم�صتملة 

من  عنها  يغني  مــا  وجـــود  عــدم  عند  مــحــرم  �أو  نج�س  على 

�لأغذية �لمباحة و�نعقاد حالة �ل�صرورة. 

حكم ذبائح غري امل�شلمني:
�لــذيــن  �لم�صلمين  غــيــر  ذبــائــح  �أن  عــلــى  �لــفــقــهــاء  �تــفــق 

ل يــديــنــون بــديــن �ــصــمــاوي يــحــرم �لأكـــــل مــنــهــا، ومــــن ثم 

و�لزنادقة،  و�لوثنيين،  �لمجو�س،  ذبائح  من  �لأكــل  فيحرم 

ل  ممن  وغيرهم  و�ل�صيوعيين  و�لــوجــوديــيــن  و�لدهريين 

يدينون بدين �صماوي وكذلك �لمرتدين عن �لإ�صالم، لأن 

ومنهم  �لمذبوح،  على  تعالى  �هلل  غير  ��صم  يذكر  من  منهم 

من ل يذكر ��صم �هلل تعالى عليه، وقد نهى �ل�صارع عن �لأكل 

من هذه �لذبائح، و�أما ذبائح �أهل �لكتاب فقد �تفق �لفقهاء 

على حل �لأكل منها، وخا�صة �إذ� ذكرو� ��صم �هلل عليها، وذلك  

وُتو� �ْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم 
ُ
لقوله تعالى: »َوَطَعاُم �لَِّذيَن �أ

�إن �لمر�د من  5(، حيث  َلُهْم« )�صورة �لمائدة من �لآية  ِحلٌّ 

لأنهم  ياأكلون،  ما  كل  ولي�س  �لذبائح،  هو  �لآيــة  في  �لطعام 

ياأكلون �لميتة و�لدم و�لخنزير، ول يحل لنا �أكل  �صيء من 

��صم �هلل تعالى  �لتي لم يذكر  �لكتاب  �أهل  و�أمــا ذبائح  ذلك، 

�أن تكون ذبائح لم يذكر ��صم �هلل   �إما  عليها فاإنها ل تخلو�: 

�أو ��صم غيره عليها، وهذه يحل تناولها، لعموم قوله تعالى: 

ذبائح  تكون  �أن  و�إما  ُكْم«،  َلّ ِحٌلّ  �ْلِكَتاَب  وُتــو�ْ 
ُ
�أ ِذيَن  �َلّ »َوَطَعاُم 

ذكرو� ��صم غير �هلل عليها عند �لذبح، كالم�صيح �أو �ل�صليب 

َمْت  �أو نحوهما، وهذه مما يحرم تناولها، لقوله تعالى: »ُحرِّ

ِ ِبِه«. 
َّ

ِهلَّ ِلَغْيِر �هلل
ُ
ُم َوَلْحُم �ْلِخْنـِزيِر َوَما �أ َعلَْيُكُم �ْلَمْيَتُة َو�لدَّ

وتجدر �لإ�صارة �إلى �أمر ي�صاف �إلى ما �صبق وهو طريقة 

�أوجــبــه  �إنــهــم ل يلتزمون بما  �لــبــالد حيث  �لــذبــح فــي هــذه 

�ل�صرع في �لذبح و��صتحدثو� طرقاً لإزهاق روح �لحيو�نات ل 

تحل في �ل�صريعة منها: �ل�صعق بالكهرباء و�لتدويخ و�لخنق 

�لطرق  من  وغيرها  �لــر�أ�ــس  على  بمطرقة  و�ل�صرب  و�لغاز 

�لتي يترتب عليها موت �لحيو�ن ل ذبحه، ومثل هذه �لطرق 

ل يحل بها لحم �لحيو�ن �لذي �أزهقت روحه بها.  

تقييم �شناعة الأغذية احلالل يف الوقت الراهن:
وبيان  بــالأغــذيــة،  �لمتعلقة  �لأحــكــام  بع�س  �إيــجــاز  وبعد 

مجال  �أن  نجد  وعــقــيــدة،  �صحة  للم�صلم  بالن�صبة  �أهميتها 

اتفق الفقهاء على حترمي الأكل من 

ذبائح غري امل�شلمني الذين ل يدينون 

بدين �شماوي
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�لعالمية في قطاع منتجات �لحالل  �لأ�صو�ق  �أكبر  �لأو�صط 

من حيث �ل�صتهالك، وتنوع �لمنتجات، وهو ما دفع بالعديد 

و�لمناف�صة  �لحالل  منتجات  �قتحام مجال  �إلــى  �لــدول  من 

عليه، وخا�صة مع �لتو�صع �لمت�صارع في هذ� �ل�صوق، وتز�يد 

حجم �لطلب �لكلي على مختلف �لمنتجات �لحالل من كافة 

دول �لعالم بما فيها �لدول �لغربية.

تو�صعت  قد  �لحالل  �لمنتجات  �أن  �إلــى  �لإ�ــصــارة  وتجدر 

وتعاظمت، لت�صمل قائمتها �لأغذية و�لم�صروبات و�لأع�صاب 

ومنتجات �لعناية بالج�صم و�لأدوية وم�صتح�صر�ت �لتجميل 

ومنتجات �لتغليف، وحفظ �لأطعمة.

�لتقارير  �أن  �قت�صادياً  �ل�صناعة  هــذه  رو�ج  يوؤكد  ومما 

عدد  بنمو  يرتبط  �لحالل  منتجات  نمو  �أن  توؤكد  �لدولية 

�لم�صلمين في �لعالم، حيث يبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي %1.5 

 %26.4 �لم�صلمون  ي�صكل  �أن  ويتوقع  للم�صلمين،  بالن�صبة 

يعني  مما   ،2030 عــام  فــي  �لعالم  فــي  �ل�صكان  مجموع  مــن 

�أن �صوق �لمنتجات �لحالل هو �صوق و�عد �قت�صادياً، ونحن 

�لأغــذيــة  و�عــتــمــاد  �إنــتــاج  لقيادة قطاع  دبــي موؤهلة  �أن  نــرى 

وتطوير  �لبــتــكــار  على  بــالــقــدرة  لتميزها  عالمياً،  �لــحــالل 

�أدو�ت و�آلـــيـــات �قــتــ�ــصــاديــة مــبــتــكــرة. فــهــي تــمــلــك مــقــومــات 

�لقيام بهذ� �لقطاع �لقت�صادي وقدرتها على تطبيق �أف�صل 

�لمنتجات  �إنتاج وت�صويق  �لممار�صات �ل�صتثمارية في قطاع 

�لمعايير  و�عتماد  �لجودة،  بنظم  �للتز�م  ومر�عاة  �لحالل 

و�لمو��صفات و�لرقابة في كافة �لمر�حل.

دبي مركزًا ل�شناعة واعتماد املنتجات احلالل:
�أ�صرنا فيما �صبق �إلى تعط�س �ل�صوق لوجود هيئة م�صلمة يثق 

بالثقة،  تتمتع  �لحالل،  �صهاد�ت  و�إ�صد�ر  لعتماد  �لكافة  فيها 

ويقوم �لعمل فيها وفقاً لمعايير دولية موحدة، توفر نوعاً من 

�إن تو�جد معظم هيئات �إ�صد�ر �صهاد�ت �لحالل في دول 

غير �إ�صالمية ي�صكل لغز�ً كبير�ً، وهو �أمر غير مبرر خا�صة 

في �لوقت �لذي ت�صهد فيه هذه �ل�صناعة �زدهار�ً و�نتعا�صاً 

كبير�ً في �لدول �لعربية و�لإ�صالمية في �لآونة �لأخيرة.

وفـــي هـــذ� �لإطــــار فـــاإن هــنــاك طــريــقــة و�حــــدة لتحديد 

�لرقابة على �لأغذية  �أي هيئة تقوم بتقديم خدمات  هوية 

�لمهنية  �لخلفية  تــحــدد  عندما  وهــي  �لــحــالل،  و�لــذبــائــح 

لموظفيها وقياد�تها.

د�ئماً  �لم�صلم  �لم�صتهلك  يطالب  �لــر�هــن  �لوقت  وفــي 

وم�صتقاتها،  �لغذ�ئية  �لمنتجات  على  �ل�صديدة  بالرقابة 

بتو�فر  ويطالب  �لتجميل،  وم�صتح�صر�ت  �لأدويــة  وكذلك 

�صهادة هيئة �إ�صالمية معتمدة ومعروفة.

�ل�صمو  مــبــادرة �صاحب  تنفيذ  �أن  نــرى  فــاإنــنــا  ثــم  ومــن 

باإ�صافة   - �هلل  -حفظه  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  محمد  �ل�صيخ 

قطاع �لقت�صاد �لإ�صالمي �إلى باقة �لقطاعات �لقت�صادية 

حل  عليه  �صيترتب  �لوطني،  لالقت�صاد  �لمكونة  �لأ�صا�صية 

تــطــويــر �صناعات  مــ�ــصــار  خـــالل  مــن  وذلـــك  �لم�صكلة،  هـــذه 

قطاع  تدعيم  نحو  �لتوجه  �صيتم  حيث  �لــحــالل،  �لأغــذيــة 

�لمنتجات  على  و�لت�صديق  �لــحــالل،  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 

�لغذ�ئية، �صو�ء ما تم �إنتاجه د�خل �لدولة �أو خارجها، بعد 

�أحكام  �لتاأكد من مطابقة �لمنتجات لمعايير �لحالل وفق 

بدبي  هيئة  �إنــ�ــصــاء  ي�صتلزم  مــا  وهــو  �لإ�ــصــالمــيــة،  �ل�صريعة 

لتطوير �لمعايير �لدولية للمنتجات �لغذ�ئية �لحالل، وفق 

�لثقة  عو�مل  كل  فيها  تتو�فر  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام 

و�لقدرة على �صبط �ل�صوق في هذ� �لمجال.

 

الأهمية القت�شادية ل�شناعة احلالل: 
 ت�صير �لتقدير�ت �إلى �لنمو �لكبير و�لمتز�يد في �أ�صو�ق 

يتز�يد  حيث  �لمقبلة،  �ل�صنو�ت  خــالل  �لحالل  �لمنتجات 

�لمحلي  �لم�صتوى  على  �صو�ء  �لمنتجات  تلك  على  �لإقبال 

�أنه يقدر  �إلى  �إذ ت�صير �لإح�صاء�ت  �أو �لعالمي،  �أو �لإقليمي 

حجم �صوق �لحالل عالمياً باأكثر من 7.33 تريليون درهم، 

ت�صكل ح�صة �لمنتجات �لغذ�ئية �لحالل منها حو�لي 32.5 

بو�قع حو�لي 2.4 تريليون درهم. ت�صتهلك �لدول �لآ�صيوية 

و�لأفريقية حو�لي 87.1% منها. مما يعني �أن �صوق �ل�صرق 

�ل�صمان لمطابقة �لمنتجات �لحالل ل�صروط و�أحكام �ل�صريعة 

وما  يتناولونه  ما  �أن  في  �لم�صتهلكون  يثق  حتى  �لإ�صالمية، 

ي�صتخدمونه يطابق بالفعل �لمعايير �لإ�صالمية.

�إن�صاء مثل هذ�  �لقدرة على  لديها  دبي  �أن  �صك في  ول 

من  �إليها  �أ�صرنا  �أن  �صبق  مقومات  من  تمتلكه  بما  �لمركز، 

�أخـــرى،  ناحية  دولــيــة مــن  بــه مــن ثقة  تتمتع  ولــمــا  ناحية، 

وفــوق ذلك ما تتمتع به من موقع جغر�في متميز يمكنها 

�إنــ�ــصــاء مركز  مــن �لــريــادة فــي هــذ� �لــمــجــال، حيث يمكنها 

�لم�صنعة  �لمنتجات  على  بالت�صديق  يقوم  م�صتقل  دولــي 

�أباحته  ح�صب �لمعايير �لتجارية �لإ�صالمية، وفي �صوء ما 

�لحالل  �صهاد�ت  و�إ�ــصــد�ر  لالإن�صان،  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 

�أو  �لــدولــة  د�خــل  منتجة  كانت  �ــصــو�ء  �لغذ�ئية،  للمنتجات 

خارجها، من خالل لجان فنية و�صرعية، تعمل على فح�س 

تلك �لمنتجات في �صوء ما �نتهت �إليه من معايير �صرعية، 

و�صهاد�ته  لجانه  خــالل  من  �لمركز  هــذ�  �أن  يعني  ما  وهــو 

من  �لمزيد  �ل�صهاد�ت  تلك  تحمل  �لتي  �لمنتجات  �صيمنح 

�لثقة و�لم�صد�قية، وهو ما يعود بالنفع على تلك �ل�صركات، 

منتجات  مطابقة  ي�صمن  مــا  �إلــى  �لم�صتهلك  يحتاج  حيث 

�لدور  وهو  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  و�أحكام  ل�صروط  �لحالل 

�لذي  ت�صتطيع دبي �أن تقوم به بالن�صبة لتلك �ل�صركات من 

يتم  حيث  �أخــرى.  ناحية  من  للم�صتهلك  وبالن�صبة  ناحية، 

تعزيز �لثقة لدى �لم�صتهلك في �صهاد�ت هذ� �لمركز حماية 

فح�صب،  �لمحلي  �ل�صعيد  على  لي�س  �لم�صلم  للم�صتهلك 

و�إنما على �ل�صعيد �لعالمي.

ومما يدعم ريادة دبي في هذ� �لمجال هو فوز �لإمار�ت 

في  نوعها  مــن  فنية  لجنة  �أول  برئا�صة  �لمتحدة  �لعربية 

�لعالم لإعد�د مو��صفات قيا�صية موحدة لالأغذية �لحالل 

مــن خالل  ت�صكيلها  تــم  و�لــتــي  �لــقــادمــة،  �لــثــالث  لل�صنو�ت 

منظمة �لتعاون �لإ�صالمي. وكان من �أهم ثمار ذلك �إ�صد�ر 

�لمنتجات  مو��صفات  على  ت�صتمل  متكاملة  منظومة  �أول 

وطرق  �لــحــالل،  ل�صروط  ومطابقتها  و�صالمتها  �لغذ�ئية 

�لتطبيق  ل�صمان  �لإ�صالمية  �لــدول  م�صتوى  على  فح�صها 

ت�صدير  عملية  فــي  �لمنظمة  �أعــ�ــصــاء  جميع  بــيــن  �لأمــثــل 

و��صتير�د �لمنتجات �لغذ�ئية ورفع درجة �لثقة في �ل�صهاد�ت 

�ل�صادرة عنها.

�أعلى  �لــقــدرة على تطبيق  لديها  دبــي  �أن  يعني  مــا  وهــو 

معايير �لجودة و�ل�صالمة في كل ما يخ�س �صحة و�صالمة 

�لــ�ــصــريــعــة من  بـــاأو�مـــر  و�للـــتـــز�م  نــاحــيــة،  مــن  �لم�صتهلك 

ناحية �أخرى، من خالل تو�فر مختبر�ت تحليلية متطورة 

و�لتاأكد من مطابقة  �لحالل  �لمنتجات  لفح�س  ومتقدمة 

للمنتجات  �لــمــوحــدة  لــلــمــو��ــصــفــات  ونــوعــيــاتــهــا  مــكــونــاتــهــا 

�أو لجان فنية تجمع بين  �لحالل، ومن خالل ت�صكيل فرق 

على  و�لإ�ــصــر�ف  �لمنتجات  تلك  لمتابعة  وفنيين  �صرعيين 

كافة مر�حل �إنتاجها من منابعها �لأ�صلية، وخ�صو�صاً فيما 

يتعلق باإنتاج و�صناعة �للحوم وم�صتقاتها.

ملعلوماتك
لدى دبي القدرة على تطبيق اأعلى معايري 

اجلودة وال�شالمة يف كل ما يخ�ص �شحة 

و�شالمة امل�شتهلك مع اللتزام بال�شريعة
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�لــمــعــامــالت �لــمــدنــيــة فــي ف�صل خــا�ــس بــالــمــو�د مــن 1026 �إلــى 

1055. و»ثالثاً« فالأن �لمتتبع لحركة �لقت�صاد �لمعا�صر يلحظ 
ل�صركات  �لقوي  �لمناف�س  �أ�صبحت  �لتكافلي  �لتاأمين  �صركات  �أن 

�لتعامل  ر�غبي  من  عري�س  لقطاع  ��صتجابة  �لتقليدي،  �لتاأمين 

�لمالي و�لم�صرفي �لمتو�فق مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

�لتاأمين  لنظام  �ل�صركات  من  �لعديد  ممار�صة  توؤكده  ما  وهو 

�لتكافلي في ظل قانون �صركات ووكالء �لتاأمين رقم 9 ل�صنة 1984 

وتعديالته، ومن بعده �لقانون �لتحادي رقم 6 ل�صنة 2007 ب�صاأن 

�إن�صاء هيئة �لتاأمين وتنظيم �أعماله، و�لذي �ألغى �لأول وحل محله.

ور�بعاً، فالتاأمين �لتكافلي قد لقى �هتمام �لم�صرع �لإمار�تي 

�أحكام  مع  تو�فق  في  ليعمل  ت�صبطه  و�أحــكــامــاً  قو�عد  له  فو�صع 

هيئة  �إد�رة  مجل�س  قـــر�ر  بمقت�صى  وذلـــك  �لإ�ــصــالمــيــة،  �ل�صريعة 

على  ت�صريعياً  �صبقاً  يمثل  و�لــذي   ،2010 ل�صنة  رقم )4(  �لتاأمين 

�لم�صتويين �لإقليمي و�لعربي.

�لإ�صالمي  �لتكافلي  �لتاأمين  لمو�صوع  طرحنا  �أ�ــصــبــاب  تلك 

و�لذي نعر�س له عبر محورين: 

فكرة  �أ�صا�س  و�لتكافل  �لتعاون  فيه:  نو�صح  �لأول:  �لمحور 

�لتاأمين.

للتاأمين  �لقانوني  �لنظام  مالمح  فيه  نبين  �لثاني:  �لمحور 

رقم  �لتاأمين  هيئة  �إد�رة  لقر�ر مجل�س  وفقاً  �لإ�صالمي.  �لتكافلي 

)4( ل�صنة 2010 في �صاأن نظام �لتاأمين �لتكافلي.

صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي 
من واقعه  العملي إلى تنظيمه التشريعي

قلب  في  ��صتر�تيجياً  وموقعاً  تحتية  بنية  �لدولة  في  »نمتلك 

�لــعــالــم �لإ�ــصــالمــي، هــذ� بــالإ�ــصــافــة �إلـــى خــبــرة طويلة فــي مجال 

و�لتاأمين  و�ل�صكوك،  �لإ�صالمية،  و�لبنوك  �لإ�صالمي،  �لقت�صاد 

�لإ�صالمي، وغيره، ولدينا فوق ذلك �لطموح و�لعزيمة و�لإ�صر�ر 

على �لو�صول وتحقيق روؤيتنا«.

مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  محمد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  عبر  هكذ� 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لــوزر�ء حاكم دبي، حفظه �هلل، 

�لقت�صاد  قطاع  لتطوير  �لعليا  �للجنة  عمل  ور�صة  ح�صوره  �أثناء 

�لإ�صالمي )1(.

هذ� وقد ت�صمن جدول �أعمال هذه �لور�صة �أهم �لخطو�ت �لتي 

�صتقوم بها �للجنة خالل �لفترة �لمقبلة في �صبيل دعم �لقت�صاد 

�لإ�صالمي بم�صار�ته �لمختلفة �لتي تتمحور حول:

- �لتمويل �لإ�صالمي و�لتاأمين �لإ�صالمي، و�لتحكيم في �لعقود 

�لإ�صالمية وتطوير �صناعات �لأغذية �لحالل و�لمعايير �لتجارية 

و�ل�صناعية �لإ�صالمية �إ�صافة �إلى م�صار �لجودة �لإ�صالمية )2(.

�صاحب  مــبــادرة  في  �أ�صا�صياً  م�صار�ً  يمثل  �لتاأمين  قطاع  �إذن 

�ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد بتطوير قطاع �لقت�صاد �لإ�صالمي.

وكما يوؤكد بع�س �لفقهاء �أن �أي �قت�صاد حديث يقوم على ثالث 

وهي:  وجناحيه  بر�أ�صه  �لطائر  هيئة  على  ور  ُت�صَّ �أ�صا�صية  ركائز 

قطاع �لبنوك )ر�أ�س �لطائر(، وقطاع �ل�صتثمار )�لجناح �لأيمن(، 

وقطاع �لتاأمين )�لجناح �لأي�صر(.

بالتو�لي  �لثالثة  �لأجــز�ء  ببناء  �لإ�صالمي  وقد قام �لقت�صاد 

�لتاأمين  �صناعة  بانطالقة  �لإ�صالمي  �لطائر  ��صتكمال  تم  حتى 

�لتكافلي )3(.

�لتكافلي  �لتاأمين  مو�صوع  �خترنا  فقد  »�أوًل«  �ل�صبب  ولهذ� 

�لإ�صالمي لنلقي �ل�صوء على نظامه �لقانوني.

و»ثانياً« فالأن هذ� �لنظام �لتاأميني �لتكافلي له عالقة و�صلة 

قانون  �لأ�ــصــا�ــس  فــي  ينظمه  و�لـــذي  �لتقليدي  �لتاأمين  عقد  مــع 

بقلم أ.د. محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ضتاذ �لقانون �ملدين باملعهد

لدولة الإمارات ال�شبق يف التنظيم الت�شريعي 
للتاأمني التكافلي الإ�شالمي، ولإمارة دبي 

الريادة يف تطبيقه العملي

 4 بـ  بدبي   �لعامة  �لنيابة  فوز  مبنا�ضبة 

دبي  برنامج  جو�ئز  �ضمن  متيز  جو�ئز 

لالأد�ء �حلكومي �ملتميز �لدورة �لـ 16 لعام 

2012وهي:

يف  �لأول  باملركز  نرب��س  م�ضروع  فوز   .1

فئة �ملبادرة �لإد�رية �ملتميزة.

منا�ضفة  �لأول  باملركز  �لنيابة  فوز   .2

�لتز�مًا  �لأكرث  �حلكومية  �جلهة  فئة  يف 

بالهوية �لوطنية.

باملركز  �خلفايا«  »ك�ضف  فريق  فــوز   .3

�ملتميز،  �لــعــمــل  فــريــق  فــئــة  يف  ــثــاين  �ل

فوزه  بعد  �ملن�ضة  على  ح�ضوره  مو��ضاًل 

�لعام �لفائت باملركز �لأول.

4.�لفوز بفئة �جلندي �ملجهول.
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وعلماء �لقت�صاد و�لجتماع يتفقون على �أن �لإن�صان في 

ج�صمية،  �أي  )ف�صيولوجية(،  حاجات  لإ�صباع  �صرورية  حاجة 

كالطعام و�ل�صر�ب و�لم�صكن وغيرها، وحاجات )�صيكولوجية( 

�أي نف�صية كالحاجة لالأمن و�لأمــان، وعليه فالأمن و�لأمان 

و�لمالي  �لقــتــ�ــصــادي  �لــمــجــال  فــي  ويتحقق  مــ�ــصــروع،  طلب 

بتوجيه لالحتياط بالدخار للم�صتقبل.

�إلى  تــوؤدي  و�لم�صكن  و�لم�صرب  �لماأكل  من  و�لعاد�ت 

و�لمعامالت  �لــوجــود.  جانب  من  و�لعقل  �لنف�س  حفظ 

�لتاأمين(  عمليات  )ومنها  �لإن�صان  م�صلحة  ترعى  �لتي 

و�إلى  �لوجود  و�لمال من جانب  �لن�صل  �إلى حفظ  تــوؤدي 

حفظ �لنف�س و�لعقل �أي�صاً )12(. 

قول  عنها  �هلل  ر�ــصــي  عائ�صة  عــن  �لــنــجــار  �بــن  »روى 

�كت�صب  �مـــر�أً  �هلل  رحــم  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول 

طيباً و�أنفق ق�صد�ً وقدم ف�صاًل ليوم فقره وحاجته«.

�أبي  بن  ل�صعد  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �هلل  ر�صول  وحديث 

وقا�س حينما �أر�د �لت�صدق بكل ماله فقال له �لر�صول »�إنك 

�إن تدع و�رثك غنياً خير من �أن تدعه فقير�ً يتكفف �لنا�س«.

�لتو�صل  ينبغي  �لــمــ�ــصــروعــة  �لــوظــائــف  هـــذه  ولــكــن 

�لإ�صالمية، ول  �ل�صريعة  �إليها بنظام �صرعي يتفق وروح 

يتعار�س مع مبادئها و�أحكامها �لعامة، �إذ عند هذ� �لنظام 

و�لتاأمل حتى  �لوقوف  �لتاأمين يجب  يدير عملية  �لذي 

يمكن تاأ�صيله وتحديد طبيعته لتنجلي �لحقيقة.

وقد �أفرز �لو�قع �لعملي في مجال �لتاأمين �لخا�س نظام 

�لتاأمين �لتجاري، ونظام �لتاأمين �لتعاوني �أو �لتبادلي.

لوجود  وفقاً  يجري  تنظيم  تلقفه  �لتاأمين  كــان  فــاإذ� 

م�صروع تجاري يقوم بدور �لو�صيط �لذي ينظم �لتعاون 

فعندئذ  كــهــدف،  �لــربــح  تحقيق  �إلـــى  ت�صعى  �صركة  وهــو 

نكون ب�صدد ما ي�صمى بالتاأمين �لتجاري �أو �لتقليدي �أو 

�لعتيادي، وهنا يبد�أ في �لفتر�ق عن �لتاأمين �لتعاوني 

�أو �لتبادلي. وتبدو �لفروق �لجوهرية بينهما في �لظهور- 

بب�صاطة �صديدة كما يلي:

�لمعا�صر، فهو يحقق ما يلي:

- �لأمن و�لأمان:  1
فحياة �ليوم محاطة بالأخطار �ل�صديدة، �أخطار تلحق 

وتلحق  و�لموت،  كالإ�صابة،  و�لنف�س،  بالج�صد  �لأ�ــصــر�ر 

�أ�صر�ر�ً بالأمو�ل كال�صرقة و�لتلف، كما قد تثور م�صوؤولية 

�أ�صر�ر�ً  بالغير  تلحق  �أخطاء  من  يرتكبه  عما  �ل�صخ�س 

فيلتزم بدفع مبلغ يفوق في �لغالب قدرته �لمالية. في 

ليحمي  �لتاأمين  يــاأتــي  �لكثير،  وغيرها  �لــفــرو�ــس  هــذه 

يعو�صه  مبلغاً  له  يهيئ  �إذ  �لأخــطــار،  �صد هذه  �ل�صخ�س 

عما يلحق به من �أ�صر�ر، فيخلد �آمناً م�صتقر�ً هادئاً.

وقـــد ��ــصــتــق لــفــظ �لــتــاأمــيــن مــن �لأمــــان )9( وقـــد جــاء 

َخــْوٍف« )10(  ِمْن  »َو�آَمَنُهْم  �لمعنى  �لكريم هذ�  �لقر�آن  في 

ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن« )11(.
َ
ْوَلِئَك َلُهُم �لأ

ُ
»�أ

�آخرين  يقر�س  �لذي  فالد�ئن  �لئتمان:  ين�صط   -  2
�أن  ي�صترط  ما  غالباً  منقول  �أو  عقار  على  رهــن  ب�صمان 

�أو  �لهالك  �أو  �لحريق،  عليه �صد  �لمرهون موؤمناً  يكون 

�ل�صرقة مثاًل. فاإذ� حدث �لخطر �لموؤمن منه �نتقل حق 

�لد�ئن �لمرتهن �إلى مبلغ �لتاأمين. وبذلك يطمئن �إلى 

��صتيفاء حقه فيقبل على �لإقر��س.

�لتاأمين على  لــالأفــر�د، ففي  �دخــاريــاً  - يعد وعــاًء   3
�لحياة يمكن للموؤمن له �أن يدخر مبالغ قليلة في �صورة 

�أق�صاط يدفعها، وعند نهاية مدة �لتاأمين يكون قد تكّون 

وفي  طو�عية،  يوفره  �أن  لي�صتطيع  يكن  لم  ر�أ�صمال  له 

ذلك �إم�صاك عن �لإنفاق. و�حتياط للم�صتقبل حيث يكون 

في �أ�صد �لحاجة �إلى هذ� �لمبلغ �لذي وفره.

- يعد و�صيلة تجميع ر�أ�صمال �صخم. فمن مجموع   4
�إ�صهامات �لموؤمن لهم يمكن ��صتخد�مه في �لم�صروعات 

�لكبيرة و�لتي تعود بالنفع على �لقت�صاد �لقومي.

هذه �لوظائف مت�صاندة تدفع �لدولة �أن تب�صط رقابتها 

و�صيطرتها على �صركات �لتاأمين باإ�صد�ر �لت�صريعات �لتي 

تكفل تحقيق هذه �لوظائف.

توافق وظائف التاأمني مع املقا�شد ال�شرورية ال�شرعية
ل�صك �أن  �لمز�يا �أو�لوظائف �لتي تقدم ذكرها تتفق مع 

�لمقا�صد �ل�صرعية �ل�صرورية. و�لمقا�صد �ل�صرورية خم�صة: 

وهي حفظ �لدين، و�لنف�س، و�لن�صل، و�لمال، و�لعقل.

يعد التاأمني و�شيلة اأمن واأمان
ووعاء جتميع راأ�شمال ميكن ا�شتخدامه

لنفع القت�شاد الوطني

�لموؤمن  للخطر  كمعر�صين  لهم،  �لموؤمن  فمجموع 

�صده و�لذي يحدث لبع�صهم يتعاونون جميعاً في تعوي�س 

هوؤلء �لذين �ألم بهم �لخطر، فال يتحمل هوؤلء �لآخرون 

وفقاً  موؤمن  كل  ن�صيب  ويتحدد  وحدهم،  �لخ�صارة  عبء 

توزيع  �لنهائية هي  فالمح�صلة  )5( وعندئذ  لنظام معين 

�صوى  منهم  �أي  يخ�صر  �أن  دون  جميعاً،  عليهم  �لخ�صارة 

مقابل ما دفع من �أق�صاط �أو ��صتر�كات تاأمين )6(. 

�إلى هذ� �لحد يكون �لتاأمين في �أ�صله �لمجرد )7( عن 

�أي �صكل يتخذه، قائماً على مبد�أ �لتعاون و�لتكافل )8( بين 

مجموعة من �لأ�صخا�س �لذين يتعر�صون لخطر معين 

ويقع بالفعل لبع�صهم. وهو يحقق عدة مز�يا �أو وظائف، 

كما يتو�فق مع �لمقا�صد �ل�صرورية �ل�صرعية.

 وظائف التاأمني
حاجات  للنا�س  ويلبي  وظــائــف  عــدة  �لــتــاأمــيــن  يحقق 

لالإن�صان  �لحياتية  �لأمـــور  تفر�صها  ع�صرية  �ــصــروريــة 

)�أوًل(  �لتاأمين  �لمحور لفكرة  و�صنعر�س خالل هذ� 

ثم نعر�س للتطبيق �لعملي للتاأمين �لتعاوني في �ل�صوق 

�لإمار�تي )ثانياً(.

 فكرة التاأمني:
�للطف  ن�صاألك  بل  �لق�صاء  رد  ن�صاألك  ل  �إنــا  »�للهم   

فيه« يترجم هذ� �لدعاء خوف �لإن�صان وقلقه من غو�ئل 

�لتي يقوم  �لفكرة   - �عتقادنا  - في  يت�صمن  �لأيــام. كما 

عليها نظام �لتاأمين. وم�صمون هذه �لفكرة هو �أن �لكارثة 

�أفـــر�د مجموعة  �أحــد  ر�أ�ـــس  و�قــعــة، على  �لتي ل محالة 

عليهم  تتناثر  ثم  وتعاونهم،  تكافلهم  بف�صل  تتفتت  ما، 

�ل�صار،  مفعولها  يبطل  لــم  �إن  ي�صعف،  بحيث  جميعاً، 

وهذ� نوع من �لتلطيف و�لتخفيف من وقوع �لق�صاء )4(. 

ي�صمون  �لأفـــــــر�د،  مـــن  مــجــمــوعــة  تـــعـــاون  هـــي  �إذن،  �لــفــكــرة 

وذلك  له،  يتعر�صون  معين  خطر  مو�جهة  على  لهم«  »بالموؤمن 

بتحملهم جميعاً �لآثار �ل�صيئة لهذ� �لخطر �إذ� ما وقع لبع�صهم.

التكافل والتعاون أساس فكرة التأمين
المحــور األول
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وبالن�صبة للتاأمين �لتبادلي فقد �صارت عليه �لجمعيات 

و�صوي�صر� وغيرهما من  �أنجلتر�  �لمتعددة في  �لتعاونية 

بلد�ن �أوروبا. كما نادى به بع�س �لم�صلحين و�لمفكرين 

في �أمريكا و�أوروبا.

�لتاأمين  م�صكلة  بــد�أت  وحين  �لمعا�صر،  �لفقه  وفــي 

تحتل جانباً من �لهتمام عند علماء �ل�صريعة و�لقانون 

من  كبير  جــانــب  مــن  معار�صة  �لــتــجــاري  �لتاأمين  لقــى 

�آخــرون،  �أيــده  بينما  تبرير�تهم،  ذلك  في  ولهم  �لفقهاء، 

وذهب �تجاه ثالث �إلى �لتفرقة بين �أنو�ع �لتاأمين فاأجازو� 

في  تو�صع  ومنهم من  �لآخــر  �لبع�س  دون  �أنــو�عــه  بع�س 

�صور �لجو�ز ومنهم من �صيق فيها.

و�تجه �لفقه �لر�ف�س للتاأمين �لتجاري �إلى �لت�صليم 

ب�صرعية �لتاأمين �لتعاوني �أو �لتبادلي، فالنا�س في حاجة 

�إلى �لتاأمين وهو �لأجدر باأن يكون نظاماً متبعاً وخا�صة 

في �لبالد �لإ�صالمية.

�صبهة فيه  �أن ل  ر�أو�  �إذ  و�لباحثون،  �لفقهاء  فاأجازه 

�لأ�صباب  �صبب من  �أي  �أو  ��صتغالل  �أو  قمار  �أو  من غرر 

�لتي توجب �لتحريم و�لمنع )16(، كما دعت �إليه قر�ر�ت 

وتو�صيات �صادرة عن موؤتمر�ت وندو�ت دولية )17(. 

�أو  �لتعاوني  �لتاأمين  م�صطلح  �أن  بالتنويه  وجــديــر 

�لتكافلي �لإ�صالمي �لذي ق�صد �لفتاء ب�صرعيته كنموذج، 

في  �لمطبق  �لتبادلي  �أو  �لتعاوني  �لتاأمين  عن  يختلف 

�لغرب و�لم�صار �إليه �صلفاً )18(. 

�أن م�صطلح  �إلى  �لتاأمين  �لمجال  وي�صير خبر�ء في 

�لــتــاأمــيــن �لــتــعــاونــي جــاء مــن رحــم �لــنــظــام �لقت�صادي 

�لغربي وهو يعبر عن نوع من �أنو�ع �لتاأمين �لتقليدي، 

فال �لتز�م ب�صو�بط �صرعية، كما �أن تطبيقاته لم تتو�فر 

فيها �صيغة �لتاأمين �لتعاوني في �لفتاوى �ل�صرعية )19(. 

فالتاأمين �لتعاوني كبديل �صرعي عن �لتاأمين �لتجاري، 

يجب �أن ي�صتند �إلى حقيقة وم�صد�قية تو�فقه مع �أحكام 

بتنظيمه  �أقـــر  �لـــذي  �لــنــوع  وهــو  �لإ�ــصــالمــيــة،  �ل�صريعة 

2010 ب�صاأن  4 ل�صنة  �لتاأمين رقم  �لقانوني قر�ر هيئة 

�صوق  فــي  �لعملي  لــلــو�قــع  م�صتند�ً  �لتكافلي،  �لتاأمين 

لهذ�  فلنعر�س  دبــي،  �إمـــارة  وخا�صة  �لعربية  �لإمــــار�ت 

�لو�قع �لعملي ثم نعر�س بعد ذلك لمالمح هذ� �لتنظيم 

�لقانوني للتاأمين �لتكافلي �لإ�صالمي.

�لخطر و��صتحق مبلغ �لتاأمين لإع�صار �أحد �لم�صتركين.

�إل �أن هذ� �لعيب يختفي تدريجياً. ذلك �أن بعد عدة 

�حتياطي  �لتعاوني  �لتاأمين  جمعية  لدى  يتكون  �صنو�ت 

وبالتالي  �لأدنى لال�صتر�ك،  بالحد  يكتفى  كاٍف وعندئذ 

يتحول ��صتر�ك �لتاأمين �لتعاوني �إلى ق�صط ثابت )14(. 

�لخا�صة بهما  �لأحــكــام  �أن  �إل  �لــتــقــارب،  وبــرغــم هــذ� 

تختلف بالن�صبة لكل نوع من حيث طبيعة �ل�صركة �لتي 

�أحكام  و�صريان  �لتاجر،  �صفة  و�كت�صاب  بـــالإد�رة،  �صتقوم 

و�لرقابة  بالإ�صر�ف  �لخا�صة  و�لقو�عد  �لتجارة،  قانون 

على كل نوع.

�لتجاري  �لتاأمين  و�نت�صر  �صاع  �لعملي  �لــو�قــع  وفــي 

ن�صاطه،  لت�صاع  �لر�غبين  جمهور  عليه  �أقــبــل  �إذ  �أكــثــر، 

و�لعتقاد باأن �إد�رته تقوم على �أ�ص�س علمية )15(. 

اجته الفقه الراف�ص للتاأمني
التجاري اإىل الت�شليم ب�شرعية

التاأمني التعاوين
اأو التباديل

تكون �لزيادة من حق كل م�صترك، ولذ� فاإن بع�س �صركات 

في  لهم  �لموؤمن  �إ�صر�ك  �إلى  تلجاأ  ثابت  بق�صط  �لتاأمين 

�لأرباح في حالة �لتاأمين على �لحياة )13(. 

�لتعاوني عدم ثبات �لق�صط،  �لتاأمين  - لوحظ في   2
فالم�صترك ل يعلم مقدماً ما �صيدفع كق�صط، بل يتحدد 

ما يدفعه �لع�صو على كم �لأخطار �لتي تقع بالفعل خالل 

�ل�صتر�كات  تكف  لم  �إذ�  بحيث  خطورتها  ودرجــة  �ل�صنة، 

�لمدفوعة لمو�جهة �لأخطار �لتي تحققت، فاإن كل ع�صو 

�لــذي يو�جه ما  �لحد  �إلــى  �لق�صط  بتكملة  يكون مطالباً 

هو مطلوب. �لأمر �لذي قد يوؤدي �إلى تعر�س من وقع له 

اأهم الفروق بني التاأمني التجاري والتاأمني التعاوين

�لتاأمني �لتعاوين �أو �لتباديل �لتاأمني �لتجاري �أو �لتقليدي �أو �لعتيادي

ل يهدف �لتاأمني �إىل حتقيق �لربح و�إمنا ي�صعى خلدمة 

�لأع�صاء �مل�صرتكني �لذين يتعر�صون لالأخطار �ملوؤمن منها.

يف هذ� �لنوع من �لتاأمني ي�صعى �ملوؤمن 

)�صركة �لتاأمني( �إىل حتقيق �لربح.
-�لهدف   1

تقوم على �إد�رته جمعية �أو �صركة متثل جمموع �مل�صرتكني. 

فال يوجد متييز بني �ملوؤمن و�ملوؤمن لهم، فمجموع 

�لأ�صخا�س �لذين يتعر�صون لأخطار متماثلة هم �ملوؤمنون 

وهم يف ذ�ت �لوقت �ملوؤمن لهم.

تتوىل �إد�رته �صركة تتخذ �صكل �صركة 

م�صاهمة وهي تتميز متاماً عن �ملتعاملني 

فيوجد طرفان متميز�ن هما:

�أ- �ملوؤمن )�ل�صركة(.

ب- �ملوؤمن لهم.

- �لإد�رة  2

�ملبلغ �لذي يدفعه كل ع�صو يف جمموعة �مل�صرتكني هو 

��صرت�ك متغري، يزيد �أو ينق�س وفقاً ملقد�ر �لتعوي�صات �لتي 

تلتزم �جلمعية بدفعها �صنوياً.

�ملبلغ �لذي يدفعه �ملوؤمن يكون يف �صورة 

�أق�صاط ثابتة.
- مقابل �لتاأمني  3

يلتزم جمموع �ملوؤمن لهم بتغطية �ملخاطر �لتي تتحقق، 

و�إذ� مل تكف ح�صيلة �ل�صرت�كات، فيمكن مطالبة كل ع�صو 

بالتكملة.

يلتزم �ملوؤمن وحده بتغطية �ملخاطر 

�لتي تتحقق على �لنحو �ملتفق عليه يف 

�لعقد دون ت�صامن مع �ملوؤمن لهم.

- حدود �للتز�م   4
مببلغ �لتاأمني

التقارب بني النوعني يف الواقع العملي
- لوحظ �أن �لأق�صاط �لتي تتح�صل عليها �ل�صركة   1
بحيث  �ل�صركة  ملكية  في  تدخل  �لتجاري  �لتاأمين  في 

�لمطلوبة  �لمبالغ  قــدر  عن  �لأق�صاط  ح�صيلة  ز�دت  �إذ� 

تعد  �لزيادة  هذه  فــاإن  تحققت،  �لتي  �لأخطار  لمو�جهة 

ربحاً لل�صركاء في �ل�صركة.

وهذ� عك�س ما يحدث ب�صدد �لتاأمين �لتعاوني، حيث 

يحقق التاأمني مزايا
ويلبي للنا�ص حاجات

تفر�شها الأمور احلياتية
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وقد �ختيرت )تكافل( �أبوظبي �لوطنية للتكافل �صمن �أف�صل 

ت�صنيفها  تم  حيث  �لأو�ــصــط،  �ل�صرق  منطقة  في  �لتاأمين  �صركات 

في �لمرتبة �لثانية في قائمة �أقوى �لإد�ر�ت �لتنفيذية في �لعالم 

�لعربي 2012 في قطاع �لتاأمين، وقد فازت بجائزة )�أف�صل م�صغل 

لعمليات تكافل �لم�صرفية في �ل�صرق �لأو�صط خالل حفل توزيع 

يوليو  �صهر  فــي  عقد  �لـــذي   2012 لــعــام  �لــدولــي  �لتكافل  جــو�ئــز 

2012 في لندن. كما �أعقب ذلك فوزها بجائزة �أف�صل م�صغل في 
 2012 �إن�صورك�س  جو�ئز  توزيع  حفل  فعاليات  �صمن   2012 عــام 

 .)24( �لذي عقد بدبي في 2012/10/9 

- دار التكافل:   3
وهي �صركة م�صاهمة عامة ومركزها �لرئي�صي ومحلها 

�لقانوني باإمارة دبي.

�لمتو�فق  �لتاأمين  و�إعادة  �لتاأمين  وهي متخ�ص�صة في 

مــع �لأحـــكـــام �لــ�ــصــرعــيــة �لإ�ــصــالمــيــة وهـــي تــمــار�ــس ن�صاط 

�لتاأمين من �لحو�دث و�لم�صوؤولية و�لتاأمين على �لحريق 

�لحياة  على  و�لتاأمين  باأنو�عه  �لنقل  �أخطار  و�لتاأمين من 

و�إعادة �لتاأمين و��صت�صار�ت �لتاأمين وفي �إطار ��صتر�تيجيتها 

بالتو�صع في �لخدمات �لتي تقدمها وزيادة ح�صتها �ل�صوقية 

�تجهت �صركة د�ر تكافل �إلى توقيع �تفاقية �صر�كة مع �صركة 

�لزعابي لو�صاطة �لتاأمين في �إمارة �أم �لقيوين.

هـــذ� وقـــد �أطــلــقــت د�ر �لــتــكــافــل مـــوؤخـــر�ً مــنــتــج �لــتــاأمــيــن 

�لإ�صالمي على �لخيول �لأ�صيلة، حيث يوفر �لمنتج خدمات 

�أنــحــاء مجل�س  فــي جميع  �لــخــيــول  لــمــالك  جــديــدة  تاأمينية 

�لتعاون �لخليجي، وذلك بهدف �لحماية �صد �لخ�صائر �لمالية 

نتيجة تدهور �صحة �لخيول �أو تعر�صها لحو�دث معينة.

و�أعلن �أنه من �لمنتظر �أن تعلن د�ر �لتكافل عن تو�صيع 

نطاق تغطيتها �لتاأمينية لت�صمل �صباقات �لإبل �أي�صاً )25(، 

دولة  �صعب  وتــر�ث  ثقافة  من  جــزء�ً جوهرياً  تعد  و�لتي 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

للتكافل: نور  �شركة   -  4
تقدم  وهــي   2009 يناير  للتكافل في  نــور  �إطــالق  تم 

و�لمتو�فقة  �لمبتكرة  �لمنتجات  من  متكاملة  مجموعة 

�لإ�صالمي(  )�لتاأمين  �لتكافل  مجال  فــي  �ل�صريعة  مــع 

لتلبية �لطلب �لمتنامي عليها في دولة �لإمار�ت �لعربية 

في �لقت�صاد �لإ�صالمي و�لتعامالت �لإ�صالمية.

وتنق�صم منتجاتها �لتاأمينية �إلى نوعين:

منها: ونذكر  عامة  تاأمينات   -  1
�أ/ �لتاأمين على �ل�صيار�ت.

ب/ �لتاأمين �صد �لحريق.

ج/ �لتاأمين �صد �لم�صوؤولية.

د/ �لتاأمين �لبحري.

ومنها: وال�شحية  العائلية  التاأمينات   -  2
�أ/ �لتكافل �لعائلي للمجموعات.

ب/ �لتكافل �لعائلي لحماية �لإن�صان.

ج/ �لتكافل للرعاية �ل�صحية.

�لتكافلي«  »للتاأمين  م�صغل  �أف�صل  بجائزة  فازت  وقد 

جو�ئز  تــوزيــع  حفل  خــالل  �لتو�لي  على  �لر�بعة  لل�صنة 

 .)21( �ل�صرق �لأو�صط للتاأمين عام 2011 

�لماليزي  و�لمعهد  »�أمــــان«  دبــي  �صركة  نظمت  وقــد 

في  و�لتعليم  للتدريب  �لــر�ئــدة  �لمعاهد  �أحــد  للتاأمين 

مجال �لتاأمين دورة تدريبية حول �لتاأمين �لتكافلي في 

 .)22( �لفترة من 9 – 11 يناير 2012 

اأبوظبي الوطنية للتكافل )تكافل(: �شركة   -  2
تاأ�ص�صت عام 2008 وبد�أت ممار�صة �لعمل �لتاأميني في 

2009/2/1 عن طريق مكتبها �لرئي�صي في �أبوظبي. وفي 
�إطار ��صتر�تيجيتها �لتو�صعية �فتتحت فرعين لها �أحدهما 

فــي دبــي و�لآخــــر فــي �لــعــيــن. وفــي �صياق �أهــمــيــة �لن�صاط 

�أبوظبي  �صركة  �إعــالن  وبمنا�صبة  دبي  �صوق  في  �لتاأميني 

�لتنفيذي  �لرئي�س  قال  دبي  في  فرعها  �فتتاح  عن  تكافل 

ل�صركة تكافل: يهمنا �أن ن�صع موطئ قدم ل�صركة �أبوظبي 

�لوطنية للتكافل في قلب مدينة دبي، ذلك لأن هذ� �لفرع 

للتطور  ر��صخة  قاعدة  �صي�صكل  �لمتميز  بموقعه  �لجديد 

�صنو�ت  �إلـــى  نتطلع  ونــحــن  �لم�صتد�م،  و�لــنــمــو  �لم�صتمر 

عديدة قادمة من �لتعاون �لناجح و�لمثمر مع متعاملينا 

و�أ�صحاب �لم�صالح لدينا في دبي )23(. 

�لتاأمينية  وهي تقدم عدد�ً من �لخدمات و�لمنتجات 

لالأفر�د و�لموؤ�ص�صات.

�لتي  �ل�صركات  فيها  بما  �لدولة  في  �لن�صاط  بمبا�صرة  لها 

�لتاأمين  �إعــادة  �أو عمليات  �لتكافلي  �لتاأمين  تز�ول عمليات 

�لمن�صو�س عليها في هذ� �لقانون و�لمهن �لمرتبطة بها.

�ل�صوء  لنلقي  �ل�صركات  هــذه  مــن  عـــدد�ً  �خترنا  وقــد 

عليها وهي:

- �شركة دبي الإ�شالمية للتاأمني واإعادة التاأمني )اأمان(:  1
 ،2002 عــام  فــي  تاأ�ص�صت  عامة  م�صاهمة  �صركة  وهــي 

خدمات  تقدم  م�صاهمة  ك�صركة  �أعمالها  ممار�صة  وبــد�أت 

�لتاأمين �لإ�صالمي في عام 2003.

�لموؤ�ص�صين  �لأع�صاء  �أهــم  �لإ�صالمي  دبــي  بنك  ويعد 

لهذه �ل�صركة، وت�صم �صريحة متنوعة من �لم�صاهمين.

��صتثمارية.. وهي تقوم  باإد�رة �ل�صركة �صناديق  وتقوم 

عــلــى نــظــام يــوفــر خــدمــات و�أعـــمـــال �لــتــاأمــيــن وفـــق �أحــكــام 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، وتحت �إ�صر�ف هيئة �لفتوى و�لرقابة 

�ل�صرعية �لمكونة من مخت�صين لهم در�ية عملية وخبرة 

بعد  �لتكافلي  للتاأمين  �لعملي  �لتطبيق  م�صار  بــد�أ 

�لعالم  لر�بطة  �لإ�ــصــالمــي  �لفقه  مجمع  فــتــوى  �ــصــدور 

بالد  كل  في  �نت�صاره  خطى  ت�صارعت  ثم   ،)20( �لإ�صالمي 

�لعالم، و�حتلت منطقة �ل�صرق �لأو�صط مركز �لنت�صار.

وتاأتي دولة �لإمــار�ت �لعربية في �لمقدمة، �إذ يوجد 

ع�صرة �صركات تمار�س بفعالية ن�صاطات �لتاأمين �لتكافلي.

وهذه �ل�صركات هي: �صالمة، و�أمان، و�أبوظبي �لوطنية 

للتكافل، وميثاق للتكافل، وتكافل �لإمار�ت، وبيت �لتكافل، 

ونور للتكافل، و�لهالل و�صركة �لتحاد للتاأمين.

لقو�عد  وفقاً  تاأ�صي�صها  تم  �ل�صركات  هذه  من  و�لعديد 

قانون �ل�صركات ووكالء �لتاأمين رقم 9 ل�صنة 1984، ومن 

بعده �لقانون �لتحادي رقم )6( ل�صنة 2007 ب�صاأن �إن�صاء 

هيئة �لتاأمين وتنظيم �أعماله �لذي �ألغى �لأول وحل محله.

فالمادة )2( من هذ� �لقانون �لأخير تن�س في فقرتها 

�لــقــانــون على �صركات  �أحــكــام هــذ�  �أنــه ت�صري  �لأولـــى على 

�لتاأمين �لموؤ�ص�صة في �لدولة و�ل�صركات �لأجنبية �لمرخ�س 

التطبيق العملي للتأمين التكافلي في السوق اإلماراتي
 سوق دبي أكبر األسواق نموًا في المجال 

20
13

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

14
(

د 
د

عــ
�ل

6667

املجلة القانونية / امللف



لــمــعــدلت  وفــقــاً  عليها  �لمتح�صل  �لأقــ�ــصــاط  �إجــمــالــي 

بحملة  �لخا�صة  �ل�صتثمار  �إيــر�د�ت  �رتفعت  كما  معينة. 

�لوثائق، وكذلك �رتفعت ر�صوم �لم�صاربة �لتي تم دفعها 

للم�صاهمين )30(.

ومع �لأخذ في �لعتبار  �أهمية هذه �لنتائج، نرى في 

�صياق در��صتنا �أن �ل�صو�ب في �لحكم يكون في �لنظر �إلى 

�لمح�صلة �لنهائية لهذه �لتقارير، �أي في �لأثر �لمنعك�س 

ولي�س في  �لدولة ككل،  �لتكافلي في  �لتاأمين  �صوق  على 

�لعتماد على �أحادية كل تقرير، وعلى ذلك فاإنه �عتماد�ً 

و�لمعرفة  �لتخ�ص�س  �أهــل  مــن  مــاأخــوذة  معلومات  على 

�لــتــاأمــيــن  نــجــاح ونــمــو قــطــاع  �أن ن�صجل مــظــاهــر  يــمــكــن 

�لتكافلي على �لنحو �لآتي:

�لــذي  �لــثــالــث  �ل�صنوي  �لعالمي  �لتقرير  يــوؤكــد   -  1
�لتاأمين  �صوق  �أن  يونج(  �أنــد  )�آرن�صت  موؤ�ص�صة  �أ�صدرته 

�لتكافلي في دولة �لإمار�ت قد �صجل �أعلى معدل �صنوي 

.2010 - مركب خالل �ل�صنو�ت من 2005 

تقرير  في  �لعالمية(  ري  )�صوي�س  �صركة  �أ�صارت   -  2
دولر  ماليين   610 �إلــى  �صي�صل  �لتكافل  قطاع  �أن  لها 

بحلول 2015 وهو ما يعني تحقيق نمو ي�صل �إلى %21.

�لتاأكيد  يعني  �لتز�يد،  �لقطاع نحو  �تجاه هذ�  �إن   -  3
�أنـــه ل رجــعــة عــن مــبــد�أ �لتاأمين  و�ــصــرورة �لإ�ـــصـــر�ر على 

�لتكافلي �لإ�صالمي )31( كخيار- كما قلنا في �لبد�ية- يقبل 

عليه قطاع عري�س من ر�غبي �لتعامل �لمالي و�لم�صرفي 

و�لــتــاأمــيــنــي، وفــقــاً لأحــكــام �ل�صريعة �لإ�ــصــالمــيــة، وهــو ما 

عديدة  �صر�ئح  قبل  من  �لتقليدي  للتاأمين  رف�س  يقابله 

لأ�صباب دينية بحتة خ�صو�صاً مع مبادرة ولي �لأمر باإ�صافة 

قطاع �لقت�صاد �لإ�صالمي كقطاع جديد لقت�صاد دبي.

د�ر  ل�صركة  �لمنتدب  �لع�صو  يقول  �ل�صياق  هــذ�  وفــي 

خطوة  �لــمــبــادرة  هــذه  �إن  �لإ�ــصــالمــي  للتاأمين  �لتكافل 

موؤ�ص�صات  لقطاع  �لمعا�صرة  �لحاجات  تلبية  �إلــى  تهدف 

�لتاأمين )32(.

- تن�صح وتوجه قياد�ت �صركات �لتاأمين في بع�س   4
�لـــبـــالد كــمــ�ــصــر بــ�ــصــرورة �ل�ــصــتــفــادة مـــن تــجــربــة دولـــة 

�لإمــار�ت �لعربية �لمتحدة لمكانتها �لعالمية في مجال 

��صتعارة  نجاح  مقومات  و�أن  ل�صيما  �لتكافلي  �لتاأمين 

�لتجربة متو�فرة كت�صابه �للغة و�لعاد�ت وتو�فر �لرغبة 

لدى قطاع عري�س من �لمتعاملين في �أن يكون �لتعامل 

متو�فقاً مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

�أن  �لعملي، ما كان ليمر دون  �لو�قع  �لنجاح في  هذ� 

و�لتنظيم  �لإطــار  وو�صع  للتدخل  �لم�صرع  �نتباه  يجذب 

�أمام  وي�صع  �لتكافلي  �لتاأمين  تعزيز مفهوم  يكفل  �لذي 

�لتاأمينية  و�لمنتجات  �لخيار�ت  من  �لمزيد  �لمتعاملين 

�لأطــر  وي�صع  و�تــجــاهــاتــهــم  ميولهم  مــع  تتنا�صب  �لــتــي 

�لقانونية �لتي تر�صخ هذ� �لنوع من �لتاأمين وهو ما نفهم 

منه �أنه �إ�صارة �إلى نوع من �لإ�صر�ر على عدم �لتر�جع عن 

مفهوم �لتاأمين �لتكافلي �لإ�صالمي.

وقـــد كـــان بــالــفــعــل، فـــاأ�ـــصـــدرت هــيــئــة �لــتــاأمــيــن قـــر�ر 

مجل�س �لإد�رة رقم 4 ل�صنة 2010 في �صاأن نظام �لتاأمين 

�لتكافلي.

ت�صريعية متكاملة  �لقر�ر �صمن منظومة  وياأتي هذ� 

لالأن�صطة �لتاأمينية.

ومع هذه �لمنظومة، يمكن �لقول �إن �لإمار�ت �صباقة 

�لتكافلي  �لــتــاأمــيــن  ل�صناعة  تنظيمي  ت�صريع  و�ــصــع  فــي 

�صيده  �لــذي  �لتنظيم  هذ�  لمالمح  فلنعر�س  �لإ�صالمي. 

�لقر�ر رقم 4 ل�صنة 2010 �لذي تمت �لإ�صارة �إليه.

و�لموؤ�ص�صات،  �لأفــــر�د  �إلـــى  بها  تتوجه  �لــتــي  �لتاأمينية 

�ل�صريعة  لأحــكــام  وفــقــاً  �لتاأمينية  معامالتها  وتــجــري 

�لإ�صالمية.

دبي( يف  اإ�شالمي  )تاأمني  حيازة   -  7
وهي تقدم خدمات تاأمينية في �أنو�ع عديدة من �لتاأمين 

على �لحياة، وعلى �لم�صكن، و�لمقتنيات �لثمينة، �لتاأمين 

على �ل�صيار�ت، �لتاأمين �صد مخاطر �ل�صفر في دبي.

 نتائج املمار�شة العملية للتاأمني التكافلي الإ�شالمي
لبع�س  �ل�صنوية  �لــتــقــاريــر  �إلـــى  م�صتندة  در��ــصــة  فــي 

وذلك  �لتكافلي،  �لتاأمين  ن�صاط  تمار�س  �لتي  �ل�صركات 

خــــالل بــعــ�ــس �لــ�ــصــنــو�ت �لأخــــيــــرة فــقــد لـــوحـــظ �رتـــفـــاع 

تقديم  ويتم  �لخليجي  �لتعاون  مجل�س  ودول  �لمتحدة 

للتكافل  نور  �صركة  �إمــا من خالل   .)26( �لخدمات  جميع 

�لعائلي )27( �أو �صركة نور للتكافل �لعام )28(.

وتعمل �ل�صركتان- ومقرهما في دبي- مبدئياً �نطالقاً 

وتقدمان  و�ل�صارقة  ودبــي  �أبوظبي  في  مو�قع  عــدة  من 

و�لعائلي  �لــعــام  �لتكافل  منتجات  مــن  �صاملة  مجموعة 

من  و�لــهــدف  و�لموؤ�ص�صات.  و�ل�صركات  �لأفـــر�د  وتغطي 

منطقة  لت�صمال  �ل�صركتين  هاتين  نــطــاق  تو�صيع  ذلــك 

�صمال �أفريقيا و�ل�صرق �لأو�صط.

متخ�ص�صة  ك�صركة  للتكافل  نــور  �صركة  فـــازت  وقــد 

�لتكافلي  �لتاأمين  وذر�ع  �لإ�صالمي  �لتاأمين  مجال  في 

لمجموعة نور �ل�صتثمارية، بجائزة �أف�صل �صركة للتاأمين 

خالل  و�أفريقيا  �لأو�ــصــط  �ل�صرق  منطقة  عن  �لتكافلي 

�لأو�ــصــط  �ل�صرق  لمنطقة  �لتاأمين  جــو�ئــز  تــوزيــع  حفل 

�لتي  �لثانية  �لجائزة  وهي   2012 لعام  �أفريقيا  و�صمال 

تفوز بها �ل�صركة في �أقل من �صهر و�حد )29(.

العربية الإ�شالمية للتاأمني )�شالمة( ال�شركة   -  5
وهي تقدم منتجاتها �لتاأمينية بما يتو�فق مع �أحكام 

�ل�صريعة �لإ�صالمية و�أنو�ع �لتاأمين �لذي تقدمه هي:

ك�صناعة  وذلــك  �لحياتي(  )غير  �لــعــام  �لتاأمين   -  1
رئي�صة وتلتزم في �صاأنه باأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

- �لتاأمين على �لحياة، وتمار�صه �صركات تقليدية.  2
باأحكام  تلتزم  �صركات  بــه  وتــقــوم  �لتاأمين  �إعـــادة   -  3

�ل�صريعة �لإ�صالمية.

وقد ُعِدل �لنظام �لأ�صا�صي لهذه �ل�صركة في 2011/5/30 

درهــم  ماليين  وعــ�ــصــرة  ومائتين  مليار  ر�أ�صمالها  لي�صبح 

مدفوعة بالكامل بعد �أن كان مليار ومائة مليون درهم.

للتكافل(  )ميثاق  �شركة   -  6
�لتاأمين  ممار�صة  بـــد�أت  عامة  م�صاهمة  �صركة  وهــي 

�لقانوني  ومحلها  ومــركــزهــا   2009 عــام  فــي  �لتكافلي 

مدينة �أبوظبي في �إمارة �أبوظبي، وبعد ذلك �فتتح فرعها 

�لأول في دبي، كما �فتتحت فرعاً �آخر في �لعين.

وهي ت�صتهدف تقديم عدد من �لخدمات، و�لمنتجات 

دار التكافل ونور للتكافل
�شركتان مقرهما دبي تقدمان خدمات

التاأمني املتوافقة مع ال�شريعة
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ع�صو جامعاً ل�صفة �لموؤمن و�لموؤمن. �إذ ل مجال للتمييز 

�لتاأمين  �لحال في  له، وهذ� عك�س  و�لموؤمن  �لموؤمن  بين 

هما  متميزين  طرفين  بين  �لعالقة  تبدو  حيث  �لتجاري، 

�صركة �لتاأمين و�لموؤمن له - حيث �صورة عالقات منف�صلة 

بين �لموؤمن وبين كل من �لم�صتاأمنين على حدة )36(.

4 -  �أبرز �لتعريف �إلى حد ما �لجانب �لفني للعملية �لتاأمينية 
حيث تقوم �ل�صركة باإد�رة ح�صاب �لم�صتركين و��صتثمار �لأمو�ل 

�لمجتمعة فيه مقابل مكافاأة، وهذ� يعني قيامها بعمليات �إد�رة 

�لأخطار و�أعمال �ل�صتثمار �لمرتبطة بال�صتركات.

وهنا يجب �أن ن�صارع �إلى �لقول �أن فكرة �إد�رة �لأمو�ل 

و��ــصــتــثــمــارهــا يــتــم بــطــرق مــ�ــصــروعــة فــي وجـــوه �لــتــجــارة 

يتكون  �لتي  �لفو�ئد  تتحقق  لكي  �لمختلفة  و�ل�صناعة 

منها �حتياطي ر�أ�س �لمال �لذي تو�جه به �ل�صركة �لوفاء 

بالتز�ماتها �لتاأمينية ودفع نفقات �لإد�رة.

�أنـــه و�صف  يــوؤخــذ عليه  �لتعريف رغــم وجــاهــتــه  هــذ� 

ما يح�صل عليه �لموؤمن له عند تحقق �لخطر �لموؤمن 

م�صطلح  �أنــه  يعيبه  �لو�صف  وهــذ�  )تعوي�س(  باأنه  منه 

لالأ�صخا�س..  �لتكافلي  �لتاأمين  لنوع  بالن�صبة  ي�صدق  ل 

ففكرة �لتعوي�س تقت�صر على �لتاأمين من �لأ�صر�ر دون 

�لتاأمين من �لأ�صخا�س.

ونرى �أن و��صع �لن�س كان �أمامه �لم�صطلح �لذي جاء 

في قانون �لمعامالت �لمدنية، حيث ��صتخدم �لم�صرع في 

»مبلغ  م�صطلح  للتاأمين  تعريفه  بمنا�صبة   )1026( �لمادة 

�أو �أي حق مالي �آخر« )37( وقريباً  من �لمال �أو �إير�د مرتباً 

من هذ� �لم�صطلح �لأخير ما ��صتخدمه �لم�صرع في �لمادة 

)3( من �لقانون �لتحادي رقم 6 ل�صنة 2007 وهو »مبلغ 

من �لمال �أو �إير�د مرتباً �أو عو�صاً مالياً �آخر« )38(. 

لذ� نرى في �إطار دقة �لم�صطلحات تعديل �لم�صطلح 

لي�صبح على نحو ما جاء في �لقانونين �لم�صار �إليهما عند 

�لأمر  ز�ل  ما  �إذ�  �ل�صدد،  ت�صريعي في هذ�  تدخل  �أقــرب 

�لجماعة  تــكــون  �أن  تــعــاونــيــاً  �لعمل  يعتبر  لكي  �لــ�ــصــرط 

ما  كل  �إليها  ويعود  �لعمل  هــذ�  �صاحبة  منه  �لم�صتفيدة 

يحققه من ربح.  فاإذ� كان هذ� �لعمل يحقق ربحاً لطائفة 

من �لنا�س وخدمات لآخرين، فاإنه ل يعد م�صروعاً تعاونياً 

و�لتاأمين �لتكافلي على �لنحو �لذي �أتى به �لقر�ر ينطبق 

عليه تبعاً لهذ� �أنه عمل تعاوني.

منه  �لغر�س  �لتكافلي  �لتاأمين  في  �لتاأميني  فالم�صروع 

�لربح  �لم�صتركين، ولي�س هدفه  هو مو�جهة حاجة جماعة 

ولي�س كما هو حال �لتاأمين �لتجاري نظام يقبل فيه �ل�صركاء 

لتثمر �أمو�لهم، ويقبل عليه �لموؤمن لهم من �أجل �لح�صول 

على �صمان يخفف عنهم �آثار �لمخاطر �لتي يتعر�صون لها.

�أن  �لنظام  هذ�  في  �لم�صرع  ��صتوجب  لذلك  وتاأكيد�ً 

�لتبرع،  �صبيل  �لع�صو على  �لذي يدفعه  �ل�صتر�ك  يكون 

وتاأكيد�ً لذلك �أوجب �لنظام �أي�صاً �أن يتم �لن�س على ذلك 

يالحظ  �أنــه  كما  �ل�ــصــتــر�ك.  ع�صوية  وثيقة  في  �لتبرع 

�هتمام �لم�صرع بعبارة »مقابل مكافاأة معينة« فهذ� يفيد 

�لتكافل  �إد�رة  تنظيم  فــي  �ل�صركة  دور  �أن  على  �لتاأكيد 

و�لتعاون بين مجموع �لم�صتركين ل ي�صتهدف �لربح.

�لقانوني  �لجانب  تبرز  تعاقدي«  »تنظيم  عبارة   -  2
من خالل �لإ�صارة �إلى �لعالقة �لقانونية بين �لم�صتركين 

و�صركة �لتاأمين �لتكافلي و�لتي تحكمها �لأحكام �لو�ردة 

في وثيقة �ل�صتر�ك حيث توجد عالقتان:

�لعالقة �لأولى: عالقة �لع�صو مع �ل�صركة، باعتباره 

لل�صندوق  وباعتبارها ممثلة  �لم�صتركين  �أحد مجموعة 

�لتكافلي لمجموعة �لم�صتركين.

ومقت�صى هذه �لعالقة هو �أن يدفع �لع�صو �ل�صتر�ك على 

�صبيل �لتبرع، ويجب �لن�س على ذلك في وثيقة �لع�صوية.

�لعالقة �لثانية: عالقة �لع�صو مع �ل�صركة باعتبارها 

قــائــمــة بـــــاإد�رة �لأخـــطـــار و�أعـــمـــال �ل�ــصــتــثــمــار �لمرتبطة 

طبيعتها  �لنظام  حدد  قد  �لعالقة  وهــذه   بال�صتر�كات. 

وتتحدد  وتتحد معاً.  كالة وم�صاربة  �أو  وكالة،  �أنها  على 

هذه �لعالقة في وثيقة �ل�صتر�ك �لتكافلي.

3 - عبارة )جماعي( بهذ� �لو�صف تجنب �لتعريف و�صف 
– ففي  متميزين  �لم�صتركين كطرفين  �ل�صركة ومجموع 

من  بمنظومة  �لأمــر  يتعلق  �لتكافلي  �أو  �لتعاوني  �لتاأمين 

كل  ويكون  �لم�صتاأمنين.  مجموع  بين  �لمتبادلة  �لعالقات 

يف التاأمني التكافلي ل جمال للتمييز 
بني املوؤمن واملوؤمن له، وهذا عك�ص 

احلال يف التاأمني التجاري

كل  يقوم  حيث  معينة  �أخــطــار  مو�جهة  فــي  �لم�صتركين 

تــكــويــن ح�صاب  �إلـــى  يــــوؤدي  ��ــصــتــر�ك معين  بــدفــع  منهم 

ي�صمى ح�صاب �لم�صتركين يتم من خالله دفع �لتعوي�س 

�لم�صتحق لمن يتحقق �لخطر بالن�صبة �إليه- وتقوم �صركة 

�لأمو�ل  و��صتثمار  �لح�صاب  بــاإد�رة هذ�  �لتكافلي  �لتاأمين 

�لمتجمعة فيه مقابل مكافاأة معينة« )33(.

ونالحظ على هذ� �لتعريف ما يلي:

- عبارة )يهدف �إلى تحقيق �لتعاون( �أبرزت �لمبد�أ   1
�لـــذي يــقــوم عليه نــظــام �لــتــاأمــيــن �لــتــكــافــلــي. وهـــو مــبــد�أ 

�أروع  وهو  �لم�صتركين،  مجموعة  بين  و�لتكافل  �لتعاون 

�صور �لتطبيق �لعملي لمبد�أ �لتعاون على �لبر �لذي ن�س 

عليه �لقر�آن �لكريم )34( و�ل�صنة �لنبوية �لمطهرة )35(.

ولقد قرر �لموؤتمر �لثاني لمجمع �لبحوث �لإ�صالمية 

»�إن �لتاأمين �لذي تقوم به جمعيات تعاونية ي�صترك فيها 

�إليه  يحتاجون  ما  لأع�صائها  لتوؤدي  �لم�صتاأمنين،  جميع 

من معونات وخدمات �أمر م�صروع وهو �لتعاون على �لبر«.

على �أنه ل يجب �لكتفاء بمجرد �لم�صطلحات، و�إنما 

�أ�صدرت هيئة �لتاأمين – كما تقدم – قر�ر مجل�س �لإد�رة 

رقم )4( ل�صنة 2010 في �صاأن نظام �لتاأمين �لتكافلي.

ويـــهـــدف هـــذ� �لــنــظــام �إلــــى و�ــصــع �لإطـــــار �لــقــانــونــي 

و�ل�صرعي لأعمال �صركات �لتاأمين �لتكافلي.

وقد روعي عند �إعد�د هذ� �لنظام �أمر�ن:

�لأمر �لأول: ��صتند �لنظام �إلى وجود و�قع عملي، ولذ� 

فقد تم عر�صه قبل �إقر�ره على �صركات �لتاأمين �لتكافلي، 

�لتاأمين  �أعمال  تمار�س  �لتي  �لتقليدية  �لتاأمين  و�صركات 

�لإ�صالمي، وكذلك �للجان �ل�صرعية �لموجودة. وقد �أبدت 

خذت في �لعتبار.
ُ
هذه �لجهات بع�س �لمقترحات �لتي �أ

�لأمـــر �لــثــانــي: روعـــي �أن يــكــون �لــو�ــصــول �إلـــى نظام 

يتاح  و�أن  تدريجية.  بطريقة  متكامل  �إ�صالمي  تكافلي 

لل�صركات �لمعنية فر�صة توفيق �أو�صاعها.

اأوًل: تعريف التاأمني التكافلي
تعاقدي  تنظيم  باأنه  �لتكافلي  �لتاأمين  �لقر�ر  »َعّرف 

من  مجموعة  بين  �لتعاون  تحقيق  �إلــى  يهدف  جماعي 

المحــور الثاني

مالمح النظام القانوني الجديد
للتأمين التكافلي اإلسالمي
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�إليها فالفروع �لمن�صو�س عليها هي:

- �لتاأمين �صد �أخطار �لحريق و�لتاأمينات �لمرتبطة به.  1
- �لــتــاأمــيــن �ــصــد �أخــطــار �لــنــقــل �لــبــري و�لــبــحــري   2

و�لجوي وتاأمينات �لم�صوؤوليات �لمتعلقة به.

�أجــ�ــصــام �ل�صفن و�آلتـــهـــا وتــاأمــيــن  �لــتــاأمــيــن عــلــى   -  3
�لم�صوؤوليات �لمتعلقة به.

حكمها  في  ومــا  �لطائر�ت  �أج�صام  على  �لتاأمين   -  4
و�آلتها ومهماتها وتاأمين �لم�صوؤوليات �لمتعلقة به.

و�لمناطيد  �ل�صناعية  �لأقـــمـــار  عــلــى  �لــتــاأمــيــن   -  5
و�لـــمـــركـــبـــات �لــفــ�ــصــائــيــة و�آلتــــهــــا ومــهــمــاتــهــا وتــاأمــيــن 

�لم�صوؤوليات �لمتعلقة به.

6 - �لتاأمين على قاطر�ت وحافالت �ل�صكك �لحديدية 
وتاأمين �لم�صوؤوليات �لمتعلقة به.

- �لــتــاأمــيــن عــلــى �لــمــركــبــات �لـــبـــريـــة وتــاأمــيــنــات   7
�لم�صوؤوليات �لمتعلقة به.

8 - �لتاأمين �لهند�صي وتاأمينات �لم�صوؤوليات �لمتعلقة 
به و�لتاأمينات �لتي تلحق به عادة.

�لتي  �لتاأمينات  جميع  وت�صمل  �لبترول  تاأمينات   -  9
تعتبر عادة �صمن تاأمينات �لبترول.

- �لتاأمين �ل�صحي بجميع �أنو�عه.  10
و�لم�صوؤوليات  �لــحــو�دث  �أخــطــار  �صد  �لتاأمين   -  11

وت�صمل �لأنو�ع �لآتية:

�أ/ تاأمين �لحو�دث �ل�صخ�صية.

ب/ تاأمين �ل�صمان وخيانة �لأمانة.

ج/ تاأمين �لنقد �أو �ل�صكوك �أو �ل�صند�ت �أو �لأ�صهم �أو 

ما في حكمها، �صو�ء �أثناء �لنقل �أو �لحفظ.

د/ تاأمين �ل�صطو و�ل�صرقة.

هـ/ تاأمين ك�صر �لزجاج.

و/ تاأمين �لم�صوؤوليات �لمهنية، بما في ذلك م�صوؤولية 

و�لمحا�صبية  و�لمالية  و�لهند�صية  �ل�صحية  �لمهن  ذوي 

و�لقانونية وغيرها من �لمهن �لأخرى.

ز/ �لتاأمين من حو�دث �لعمل و�لتاأمين من م�صوؤولية 

رب �لعمل.

ح/ �لتاأمينات �لزر�عية وتاأمين �لمو��صي و�لحيو�نات 

�لأخرى.

ط/ �لتاأمينات �لأخرى �لتي تندرج عادة �صمن تاأمين 

�أخطار �لحو�دث �لمتنوعة.

�لالئحة �لتنفيذية للقانون �لتحادي رقم )6( ل�صنة 2007 

ب�صرط �أل يكون منها مخالفة لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

�أ�صرنا، و��صترط �أل يكون في  و�إذ �حتاط �لقر�ر، كما 

هذه �لفروع ما يخالف �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، فاإنه 

يتعين على لجنة �لرقابة �أن تقوم بدورها وتفح�س هذه 

�أحكام  يتو�فق مع  بينها ما ل  �لأنـــو�ع حتى ل يكون من 

من   1 ط   /11 �لبند  �أن  ول�صيما  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة 

ت�صمنت  �إليها  �لم�صار  �لتنفيذية  �لالئحة   )5( �لــمــادة 

تندرج  �لتي  �لأخــرى  »�لتاأمينات  قالت:  �إذ  �أو�صع  �صياغة 

عادة �صمن تاأمين �أخطار �لحو�دث �لمتنوعة«.

�لأمــر  يتعلق  �لأنـــو�ع حيث  وعليه فما يجوز من هــذه 

�لتاأمين �لعتيادي، فاإنه ل يجوز حيث  بممار�صة �صركات 

يتعلق �لأمر بممار�صة �صركات �لتاأمين �لتكافلي. فال يجوز 

مثاًل �لتاأمين على �لديون �لربوية. كما ل يجوز �لتاأمين 

على مقار �لموؤ�ص�صات �لربوية، ول �لتاأمين على �لن�صاطات 

�لتي تتعار�س مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية كالتاأمين على 

و�صحنات  �لمحرمة  و�لأغــانــي  بــالأفــالم  �لتجارة  محالت 

�لخمور وحالت �لتهريب ومو�خير �لدعارة وبيوت �لزنا.

كما ل يجوز �لتاأمين ل�صالح �لخليلة بق�صد تاأكيد �لعالقة 

�إليه، لأنه  �لد�فع  تاأمين محرم مهما كان  و��صتمر�رها، فهو 

بين  �لم�صروعة  غير  �لعالقة  وهــو  فا�صد  �أ�صا�س  على  مبني 

بم�صروعية  �إيحاء  �لحالة  �لرجل وخليلته. وجــو�زه في هذه 

�لمخادنة، وهي حر�م بالن�س و�لإجماع )42(.

�ل�صرعية(  �لرقابة  )لجنة  وجــود  �أهمية  تبدو  وهنا 

�لتاأمين  تتحقق من �صور  تكافلي كي  تاأمين  �صركة  بكل 

�لتي يمكن �أن ت�صفر عنها �لممار�صات غير �لم�صروعة من 

قبل �صركات �لتاأمين، كما تبدو �أهمية �لمر�قب �ل�صرعي 

على  �للجنة  قــــر�ر�ت  بتنفيذ  �ل�صركة  قــيــام  مــن  للتاأكد 

�لنحو �لذي �صنعر�س له لحقاً.

�لم�صار  �لتنفيذية  �لالئحة  مــن   )5( للمادة  ووفــقــاً 

اأ�شف ملعلوماتك:

يحظر النظام على
�شركات  التاأمني العادية ممار�شة

اأعمال التاأمني التكافلي

هيئات �لتاأمين بالكتتاب معتقد�ً �أنه �إنما يتعامل مع �صركة 

من �صركات �لم�صاهمة �لتي تاأخذ �لتاأمين �لتجاري )39(. 

التاأمني  اأعمال  ممار�شة  عليها  املحظور  -ال�شركات   2
التكافلي الإ�شالمي

تحظر �لمادة )3( على �صركات �لتاأمين ممار�صة هذ� �لنوع 

من �لتاأمين �صو�ء ب�صكل مبا�صر عن طريق �إيجاد تكوين د�خلي 

�أو ب�صكل غير مبا�صر عن طريق وكيل تاأمين �أو و�صيط تاأمين.

هذ� �لذي يعني �أنه ل يجوز ل�صركات �لتاأمين �لتقليدية 

ممار�صة �لتاأمين �لتكافلي عن طريق فروع �أو عن طريق 

ما ي�صمى بـ )�صباك �إ�صالمي( �أو )نافذة �إ�صالمية(.

�أو  �لنو�فذ  لهذه  بالن�صبة  �لمت�صدد  �لتــجــاه  �إطـــار  فــي  ويــاأتــي 

�لبلد�ن  فــي بع�س  �لمركزي  �لبنك  �أ�ــصــدره  �لــذي  �لــقــر�ر  �لــفــروع 

باإغالق �لفروع �لم�صرفية �لإ�صالمية في �لبنوك �لتقليدية )40(.

تو�صعة  بها  �ل�صماح  �إلــى   )41( �آخــر  �تجاه  يذهب  بينما 

لـــد�ئـــرة �لــمــعــروف و�لــتــقــوى وتــ�ــصــيــيــقــاً لـــد�ئـــرة �لإثـــم 

و�لعدو�ن. و�أن �لتحدي �لحقيقي ب�صاأنها هو و�صع �لقيود 

و�ل�صو�بط �لتي تمنع �لتحايل وتبقي �لتعامل في د�ئرة 

�لتو�فق مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

ثالثًا: املخاطر التي يغطيها التاأمني التكافلي
حدد �لقر�ر �أنو�ع وثائق �لتاأمين )عقود �لتاأمين( �لتي 

ت�صدرها �صركات �لتاأمين �لتكافلي، وهي كالتالي:

- )�أوًل( �لتاأمين �لتكافلي لالأ�صخا�س.

- )ثانياً( �لتاأمين �لتكافلي للممتلكات.

-)ثالثاً( �لتاأمين �لتكافلي للم�صوؤولية.

لالأ�شخا�ص التكافلي  التاأمني  فروع   -  1
وهي:

�أ- �لتاأمين �لتكافلي �لعائلي بجميع �أ�صكاله.

ب- �لتاأمين �لتكافلي �ل�صحي بجميع �أ�صكاله.

�لمرتبطة  �ل�صخ�صية  للحو�دث  �لتكافلي  �لتاأمين  ج- 

بالتاأمين �لتكافلي �لعائلي.

التاأمني التكافلي للممتلكات وامل�شوؤوليات فروع   -  2
�لـــمـــادة )5( من  فــي  �لــمــنــ�ــصــو�ــس عليها  �لـــفـــروع  وهـــي 

متكامل  تنظيم  �إلــى  للو�صول  �لمتدرج  �لتطور  دور  في 

للتاأمين �لتكافلي بمفهوم �إ�صالمي.

- �هتم �لتعريف بذكر �لأركان �لرئي�صة في �لعالقة   5
�لتاأمينية وهي »مجموع �لم�صتركين« - »و�صركة �لتاأمين 

�لموؤمن  »و�لخطر  �لتاأمين«  »و��ــصــتــر�كــات   - �لتكافلي« 

منه«، و�لتعوي�س �لم�صتحق عند تحقق �لخطر.

ثانيًا: نطاق �شريان اأحكام نظام التاأمني التكافلي الإ�شالمي

عليها هذا النظام: ي�شري  التي  ال�شركات   -  1
ي�صري نظام �لتاأمين �لتكافلي على ما يلي:

�أ/ جميع �صركات �لتاأمين �لتكافلي �لموؤ�ص�صة �أو �لتي 

توؤ�ص�س بموجب �أحكام �لقو�نين �لنافذة في �لدولة وذلك 

لممار�صة �أعمال �لتاأمين �لتكافلي �لإ�صالمي.

�لتي تح�صل  �لأجنبية  �لتكافلي  �لتاأمين  ب/ �صركات 

وتعمل  وتــد�ر  �لدولة  �أعمالها في  لممار�صة  على رخ�صة 

كل منها وفقاً لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

بين  �لجمع  لها  �ل�صركات، فال يجوز  وبالن�صبة لهذه 

�لتاأمين  وبين  جهة  من  لالأ�صخا�س  �لتكافلي  �لتاأمين 

�لتكافلي للممتلكات و�لم�صوؤوليات من جهة �أخرى.

�لقائمة وقت �صدوره  �ل�صركات  �لنظام  �ألزم  هذ� وقد 

بما  �أو�صاعها  بتعديل  �لمذكورين  �لنوعين  تــز�ول  و�لتي 

ين�صجم مع هذ� �لحظر خالل مدة معينة ن�س عليها في 

�لمادة )25( بند )2( من �لنظام وقرر �أنه ي�صري على هذه 

�لمدة ما قد يتقرر من تمديد بالن�صبة للمدة �لأ�صلية.

موؤ�ص�صي  على  يتعين  فــاإنــه  �أي�صاً  ذلــك  على  وترتيباً 

�صركة �لتاأمين �أن يقررو� منذ �لبد�ية ما �إذ� كانو� يريدون 

تاأ�صي�س �صركة تاأمين �عتيادية �أو �صركة تاأمين تكافلي.

و�لو�قع �أن �لتمييز بين هذين �لنوعين من �لتاأمين �أمر 

�لتاأمين  في  �لر�غبين  جمهور  و�أن  ل�صيما  �أهمية،  يكت�صب 

قد تتنازعهم �لرغبة و�لإر�دة في �أن يتعاملو� مع نوع معين، 

فاإذ� وقع �أحدهم في غلط وتعامل مع نوع معين معتقد�ً �أنه 

يتعامل مع �لنوع �لآخر.. فهذ� قد يوؤثر على �صحة �لعقد.

قرر  مماثلة،  بــوقــائــع  يتعلق  ن�صبياً  قــديــم  حكم  ففي 

لغلط  �لعقد  بطالن  طلب  يجوز  �أنــه  �لفرن�صي  �لق�صاء 

مــع هيئة من  تعامل  �إذ�  لــه  �لموؤمن  مــن جانب  جــوهــري 

20
13

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

14
(

د 
د

عــ
�ل

7273

املجلة القانونية / امللف



د�خل �ل�صركة - لإبد�ء �لر�أي من معامالت �ل�صركة ومدى 

باأنها ت�صدر  �لإ�صالمية« يوحي  �ل�صريعة  �أحكام  �تفاقها مع 

�آر�ء و�أن �آر�ءها غير ملزمة. ولذ� نرى تعديل هذ� �لن�س على 

�أنها ت�صدر قــر�ر�ت ملزمة كما يو�صح ن�س  نحو يفهم منه 

�لمادة )13( �صالف �لذكر.

�للجنة  بــه  تقوم  مــا  بين  �لتمييز  �ــصــرورة  نــرى  كنا  و�إن 

�لتاأمين  ومنتجات  �ل�صركة  لتعامالت  �صرعية  مر�قبة  من 

�لتكافلي وغير ذلك مما ن�صت عليه �لمادة )13( وهي في 

هذ� ت�صدر قر�ر�ت ملزمة. وبين ما تقدمه �للجنة من �آر�ء 

حيث  �لقر�ر  من   )34( �لمادة  بمقت�صى  �لمذكورة  للفئات 

يذكر �لن�س �أن �للجنة تقدم لهوؤلء �لآر�ء �ل�صرعية بناء على 

طلبهم وعن طريق �ل�صركة نف�صها )43( .. وهذه �لآر�ء لي�صت 

ملزمة لهم كما يوحي �لم�صطلح.

و�إن كنا نرى �صرورة �أن يكون ملزماً ما ت�صدره �للجنة 

وطالما  ممكناً  تنفيذها  مر�قبة  �أن  د�م  ما  لهوؤلء  �آر�ء  من 

�أحكام  تو�فقه مع  يقوم على  �لتاأميني  �لنظام  �أن  نزعم  �أننا 

�ل�صريعة �لإ�صالمية.

•  واجبات اللجنة	
�لعمومية  �لجمعية  �إلــى  �أ�صبوعياً  تقرير�ً  �للجنة  تقدم 

لل�صركة تبين فيه ما يلي:

- خال�صة ما قامت به �للجنة من �أعمال.  1
- مالحظاتها ب�صاأن معامالت �ل�صركة.  2

- مدى �لتز�م �ل�صركة بالأحكام �ل�صرعية.  3
�لــتــقــريــر تــجــب قـــر�ءتـــه فـــي �جــتــمــاع �لجمعية  وهــــذ� 

�لعمومية في �جتماعها �ل�صنوي �لعادي، وترفع ن�صخة من 

�لتقرير �إلى �لهيئة �صمن �لم�صتند�ت �لو�جب تقديمها �إلى 

�لهيئة، وذلك قبل �نعقاد �لجمعية �لعمومية لل�صركة.

�لمعامالت �لتي تجريها �ل�صركة للتاأكد من مدى تو�فقها 

مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

ولذ� فهي تخت�س بالأمور �لآتية:

- و�صع �لقو�عد �ل�صرعية �لأ�صا�صية لأعمال �ل�صركة.  1
�ل�صركة  تجريها  �لتي  �لمعامالت  جميع  مر�جعة   -  2
�لتي  و�لم�صتند�ت  و�لعقود،  �لتكافلي،  �لتاأمين  ومنتجات 

�أنــهــا متفقة مع  لــلــتــاأكــد مــن  �لــ�ــصــركــة، وذلـــك  بــهــا  تتعامل 

مو�صع  و�صعها  قبل  و�عتمادها  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام 

�لتطبيق.

و�أوجـــه  �لتكافلية  �لتاأمينية  �لمعامالت  مر�جعة   -  3
�ل�صتثمار �لتي تقوم بها �ل�صركة وبيان مدى �ن�صجامها مع 

�أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

- �عتماد �أو رف�س �أي ن�صاط تقوم به �ل�صركة في حالة   4
عدم �تفاق �لن�صاط مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

•  متكني جلنة الرقابة ال�شرعية من اأداء مهمتها	
�لمادة  فــاإن  مهمتها،  �أد�ء  من  �للجنة  هــذه  تتمكن  حتى 

)13( من �لقر�ر قد خّولتها �ل�صالحيات �لآتية:

- حق �لطالع في �أي وقت على جميع �صجالت وعقود   1
وم�صتند�ت �ل�صركة.

- طلب �لإي�صاحات �لتي تر�ها �صرورية لأد�ء مهمتها   2
وعلى �ل�صركة تقديم �لإي�صاحات.

�ل�صركة لما �صبق وعدم تمكينها  - في حالة مخالفة   3
ذلك  تثبت  �أن  �لأخــيــرة  فعلى  بمهمتها  �لقيام  مــن  �للجنة 

يقم  لم  فــاإذ�  �ل�صركة،  �إد�رة  مجل�س  �إلــى  ترفعه  تقرير  في 

�لمجل�س بال�صتجابة لطلب �للجنة فعلى �للجنة �إبالغ هيئة 

�للجنة  �إلى  �لأمــر  برفع  �لهيئة  تقوم  بذلك، حيث  �لتاأمين 

�لعليا للفتوى و�لرقابة �ل�صرعية و�لتي يعد قر�رها ملزماً 

لل�صركة.

•  مدى قوة قرارات اللجنة 	
تقرر �لمادة )13( من �لقر�ر »�أن جميع قر�ر�ت �للجنة 

ملزمة لل�صركة« هذ� �لذي يعني �أن ر�أيها لي�س ��صت�صارياً بل 

هو ملزم لل�صركة.

�ل�صرعية«  �لــرقــابــة  »لجنة  تعريف  �أن  نــرى  فاإننا  ولــذ� 

�لم�صكلة  »�للجنة  باأنها  �لــقــر�ر  من   )1( �لــمــادة  في  �لـــو�رد 

يحق للجنة الرقابة ال�شرعية
الطالع على ال�شجالت والعقود

ومراجعة املعامالت وطلب اإي�شاحات..
وقراراتها ملزمة لل�شركة

هو عدم تعار�س جميع معامالت �صركة �لتاأمين �لتكافلي مع 

�لمبد�أ  يو�صع هذ�  �أن  ول�صمان  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام 

�لم�صتطاع،  بقدر  �لتحايل  منافذ  �صد  مع  �لتطبيق  مو�صع 

و�أل تكون �لرقابة �ل�صرعية �صورية، فقد �هتم �لنظام باإن�صاء 

هيكل تنظيمي للرقابة �ل�صرعية.

هيكل الرقابة ال�شرعية
�أوجـــد �لــقــر�ر عــدة قــنــو�ت لممار�صة هــذه �لــرقــابــة، كما 

حدد عالقاتها ببع�صها على نحو يكفل فعاليتها. وذلك على 

�لنحو �لتالي: 

اأوًل: جلنة الرقابة ال�شرعية:
• تعريف اللجنة واخت�شا�شاتها	

وهــــي لــجــنــة تــ�ــصــكــل د�خــــل �لــ�ــصــركــة لبـــــد�ء �لــــــر�أي في 

يحكم ن�صاط �صركات �لتاأمين �لتكافلي عدد من �لمبادئ 

في  �لــنــو�يــا  وخل�صت  تطبيقها  على  �لــعــزم  �ــصــدق  �إن  �لــتــي 

و�أحــكــام  يــتــو�فــق  تكافلي  تــاأمــيــن  ب�صدد  نــكــون  بها  �للــتــز�م 

�ل�صريعة �لإ�صالمية. وهذه �لمبادئ تتركز فيما يلي:

�لتكافلي  �لــتــاأمــيــن  �ــصــركــات  خــ�ــصــوع  �لأول:  �لمبد�أ 

للرقابة �ل�صرعية.

�لمبد�أ �لثاني: �لدور �لإيجابي لمجموعة �لم�صتركين.

لإحـــد�ث  �لح�صن  �لــقــر�ــس  �صمانة  �لثالث:  �لمبد�أ 

�لتو�زن �لمالي.

�لمبد�أ �لر�بع: تعدد �لعالقات �لتعاونية.

املبداأ الأول: خ�شوع �شركات التاأمني التكافلي للرقابة 
ال�شرعية

من �أهم �لمبادئ �لتي يقوم عليها نظام �لتاأمين �لتكافلي 

خصوصية المبادئ لتنظيم شركات 
التأمين التكافلي اإلسالمي
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�إد�رة �ل�صركة ووفقاً لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية وما تعتمده 

لجنة �لرقابة �ل�صرعية.

لتنظيم  د�خلية  لئحة  �ل�صركة  �إد�رة  مجل�س  ي�صع   -  4
�لعمل في هذ� �ل�صندوق وكيفية �إد�رته على �أن ل يتقا�صى 

�لأع�صاء �لمعينون لإد�رته �أي مكافاآت عن �أعمالهم في �إد�رة 

�ل�صندوق �أو �لإ�صر�ف عليه.

�أن تح�صب  - وفي جميع �لأحــو�ل يجب على �ل�صركة   5
�عتمادها  بعد  تعلنها  و�أن  �لم�صاهمين  على  �لو�جبة  �لزكاة 

�لمالية  �لــقــو�ئــم  �صمن  �ل�صرعية  �لــرقــابــة  لجنة  قبل  مــن 

�لنهائية لل�صنة �لمالية.

• جزاء خمالفة اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية	
�أحكام  باأعمال ل تتفق مع  في حالة ثبوت قيام �ل�صركة 

�لعام،  �لمدير  قبل  من  �إبالغها  فيتم  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 

مع  �أو�صاعها  توفيق  ب�صرورة  �لعليا،  �للجنة  ر�أي  �أخــذ  بعد 

تاريخ  من  يوماً  ثالثين  خالل  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام 

�لأمر  يقدم  لذلك  �ل�صركة  �متثال  وفي حالة عدم  �لتبليغ، 

للمدة  �لعمل  عن  �ل�صركة  �إيــقــاف  في  للنظر  �لمجل�س  �إلــى 

في  �لمتعمد  تــورطــه  يثبت  مــن  ويــقــع  منا�صبة  يــر�هــا  �لــتــي 

�رتكاب �لمخالفة �ل�صرعية تحت طائلة �لم�صوؤولية.

املبداأ الثاين: الدور الإيجابي ملجموع امل�شرتكني
�إذ� كان �لتاأمين �لتجاري يقوم على �أ�صا�س فردي بمعنى 

وكل  �لتاأمين  �صركة  بين  فردية  رو�بــط  �صوى  توجد  �أنــه ل 

لــرو�بــط جماعية بين  �أثـــر فيها  لــه على حـــدة. ول  مــوؤمــن 

على  يقوم  �لتعاوني  �أو  �لتكافلي  �لتاأمين  فاإن  �لم�صتركين. 

رو�بط جماعية، وتتج�صد هذه �لعالقات �لجماعية في عدة 

مظاهر نذكر منها:

- ح�صور �لأع�صاء �جتماعات �لجمعية �لعمومية �لعادية.  1
- �لــحــق فـــي �لــحــ�ــصــول عــلــى نــ�ــصــخــة مـــن تــقــريــر �لخبير   2

�لإكتو�ري )45(.

- �لم�صاركة في �لفائ�س �لمتحقق في ح�صابات �لم�صتركين.  3

الأع�شاء اجتماعات اجلمعية العمومية العادية: ح�شور   -  1
وؤمن  ن و�لمَّ في ظل �لتاأمين �لتجاري �لعالقة بين �لموؤمِّ

عالقة فردية، فال توجد ر�بطة جماعية بينه وبين مجموع  

وهذه �لفتاوى ملزمة لل�صركات وملزمة للجان �لرقابة 

�ل�صرعية فيها.

على  �ل�صاملة  �ل�صرعية  و�لــرقــابــة  �لــعــام  �لإ�ــصــر�ف   -  2
�لم�صكلة  �ل�صرعية  �لرقابة  لجان  عن  ت�صدر  �لتي  �لأعمال 

في �ل�صركات.

- تــحــديــد مــجــالت �لــتــاأمــيــن �لــ�ــصــرعــيــة �لــتــي يجوز   3
ل�صركات �لتاأمين �لتكافلي ممار�صتها.

- مــر�جــعــة �لأنــظــمــة �لأ�ــصــا�ــصــيــة لــ�ــصــركــات �لــتــاأمــيــن   4
�لتكافلي للتاأكد من �أنها مقبولة �صرعاً.

باأعمال  �لمتعلقة  �لفقهية  و�لآر�ء  �لفتاوى  تجميع   -  5
�لتاأمين �لتكافلي و�ل�صتثمار و�لمتو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة 

�لإ�صالمية وتبويبها و�صرحها وتوزيعها على �صركة �لتاأمين 

�لتكافلي كمرجع �صرعي يمكن �لعتماد عليه.

�لتي ت�صدر عن  �لآر�ء  لت�صارب  �إلى ذلك وتوقياً  و�إ�صافة 

�لتي  �ل�صرعية  �لمعايير  وتوحيد  �ل�صرعية،  �لرقابة  لجان 

ممار�صتها  فــي  �ل�صرعية  �لــرقــابــة  لــجــان  بها  تلتزم  �أن  يجب 

لأعمالها فقد خول �لقر�ر �للجنة �لعليا �لخت�صا�صات �لآتية:

- �لتن�صيق بين �لآر�ء �ل�صرعية �لتي ت�صدر عن لجان   1
�لرقابة �ل�صرعية.

لجان  على  يجب  �لتي  �ل�صرعية  �لمعايير  �عتماد   -  2
�لرقابة �ل�صرعية �للتز�م بها في ممار�صتها لأعمالها.

�لرقابة  لجان  بين  تن�صاأ  قد  �لتي  �لخالفات  ح�صم   -  3
ومجال�س �إد�رة �ل�صركات.

�ل�صرعية  لــلــرقــابــة  لجنة  �أي  دعـــوة  �لعليا  للجنة   -  4
لالجتماع ثنائياً �أو جماعياً للمد�ولة في �لأمور �لتي تدخل 

�صمن �خت�صا�صات تلك �للجان.

  اإن�شاء �شندوق الزكاة
فيه  تو�صع  للزكاة  �صندوق  باإن�صاء  �ل�صركة  تقوم   -  1
�لزكاة �لم�صتحقة على معامالت �ل�صركة وفقاً لما ي�صمح به 

نظامها �لأ�صا�صي.

�لــزكــاة حــ�ــصــاب م�صتقل عــن بقية  لــ�ــصــنــدوق  يــكــون   -  2
�أو  بالم�صاهمين  �لمتعلقة  تــلــك  �ــصــو�ء  �لــ�ــصــركــة  حــ�ــصــابــات 

�إد�رة  طريقة  �ل�صرعية  �لرقابة  لجنة  وتعتمد  �لم�صتركين 

�لح�صاب.

بــقــر�ر مــن مجل�س  �لح�صاب  هــذ�  مــن  �ل�صرف  يتم   -  3

وقد �أوجب �لقر�ر على �للجنة �إبد�ء �لر�أي �إليهم على �أن 

يتم ذلك عن طريق �ل�صركة.

�أن م�صطلح )�إبــد�ء �لــر�أي( يفيد عدم �لإلــز�م  ونالحظ 

وهو ما يجب �إعادة �لنظر فيه على نحو ما �أ�صرنا )44(.

رابعًا: اللجنة العليا للفتوى والرقابة ال�شرعية:
هي لجنة م�صكلة في �إطار هيئة �لتاأمين وعدد �أفر�دها ل 

يقل عن ثالثة �أع�صاء ول يزيد عن خم�صة.

وهي تمار�س �لخت�صا�صات و�ل�صالحيات �لآتية:

�لتكافلي  �لــتــاأمــيــن  مـــيـــد�ن  فـــي  �لــفــتــاوى  ـــد�ر  �إ�ـــص  -  1
مع  بها  �لمتعلقة  �لمعامالت  تــو�فــق  حيث  مــن  و�ل�صتثمار 

�أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

ومن هنا يمكن �أن تطمئن �لجمعية �لعمومية �إلى حقيقة 

�لمر�قبة �ل�صرعية للمعامالت و�لمنتجات �لتاأمينية.

ثانيًا: املراقب ال�شرعي:
د�خــل  �لــ�ــصــرعــي(  )�لــمــر�قــب  وظيفة  �لــقــر�ر  ��صتحدث 

ويعين  �ل�صركة  في  موظف  وهــو  تكافلي،  تاأمين  �صركة  كل 

تو�صية  على  بناء  �ل�صركة  �إد�رة  مجل�س  قبل  من  كمر�قب 

�لقر�ر  حددها  كما  و�خت�صا�صاته  �ل�صرعية.  �لرقابة  لجنة 

هي:

�ل�صركة  �أجــهــزة  تنفيذ  وكيفية  مــدى  فــي  �لتدقيق   -  1
�لمختلفة للقر�ر�ت �لتي ت�صدرها لجنة �لرقابة �ل�صرعية.

- �لقيام باأعمال �لتن�صيق مع �للجنة.  2
- تولي �أعمال �أمانة �صر �للجنة.  3

- رفع تقاريره �إلى �للجنة.  4
للجنة  �لمبا�صر  �لإ�صر�ف  يمار�س عمله تحت  ولذ� فهو 

�لرقابة �ل�صرعية.

ثالثاً: و�شيط التاأمني وخبري الك�شف وتقدير الأ�شرار 
وا�شت�شاري التاأمني:

وتقدير  �لك�صف  وخبير  �لتاأمين  و�صيط  من  لكل  يجوز 

بعملية  عــالقــة  لهم  �لــذيــن  �لتاأمين  و��صت�صاري  �لأ�ــصــر�ر 

معينة  تكافلي  تــاأمــيــن  �صركة  لــدى  معينة  تكافلي  تــاأمــيــن 

�لرقابة  لجنة  ر�أي  نف�صها،  �ل�صركة  طريق  عن  يطلبو�،  �أن 

في  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  حكم  ب�صاأن  �ل�صركة  في  �ل�صرعية 

�لعملية �لتي لهم عالقة بها وعلى �للجنة �إبد�ء ر�أيها �إليهم 

عن طريق �ل�صركة.

وبالنظر �إلى �أن هذه �لفئات وهي:

- و�صيط �لتاأمين.  1
- خبير �لك�صف وتقدير �لأ�صر�ر.  2

- ��صت�صاري �لتاأمين.  3
�لتاأمينية  �لعمليات  ببع�س  وثيقة  �صلة  على  تكون 

�لتكافلية لدى �صركة �لتاأمين �لتكافلي، وعلى علم بكثير 

من تف�صيالتها، فقد �أجاز �لقر�ر لهوؤلء �أن يطلبو� عن 

في  �ل�صرعية  �لرقابة  لجنة  ر�أي  ذ�تــهــا،  �ل�صركة  طريق 

�لعمليات  في  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  حكم  ب�صاأن  �ل�صركة 

�لتي لهم عالقة بها.

فتاوى جلنة الفتوى
ملزمة لل�شركة وجلان الرقابة

ولها حتديد جمالت التاأمني ال�شرعية
ومراجعة الأنظمة الأ�شا�شية للعمل
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املبداأ الثالث: �شمانة القر�ص احل�شن لإحداث التوازن املايل
قد يحدث �أن تعجز �صركة �لتاأمين �لتكافلي عن �لوفاء 

ح�صاب  موجود�ت  كفاية  عدم  ب�صبب  �لتاأمينية  بالتز�ماتها 

�لحالة  هــذه  فــي  �للــتــز�مــات،  هــذه  لمو�جهة  �لم�صتركين 

لح�صاب  ح�صناً  قر�صاً  تقدم  �أن  �ل�صركة  على  �لقر�ر  يفر�س 

�لم�صتركين، فالمادة )28( من �لنظام تن�س على �أنه:

- في حالة عدم كفاية موجود�ت ح�صاب �لم�صتركين   1
تلتزم  �لح�صاب،  هــذ�  على  �لمترتبة  �للــتــز�مــات  لمو�جهة 

�ل�صركة بتقديم قر�س ح�صن لح�صاب �لم�صتركين.

2 - يعتبر �للتز�م بتقديم �لقر�س �لح�صن �لتز�ماً �صاماًل 
حده �لأق�صى مجموع حقوق �لم�صاهمين في �ل�صركة.

- يحق لل�صركة ��صترد�د هذ� �لقر�س من �لفائ�س �أو   3
�لفو�ئ�س �لتي قد تتحقق في �لفتر�ت �لالحقة �صو�ء بدفعة 

�لعمومية  �لجمعية  تــقــرره  ح�صبما  دفــعــات  بعدة  �أو  و�حـــدة 

لل�صركة.

ح�صن  قر�س  بتقديم  �ل�صركة  قيام  عــدم  حالة  فــي   -  4
لمو�جهة خ�صارة تحققت في ح�صاب �أو ح�صابات �لم�صتركين، 

�لقيام  ب�صرورة  �لعام  �لمدير  قبل  �ل�صركة من  �إبــالغ  فيتم 

بذلك خالل خم�صة ع�صر يوماً من تاريخ �لتبليغ، وفي حالة 

�لمجل�س لتخاذ  �إلــى  �لأمــر  �ل�صركة بذلك يقدم  عدم قيام 

�لقر�ر باإيقاف �ل�صركة عن �لعمل للمدة �لتي ير�ها منا�صبة.

املبداأ الرابع: تعدد العالقات التعاونية
�لعالقات �لتعاونية في نظام �لتاأمين �لتكافلي تت�صمن 

عالقات مالية و�أخرى قانونية.

اأوًل: العالقات املالية للتاأمني التكافلي
�لح�صابات  م�صتوى  على  �لتكافلي  �لتاأمين  نظام  يحكم 

�لمالية مبد�أ يعرف بمبد�أ )�لف�صل بين �لح�صابات(.

ويــتــفــرع عــن هـــذ� �لــمــبــد�أ عـــدة قــو�عــد بــ�ــصــاأن ح�صابات 

�لتاأمين �لتكافلي.

�لــقــاعــدة �لأولــــــى: وهـــي تــنــظــيــم �لــحــ�ــصــابــات �لــخــا�ــصــة 

بالم�صتركين:

�أنــــه: تلتزم  )22( مــن �لـــقـــر�ر تــنــ�ــس عــلــى  فــالــمــادة 

�لــ�ــصــركــات �لــقــائــمــة حــالــيــاً و�لــتــي تــمــار�ــس جميع �أنـــو�ع 

�أعمال  بين  �لــتــام  �لف�صل  تطبق  �أن  �لتكافلي  �لتاأمين 

�لــتــاأمــيــن �لــتــكــافــلــي لــالأ�ــصــخــا�ــس مــن جــهــة و�لــتــاأمــيــن 

�لتكافلي للممتلكات و�لم�صوؤوليات من جهة �أخرى، في 

�لجو�نب �لفنية و�لمالية و�لإد�رية. وب�صكل خا�س وجود 

ح�صابين )�أو �أكثر( للم�صتركين منف�صلة تمام �لنف�صال 

ح�صب نوع �لتاأمين �لذي تمار�صه �ل�صركة.

تخ�ص�س �لأمو�ل �لمتوفرة في كل ح�صاب لمو�جهة 

و�لنفقات  �لح�صاب  هــذ�  على  �لمترتبة  �لــمــ�ــصــوؤولــيــات 

�لمترتبة على �إد�رة �لح�صاب.

�لخا�س  �لح�صاب  تنظيم  وهــي  �لــثــانــيــة:  و�لــقــاعــدة 

ويتم  �لعائلي،  �لتكافلي  �لتاأمين  �لتكافلي في  بالتاأمين 

تق�صيم �ل�صتر�كات �إلى ح�صابين:

�لأول: ح�صاب �ل�صتثمار: ويحول �إليه �لجزء �لخا�س 

بال�صتثمار من �ل�صتر�كات �لمدفوعة في هذ� �لنوع من 

�أنو�ع �لتاأمين �لتكافلي.

�لثاني: ح�صاب تغطية �لخطر ويحول �إليه �لجزء �لخا�س 

بتغطية �لخطر من �ل�صتر�كات �لمدفوعة في هذ� �لنوع.

�لخا�صة  �لح�صابات  تنظيم  وهي  �لثالثة:  و�لقاعدة 

باأنو�ع وفروع �لتاأمين �لتكافلي �لأخرى.

فالمادة )24( من �لقر�ر تن�س على �أن:

- يفتح لدى �ل�صركة ح�صاب و�حد �أو عدة ح�صابات   1
�لتاأمين  لغير  �لمختلفة  �لــتــاأمــيــن  وفـــروع  نــوع  ح�صب 

�لم�صتحقة  �ل�صتر�كات  فيه  ت�صجل  �لعائلي  �لتكافلي 

ويــ�ــصــمــى )حــ�ــصــاب �لــمــ�ــصــتــركــيــن �لــتــكــافــلــي( بــالإ�ــصــافــة 

�لأمــو�ل  ��صتثمار  من  �لمتحققة  �ل�صتثمار  عو�ئد  �إلــى 

�لمتجمعة في �لح�صاب �أو �لح�صابات �لمذكورة.

من  �لم�صتحقة  و�لمنافع  �لتعوي�صات  دفع  يتم   -  2
�ــصــروط  بمقت�صى  �لتكافلي  �لم�صتركين  حــ�ــصــاب  قــبــل 

4 مبادئ للتاأمني التكافلي
اأبرزها الرقابة ال�شرعية وامل�شاركة 

الإيجابية و�شمان القر�ص احل�شن 

وتعدد العالقات التعاونية 

�لح�صول على ن�صخة من تقرير �لخبير �لإكتو�ري ب�صاأن 

�ل�صركة  وعــلــى  �لتاأمين  مــن  �لــنــوع  هــذ�  ح�صاب  مــر�جــعــة 

�ل�صتجابة لطلبه خالل ع�صرة �أيام.

ح�شابات  يف  املتحقق  الفائ�ص  يف  امل�شاركة   -  3
امل�شرتكني

هذه �لم�صاركة تتم وفقاً لما يلي:

�أخــــذ ر�أي لــجــنــة �لــرقــابــة  �لــ�ــصــركــة بــعــد  - تــ�ــصــع   1
�ل�صرعية �لأ�ص�س �لتي يتم بموجبها م�صاركة �لم�صتركين 

�لم�صتركين  حــ�ــصــابــات  فــي  يتحقق  �لـــذي  �لــفــائــ�ــس  فــي 

�نفر�دي  ب�صكل  �أو  �لح�صابات  لكل  جماعي  ب�صكل  �صو�ء 

بين  �لكامل  �لف�صل  يتم  �أن  على  حــدة  على  ح�صاب  لكل 

غيره  وبين  �لعائلي  �لتكافلي  �لتاأمين  ح�صابات  فائ�س 

ي�صارك  و�أن ل  �لأخـــرى،  و�لــفــروع  �لأنـــو�ع  من ح�صابات 

�لمتحقق  �لفائ�س  في  �لح�صابين  �أحــد  في  �لم�صتركون 

في �لح�صاب �لآخر.

- يتم تحديد �لفائ�س في ح�صابات �لتاأمين �لتكافلي   2
�لــعــائــلــي بــمــعــرفــة ومــ�ــصــادقــة �لــخــبــيــر �لإكـــتـــو�ري �لخا�س 

بال�صركة.

لتكوين  �لفائ�س  مــن  جــزء  �حتجاز  لل�صركة  يجوز   -  3
م�صتقبلية  طـــارئـــة  ظــــروف  لــمــو�جــهــة  طـــــو�رئ  مــخــ�ــصــ�ــس 

في  عليها  �لمن�صو�س  �لفنية  �لمخ�ص�صات  �إلــى  بالإ�صافة 

�لقانون.

- ل يجوز لل�صركة توزيع �أرباح على �لم�صاهمين   4
من �أي فائ�س تحققه ح�صابات �لم�صتركين عد� �لمقابل 

�لح�صابات  تلك  �إد�رتــهــا  لقاء  �ل�صركة  تتقا�صاه  �لــذي 

و�لـــمـــقـــرر بــمــوجــب وثــيــقــة �ل�ـــصـــتـــر�ك فـــي �لــتــاأمــيــن 

�لتكافلي.

�أمر طبيعي، حيث تتاأ�ص�س �لعالقة على  �لمتعاملين، وهذ� 

�أ�صا�س �أن ي�صتاأثر �لموؤمن بالربح، ويقت�صر دور �لموؤمن لهم 

على دفع �لأق�صاط، ومن يحل به �لخطر يح�صل على �لأد�ء 

وفقاً لأ�ص�س يتم �لتفاق عليها في وثيقة �لتاأمين.

�أما في ظل �لتاأمين �لتكافلي فاأ�صا�صه �لتكافل و�لتعاون، 

�أتــى  فقد  لــذلــك،  وتــاأكــيــد�ً  مــوجــودة.  �لجماعية  فالر�بطة 

�لـــقـــر�ر بــتــجــديــد فـــي هـــذ� �لــ�ــصــاأن ومـــقـــرر �لــمــ�ــصــاركــة في 

�جتماعات �لجمعية �لعمومية.

فالمادة )26( من �لقر�ر تن�س على �أنه:

�لقت�صاد  وز�رة  مــو�فــقــة  �أخـــذ  بعد  �ل�صركة  ت�صع   -  1
لئحة  �لخت�صا�س  ح�صب  و�ل�صلع  �لمالية  �لأور�ق  وهيئة 

د�خلية تت�صمن تحديد �لم�صتركين �لذين يحق لهم ح�صور 

�لعمومية  للجمعية  �لعادية  غير  �أو  �لعادية  �لجتماعات 

في  توفرها  �لــو�جــب  �لمعايير  و�صع  ذلــك  في  بما  لل�صركة 

�لم�صترك لكي يحق له ح�صور �لجتماعات �صو�ء من حيث 

حجم ��صتر�كاته �أو فترة ��صتمر�ره في �لتعامل مع �ل�صركة 

�إلى  �لمذكورة  �لالئحة  وتقدم  �لمعايير،  من  ذلــك  غير  �أو 

�لهيئة للم�صادقة عليها.

�لفقرة  في  �لمذكورين  لالأ�صخا�س  �لدعوة  توجه   -  2
�لم�صجل  بالبريد  �لمذكورة  �لجتماعات  لح�صور  �ل�صابقة 

عــلــى �أن يــتــم تـــزويـــدهـــم بــجــمــيــع �لــمــ�ــصــتــنــد�ت و�لــوثــائــق 

�لمعرو�صة على �لجمعية �لعمومية.

�لــمــ�ــصــاركــة  حــق  �أعــــاله  �لــمــذكــوريــن  للم�صتركين   -  3
و�لمناق�صة دون حق �لت�صويت في �لجتماعات.

على ن�شخة من تقرير  احل�شول  يف  امل�شرتك  -حق   2
اخلبري الإكتواري

في  �لــحــق  �لتكافلي  �لــتــاأمــيــن  ح�صاب  فــي  للم�صترك 

ملعلوماتك

على �شركة التاأمني التكافلي اإذا عجزت 

عن الوفاء بالتزاماتها التاأمينية اأن تقدم 

قر�شًا  ح�شنًا حل�شاب امل�شرتكني

ح�شور امل�شرتكني الجتماعات العادية 

وغري العادية للجمعية العمومية لل�شركة 

جتديد اأتى به قرار هيئة التاأمني
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الهوام�ص

�لإ�صالمي . 1 �لقت�صاد  قطاع  لتطوير  �لعليا  �للجنة  �أن  يذكر 

ير�أ�صها محمد عبد �هلل  �ل�صطور  كتابة هذه  دبي وحتى  في 

�لقرقاوي، وت�صم في ع�صويتها 7 �أع�صاء ير�أ�صون فرق �لعمل 

د�ئــرة  عــام  مدير  �لــقــمــزي،  �صاعن  �صامي  وهــم  �لمختلفة،  

�لعزيز عبد �هلل  �لتنمية �لقت�صادية كنائب للرئي�س، وعبد 

�لغرير نائب رئي�س مجل�س �إد�رة مركز دبي �لمالي �لعالمي، 

حمد  و�لدكتور  دبي،  بلدية  عام  مدير  لوتاه  نا�صر  وح�صين 

�لإ�صالمية  �ل�صوؤون  عام  مدير  �ل�صيباني  �أحمد  �ل�صيخ  �بن 

و�لعمل �لخيري في دبي، وعبد �لرحمن �صيف �لغرير رئي�س 

�صاعن  وح�صين  دبــي،  و�صناعة  تــجــارة  غرفة  �إد�رة  مجل�س 

�لقمزي �لرئي�س �لتنفيذي لبنك نور �لإ�صالمي، �إ�صافة �إلى 

كاأمين  �لمالي  دبي  ل�صوق  �لتنفيذي  �لرئي�س  كاظم  عي�صى 

عام للجنة. 

مقال )محمد بن ر��صد: طموحنا �أن تكون �لإمار�ت عا�صمة �لقت�صاد . 2
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�نظر د. عبد �لعظيم فوده – �لحكم بما �أنزل �هلل- تقديم �أبو �ليزيد . 12

�لعجمي �س 185

– عقد . 13 �لمدنية  – �لعقود  �لمدني  �لقانون  زيــد  �أبــو  د. محمد  ر�جــع 

�لتاأمين طبعة 2006 �س 37.

�نظر �لمرجع �ل�صابق �س 38 و �س 39. 14

د. محمد كامل مر�صي: �صرح �لقانون �لمدني �س 3 �لتاأمين �س 41. 15

بنك . 16 �لإ�صالمي  �لقت�صاد  ��صتف�صار�ت مجلة  زهــرة:  �أبو  �ل�صيخ محمد 

دبي �لإ�صالمي – �س 45 - 46.

• د. ح�صين حامد ح�صان، حكم �ل�صريعة �لإ�صالمية في عقود �لتاأمين – 	

د�ر �لعت�صام – �لقاهرة.

• 	 – – وجهة نظر �ل�صريعة �لإ�صالمية  �لتاأمين  د. زكي �لدين �صعبان: 

يونيو  هـ   1398 �صعبان   2 �لعدد  – �لكويت  و�ل�صريعة  �لحقوق  مجلة 

1978 �س 13.

• محمد نجاة �هلل �صديقي: �لتاأمين في �قت�صاد �إ�صالمي – مركز �لن�صر 	

�لعلمي – جامعة �لملك عبد �لعزيز.

�أ�صبوع �لفقه �لإ�صالمي ومهرجان �لإمام �بن تيمية دم�صق 1961 من . 17

1380/10/15 هـ �لمو�فق 1961/4/1م. موؤتمر �لعلماء �لم�صلمين في 

�لقاهرة �صنة 1965، و�آخر في 1972.

�لعقد تتعهد �إحدى �ل�صركات وهي �لمعاد لديها �لتاأمين 

بتحمل جزء من �لعقود �لتي يلتزم بها �لموؤمن �لأ�صلي. 

�ل�صركة  �إلــى  �لثانية  �ل�صركة  تدفعه  مبلغ  مقابل  وهــذ� 

�لأولـــــى. ويــ�ــصــمــى �لــمــبــلــغ �لــــذي يــتــنــازل عــنــه �لــمــوؤمــن 

تاأمينه.  �لمعاد  بالمبلغ  �لتاأمين  �إعــادة  ل�صركة  �لأ�صلي 

�لأ�صلية  �لوثيقة  فــي  عليه  �لمتفق  �لمبلغ  بــاقــي  �أمـــا 

�لــذي  �لمبلغ  وي�صمى  بــه.  �لمحتفظ  بالمبلغ  في�صمى 

مقابل  �لتاأمين  �إعــادة  ل�صركة  �لأ�صلي  �لموؤمن  يدفعه 

قبولها هذه �لعملية بق�صط �إعادة �لتاأمين )46(.

من �لو��صح �إذن وهو ما نريد �لتاأكيد عليه �أن �إعادة 

يتم  وهو  �لتجارية،  �لتاأمين  �صركات  لدى  تتم  �لتاأمين 

�أنــه ل  يعني  مــا  وهــو  �لتقليدي.  �لتاأمين  لآلــيــات  وفــقــاً 

يتو�فق مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، وقد عر�س �لأمر 

�لإ�صالمي  في�صل  لبنك  �ل�صرعية  �لــرقــابــة  هيئة  على 

عندما �صرع �لبنك في �إن�صاء �صركة �لتاأمين �لإ�صالمية 

�لتاأمين  ل�صركة  �ل�صرعية  �لــرقــابــة  هيئة  �أجـــازت  وقــد 

�صركات  مــع  �لتعامل  في�صل  لبنك  �لتابعة  �ل�صود�نية 

�إعادة �لتاأمين �لتجارية، وذلك للحاجة �إلى ذلك ولعدم 

وجود �صركة �إعادة تاأمين �إ�صالمية وعدم ��صتطاعة بنك 

�إ�صالمية،  تاأمين  �إعــادة  �صركة  �إن�صاء  �لإ�صالمي  في�صل 

على �أن يجرى �لتعامل وفقاً لقيود و�صو�بط معينة.

وتاأثر�ً بهذه �لفتوى، على ما يبدو، فقد �صمح �لقر�ر 

باإعادة �لتاأمين بال�صو�بط �لآتية:

�لتاأمين  �إعــادة  �أعمال  تكون  بــاأن  �ل�صركة  تلتزم   -  1
مع  متفقة  �إلــيــهــا  �لـــــو�ردة  �أو  عنها  �لــ�ــصــادرة  �لتكافلي 

وبمقت�صى  �لــتــكــافــلــي  لــلــتــاأمــيــن  �لأ�ــصــا�ــصــيــة  �لـــمـــبـــادئ 

توجيهات وقر�ر�ت لجنة �لرقابة �ل�صرعية.

�ل�صادرة  �لتاأمين  �إعـــادة  �أعــمــال  �ل�صركة  ت�صند   -  2
عنها �إلى �صركات �إعادة تاأمين تكافلي �أو �صركات تاأمين 

كافية  ��صتيعابية  طاقة  توفر  عــدم  حالة  وفــي  تكافلي. 

�لم�صوؤوليات  توزيع  لمقت�صيات  �أو  �ل�صركات  تلك  لدى 

يحق  فاإنه  �ل�صركات  من  منا�صب  عــدد  على  و�لمخاطر 

لل�صركة �لتعامل مع �صركات �إعادة �لتاأمين.

عن  �لم�صوؤولية  تتقا�صم  �أن  �ل�صركة  ت�صتطيع   -  3
تاأمين  �صركات  �أو  تكافلي  تاأمين  �صركات  مع  �لأخــطــار 

د�خل �لدولة وخارجها. 

اإعادة التاأمني التكافلي
�إذ  �لتاأمين،  ل�صركات  �صرورية  عملية  �لتاأمين  �إعــادة 

يحدث في �لعادة �أن يطلب بع�س �لمتعاملين من �إحدى 

كبيرة  بمبالغ  معينة،  �أخــطــار  تغطية  �لتاأمين  �صركات 

تخ�صى معها �ل�صركة من عجزها عن �لتعوي�س �إذ ما وقع 

�لخطر.

و�أمام مثل هذه �لطلبات �إما �أن ترف�س �ل�صركة فتفقد 

بجزء  �لتاأمين  تقبل  �أو  لديها،  �أهميتهم  لهم  متعاملين 

بالتاأمين  �لمتعامل  يقوم  �أن  على  �لمطلوب  �لمبلغ  من 

بالجزء �لباقي لدى �صركة �أخرى. وهو حل قد ل يو�فق 

عليه �لمتعامل �إذ يف�صل �لتعامل مع موؤمن و�حد فقط 

بدًل من عدة موؤمنين �قت�صاد�ً للوقت و�لجهد و�لنفقات.

وهو  �لتاأمين،  باإعادة  ي�صمى  ما  �أهمية  تبرز  هنا  من 

منها  �لمطلوب  �لعملية  �ل�صركة  تقبل  بمقت�صاه  نظام 

جزء  على  بنف�صها  هي  وتــوؤمــن  بالكامل  عليها  �لتاأمين 

من �لعملية لدى �صركة تاأمين �أخرى �أو عدة �صركات من 

�لباطن.

وهكذ� تكون �ل�صركة �لأ�صلية قد وزعت �لخطر على 

عدد من �لموؤّمنين، هذه �لعملية ت�صمى باإعادة �لتاأمين.

و�أحياناً تقوم �ل�صركة �لتي �أعيد �لتاأمين لديها باإعادة 

�لتاأمين لدى �صركة تاأمين ثالثة. وت�صمى �لعملية عندئذ 

بالتاأمين على �إعادة �لتاأمين، وبذلك يكون موقفها من 

�ل�صركة �لثالثة مثل موقف �لموؤمن �لأ�صلي منها.

�صركة  لــدى  بالتاأمين  قامت  �لتي  �ل�صركة  وت�صمى 

�أخرى بال�صركة �لمعيدة للتاأمين �أو �لموؤمن �لأ�صلي �أو 

�لموؤمن �لمبا�صر. �أما �ل�صركة �لتي �أعيد �لتاأمين لديها 

�أو  �لم�صترية،  �ل�صركة  �أو  �لتاأمين  �إعــادة  ب�صركة  فت�صمى 

�ل�صركة �لمتنازل لها.

تكون  قــد  �لتاأمين  �إعـــادة  لديها  يتم  �لتي  و�ل�صركة 

تقوم  ول  �لتاأمين،  �إعــادة  ممار�صة  في  فقط  متخ�ص�صة 

باأي عملية تاأمينية بطريق مبا�صر. وقد تقوم بهذ� �لنوع 

عمليات  من  مبا�صرة  تمار�صه  ما  بجانب  �لعمليات  من 

تاأمينية.

�إعــادة  و�صركة  �لأ�صلي  �لموؤمن  بين  �لعالقة  وينظم 

�لتاأمين عقد ي�صمى بعقد �إعادة �لتاأمين، وبمقت�صى هذ� 

و�أحكام وثائق �لتاأمين �لتكافلي.

�لــحــ�ــصــابــات  �أو  �لـــحـــ�ـــصـــاب  مــــدخــــالت  تـــتـــحـــدد   -  3
ت�صعها  �لتي  �لمحا�صبية  للقو�عد  وفــقــاً  و�لمخرجات 

�ل�صركة و�لتي يجب �أن تكون متفقة مع قو�عد �لمحا�صبة 

في �لمعامالت �لتاأمينية.

ثانيًا: العالقات القانونية
يثير �لتاأمين �لتكافلي عدة عالقات قانونية

�ل�صركة: وهذه يحكمها  �لم�صترك مع  �أوًل- عالقة 

عقد�ن �أو وثيقتان.

�أ/ وثيقة ع�صوية �ل�صتر�ك

وهــــي �لــوثــيــقــة �لــتــي تــتــ�ــصــمــن �لأ�ـــصـــ�ـــس و�لــمــبــادئ 

�ل�صركة في  تعتمدها  �لتي  �لتكافلي  للتاأمين  �لرئي�صية 

عليها  يــو�فــق  �أن  يجب  و�لــتــي  بها  �لم�صتركين  عــالقــة 

�لم�صترك عند ��صتر�كه.

ب/ وثيقة �لتاأمين �لتكافلي

وهــــذه �لــوثــيــقــة تــتــ�ــصــمــن �ـــصـــروط �لــعــقــد وحــقــوق 

�لــتــاأمــيــن  مــن  �لم�صتفيدين  �أو  �لــطــرفــيــن  و�لــتــز�مــات 

�لتكافلي و�أي ملحق لهذه �لوثيقة.

ثانياً- عالقة حملة �لوثائق �لم�صتركين فيما بينهم، 

ب�صرعية  �صلة  له من  لما  كبيرة  �أهمية  �لعالقة  ولهذه 

�لتاأمين.

ثالثاً- عالقة �لم�صاهمين فيما بينهم: وهي عالقة 

تبرز جانب �لتبرع.

�إلــى  تحتاج  �لقانونية  �لــعــالقــات  هــذه  �أن  و�لــو�قــع 

كل  ��صتعر��س  يتعين  حيث  متعمقة  خــا�ــصــة،  در��ــصــة 

عالقة على حدة للوقوف على �أحكام كل عقد، وتحديد 

�لــتــز�مــات  مــن  يــولــده  مــا  فــهــم  حــتــى يمكن  طبيعته، 

�صاء �هلل  �إن  �هتمامنا  �لدر��صة  و�صنولي هذه  وحقوق. 

تعالى في وقت لحق.

اخلامتة
التحديات التي تواجه التاأمني التكافلي الإ�شالمي

يـــو�جـــه �لــتــاأمــيــن �لــتــكــافــلــي عـــدة تــحــديــات نعر�س 

لو�حدة منها وهي �إعادة �لتاأمين.
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الهوام�ص

• هذه 	 فــي  و�ــصــدر   .)1972 – ليبيا  �لبي�صاء  )�لـــد�ر  �لإ�ــصــالمــي  �لت�صريع  نــدوة 

�لندوة ع�صر تو�صيات وجاء في �لتو�صية �ل�صاد�صة »�أن يعمل على �إحالل �لتاأمين 

�لم�صاهمة  �لتاأمين  �صركات  به  تقوم  �لــذي  �لتجاري  �لتاأمين  محل  �لتعاوني 

�لخا�صة بينها وبين �صخ�س طبيعي ومعنوي«.

• هـ 	  1396 عام  �لمكرمة  مكة  في  �لإ�صالمي  لالقت�صاد  �لأول  �لعالمي  �لموؤتمر 

�لمو�فق 1976م.

• بتاريخ 	  52 رقــم  �ل�صعودية  �لعربية  بالمملكة  �لعلماء  كبار  هيئة  مجل�س  قــر�ر 

1397/4/4 هـ )1977(م.

• �إذ قرر �لمجل�س »بعد �لدر��صة و�لمناق�صة وتد�ول �لر�أي �إمكان �لكتفاء بالتاأمين 	

�لتاأمين �لتجاري في تحقيق ما تحتاجه �لأمة من �لتعاون«، ثم  �لتعاوني عن 

ذكر �لقر�ر �أ�صباب ذلك.

و�لحلول . 18 �لــتــعــاونــي  �لــتــاأمــيــن  وجــه  فــي  علمية  �إ�صكالية   - �ــصــالح  �لــفــتــاح  عبد 

�لمقترحة لها.

د. ريا�س من�صور �لخليفي �أبرز �لدر��صات �ل�صيا�صية و�لقانونية. �لمرجع �ل�صابق.. 19

�نظر ما �صبق . 20

�لتاأمين . 21 و�إعــــادة  للتاأمين  �لإ�ــصــالمــيــة  دبــي   2013/02/13 �لــمــالــيــة:  �لنتائج 

8.5 مليون درهم بنهاية عام 2012. قدرها  �أرباحاً  “�أمان” تحقق 
•  2012/11/8 �نخفا�س خ�صائر دبي �لإ�صالمية للتاأمين و�إعادة �لتاأمين »�أمان« 	

�إلى 800 �ألف درهم خالل �لأ�صهر �لت�صعة �لأولى 2012.

•  2012/8/12 دبي �لإ�صالمية للتاأمين و�إعادة �لتاأمين »�أمان« ت�صجيل خ�صائر 	
قدرها 653 �ألف درهم خالل �لن�صف �لأول 2012.

• �أرباحاً 	 تحقق  »�أمــان«  �لتاأمين  و�إعــادة  للتاأمين  �لإ�صالمية  دبي   2012/4/25  
قدرها 5.6 مليون درهم خالل �لربع �لأول من عام 2012.

• خ�صائر 	 تحقق  »�أمـــان«  �لتاأمين  و�إعـــادة  للتاأمين  �لإ�صالمية  دبــي   2012/2/7  
قدرها 16.9 مليون درهم خالل عام 2011.

• تقرير من�صور على �لنت http://www.argaam.com ماأخوذ بتاريخ 2013/3/12م	

�لــنــت في . 22 – �صبكة  – �لــبــيــان  دبـــي  فــي  �لتكافلي  �لــتــاأمــيــن  تــدريــبــيــة عــن  دورة 

2012/12/21

دبي . 23 في  تفتتح فرعاً جديد�ً  »تكافل«  �لقت�صادي محلي  – �لخليج  �لخليج  د�ر 

�لموقع   2013/3/13 فــي  ومــاأخــوذ   2012/3/22 فــي  �لنت  �صبكة  على  مقال 

http://www.alkhaleej.ae
بلغ �لربح �ل�صافي ل�صركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل »تكافل« للربع �لر�بع 4.0 . 24

مليون درهم، بالمقارنة مع 3.4 مليون في �لربع �لر�بع من عام 2011، كذلك 

�رتفعت �أرباح �لد�ئرة �لفنية �لتي حققتها »تكافل« خالل �ل�صنة �لمنتهية في 31 

دي�صمبر 2012 �إلى مبلغ 55.5 مليون درهم مع 48.5 مليون درهم لنف�س �لفترة 

من �ل�صنة �ل�صابقة، ما يمثل نمو�ً بن�صبة %15.

�لم�صدر مبا�صر: مليون درهم �أرباح »تكافل« في �لربع �لر�بع من 2012 مبا�صر من�صور 

http://www.mubasher 2012/3/12 على �لنت بتاريخ

�لتاأمين . 25 خدمات  لتقديم  �لزعابي  �صركة  مع  �صر�كة  �تفاقية  توقع  �لتكافل  د�ر 

 2011 يناير   3 في  �لنت  �صبكة  على  مقال  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  مع  �لمتو�فقة 

http://www.ameinfo.com/ar ماأخوذ في 2013/3/13 �لموقع

نور للتكافل تطلق مجموعة من منتجات �لتاأمين �لعائلي 2010 مقال على �لنت . 26

في 2010/1/10 ماأخوذ في 2013/3/12

�صدر قر�ر تاأ�صي�س �صركة نور للتكافل �لعائلي في مار�س 2008.. 27

�صدر قر�ر تاأ�صي�س �صركة نور للتكافل �لعام في �أكتوبر 2008.. 28

د�ر �لخليج – �لخليج �لقت�صادي – محلي  نور للتكافل تفوز بجائزة . 29

�أف�صل �صركة للتاأمين �لتكافلي في �لمنطقة. ماأخوذ من �لنت �لموقع 

.www.alkhaleej.ae

ل�صيا�صة . 30 كبديل  �لتكافلي  �لتاأمين  �صيا�صة  �صامية،  معزوز  بلعيد  بعلوج  �نظر 

�لإ�صالمية  ل�صركة دبي  �ل�صنوي  للتقرير  در��صة  13 في  �لتقليدي �س  �لتاأمين 

للتاأمين و�إعادة �لتاأمين »�أمان« في �لفترة من 2003 �إلى 2005 وكذلك �ل�صركة 

�لعربية �لإ�صالمية »�صالمة« و�صركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل - تكافل.

نجاح �لتكافل يو�جهه بع�س �لتحديات: �نظر في �لخاتمة.. 31

د�ر �لخليج - �لخليج �لقت�صادي - دبي عا�صمة �لقت�صاد �لإ�صالمي - �لقت�صاد . 32

�لإ�صالمي ينقل دبي �إلى �آفاق جديدة - مقال على �لنت �س 8 في 2013/1/10 

.http:www.alkhaleej.ae ماأخوذ في 2013/3/13 �لموقع

�نظر �لمادة �لأولى من �لقر�ر �لم�صطلح رقم )9(.. 33

ــِم . 34 �لإِْث َعلَى  َتــَعــاَوُنــو�  َول  ــْقــَوى  َو�لــَتّ �ْلــِبــِرّ  َعلَى  )َوَتــَعــاَوُنــو�  يقول �صبحانه وتعالى 

َو�ْلُعْدَو�ِن( �صورة �لمائدة �آية )2(.

يقول ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم )مثل �لموؤمنين في تو�دهم وتر�حمهم . 35

�لج�صد  �صائر  له  تد�عى  ��صتكى منه ع�صو  �إذ�  �لو�حد،  �لج�صد  وتعاطفهم مثل 

بال�صهر و�لحمى(.

د. م�صطفى �لجمال - �لمرجع �ل�صابق - �س 192. 36

تن�س �لمادة )1026( معامالت مدنية على �أن �لتاأمين عقد يتعاون فيه �لموؤمن . 37

لهم و�لموؤمن على مو�جهة �لأخطار �أو �لحو�دث �لموؤمن منها وبمقت�صاه يدفع 

�أو  دوريــة، وفي حالة �لخطر  �أق�صاطاً  �أو  �لموؤمن مبلغاً محدد�ً  �إلى  �لموؤمن له 

وقوع �لحادث �لمبين في �لعقد يدفع �لموؤمن �إلى �لموؤمن له �أو �لم�صتفيد �لذي 

��صترط �لتاأمين ل�صالحه مبلغاً من �لمال �أو �ير�د�ً مرتباً �أو �أي حق مالي �آخر.

هيئة . 38 �إن�صاء  ب�صاأن   2007 ل�صنة   6 رقــم  �لتــحــادي  �لقانون  )3( من  �لــمــادة  تن�س 

�لتاأمين وتنظيم �أعماله على �أن »�لتاأمين عقد يلزم بمقت�صاه �لموؤمن باأن يوؤدى 

�إلى �لموؤمن له �أو �إلى �لم�صتفيد �لذي ��صترط �لتاأمين ل�صالحه مبلغاً من �لمال 

�أو �إير�د مرتباً �أو عو�صاً مالياً �آخر في حالة وقوع �لحادث �أو تحقق �لخطر �لموؤمن 

منه، وذلك نظير �أق�صاط �أو �أية دفعات مالية �أخرى يوؤديها �لموؤمن له للموؤمن«.

39 . -  125-1-80 و�صيري   12-1-80 د�لــوز   1878 6/مايو/  فرن�صي  نق�س  �نظر 

 1898 دي�صمبر/   /21 وجريتوبل   192-2-95 و�لــوز   1894 يونيو   12 �ل�صين 

و�لوز 1903-1-287 �أحكام �أ�صار �إليها د. محمد مر�صي - �صرح �لقانون �لمدني 

- �لعقود �لم�صماة ج 3 عقد �لتاأمين - 2005 �س 41.

في قطر �أ�صدر �لبنك �لمركزي هذ� �لقر�ر لأ�صباب يمكن �إيجازها فيما يلي:. 40

• حدوث خلط بين نوعين متباينين من �لموجود�ت و�لمطلوبات في بنك و�حد 	

مما �أدى �إلى تعقيد عملية �إد�رة �لمخاطر في هذه �لبنوك.

• حدوث تعقيد �إعد�د تقارير مالية متجان�صة.	

• �لإخالل بالتناف�س �لحر بين �لبنوك �لإ�صالمية و�لبنوك �لتقليدية. في ذلك 	

�لإ�صالمية  �لبنوك  �لتعامل مع  في  �لقطري  �لنموذج  �لخروج من  �نظر مقال 

1 مقال ماأخوذ  – موقع رقابة �ل�صت�صار�ت �لمالية �لإ�صالمية �س  و�لتقليدية 

.http://www.raqaba.com.uk/content في 2013/3/11 �لموقع

�لإ�صالمية، . 41 �لبنوك  قو�نين  �هلل،  عبد  علي  ومحمد  �لخليفي  من�صور  ريا�س 

مجل�س  �لكويت-  �لحقوق-  مجلة  �لقت�صادية،  و�لمعايير  �ل�صرعية  �لأ�ص�س 

�لن�صر �لعلمي -�س 100 وما بعدها.

– �لتاأمين من وجهة نظر �ل�صريعة �لإ�صالمية �لمرجع . 42 د. زكي �لدين �صعبان 

�ل�صابق �س 24.

�نظر في �لمبد�أ �لأول بند )ثالثاً(.. 43

�نظر �صابقاً في �لمبد�أ �لأول – مدى قوة قر�ر�ت �للجنة.. 44

�لتاأمين . 45 عــقــود  قيمة  بتقدير  يــقــوم  �لـــذي  :هو�ل�صخ�س  �لإكـــتـــو�ري  �لخبير   

و�لوثائق و�لح�صابات �لمتعلقة بها.

عقد . 46 �لمدنية-  – �لعقود  �لمدني  �لــقــانــون   - �أبــوزيــد  محمد  محمد  د.  �نــظــر 

�لتاأمين – �لمرجع �ل�صابق �س 35-33.

�ضمن �إ�ضد�ر�ت 

�ضدر حديثًا عن

�ضل�ضلة كتيب �جليب �لقانوين

وسبق للمعهد إصدار كتيب
القواعد القانونية والمبادئ القضائية

كتيب 
المبادئ القضائية

في اإلثبات الجنائي

القواعد المستخدمة في المحاكم العليا
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 للح�ضول على �إ�ضد�ر�تنا

رجاء �لت�ضال بـ معهد دبي �لق�ضائي – ق�ضم �لبحوث و�لدر��ضات
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قو�نين  كانت  �صو�ء  �لإ�صالمية،  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  فيها 

بالمعنى �لم�صطلحي �أو تعاميم ل�صلطات �لإ�صر�ف.

• رقابة �لهيئات �ل�صرعية �لتي تتبعها.	

• �لتحتية 	 �لبنية  مــوؤ�ــصــ�ــصــات  تــ�ــصــدرهــا  �لــتــي  �لمعايير   

�لمحا�صبة  هيئة  عــن  �لــ�ــصــادرة  �ل�صرعية  )�لــمــعــايــيــر 

و�لمر�جعة للموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية – �لبحرين، 

و�لخطوط �لإر�صادية �لتي ي�صدرها مجل�س �لخدمات 

�لمالية �لإ�صالمية - ماليزيا(.

• �لمعايير �لدولية �لتي تنظم كفاية ر�أ�س �لمال ومخاطر 	

�لإد�رة، و�لتدقيق وغيرها.

 هذ� من ناحية �لتنظيم �لعام للن�صاط �لمالي �لإ�صالمي، 

�أما عن حدوث خالفات عن �لتعامل وفق �ل�صيغ �لإ�صالمية، 

بند  تنفيذ  �أو  تف�صير  �إن وجــود خــالف حــول  �لقول  فيمكن 

من بنود �لعقود  �أمر طبيعي في �لمعامالت �لمالية عموماً 

و�لم�صرفية خ�صو�صاً، ول يعني بال�صرورة وجود �صوء نية 

�أكثر  تحتمل  قد  �لبند  �صياغة  لأن  طــرف،  �أي  من  تلكوؤ  �أو 

من وجه، و�أكثر من تاأويل. ومن هذ� �لمنطلق ربما ت�صاعد 

�لخالفات،  من  �لكثير  تفادي  على  للعقود  �لدقيقة  �ل�صيغ 

ولكن ل تمنع حدوثها.

ظاهرة  �لمعا�صرة  �لقانونية  �لمظاهر  �أهــم  من  ولعله   

و�ت�صاع  �لتحكيم  على  �لنفتاح 

�آفـــــاقـــــه. فـــقـــد عــــم �لعــــتــــر�ف 

�لمجتمعات  كافة  في  بالتحكيم 

�لقانونية،  نظمها  �خــتــالف  على 

و�لمالية  �لقت�صادية  و�أو�صاعها 

)�تــــ�ــــصــــاع كــــمــــي(. كـــمـــا �تــ�ــصــع 

نطاق ومجال �لم�صائل �لقابلة 

للتحكيم، لي�صمل مجالت كانت 

بالأم�س �لقريب ل تدخل تحت طائلة 

با�صم  وتــــارة  �لــ�ــصــيــادة،  بــا�ــصــم  تـــارة  �لتحكيم 

�لنظام �لعام. ومن �أمثلة ذلك �لمنازعات �لتي تكون 

طرفاً  �لعامة  �لمعنوية  �لأ�صخا�س  �أحــد  �أو  �لــدولــة  فيها 

فيها )�ت�صاع نوعي(.

 و�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية �صاأنها �صاأن �لموؤ�ص�صات 

�لعمل  في  �لــروؤيــة  �ختالف  من  )بالرغم  �لأخـــرى  �لمالية 

�لتقليدية( قد تدخل في نز�ع  �لمالية  مقارنة بالموؤ�ص�صات 

مع متعامليها �أو مع �لغير ب�صبب �لمعاملة. ومثل هذ� �لنز�ع 

يحتاج �إلى حل. 

لمعامالت  �لم�صبقة  �لإجــــازة  �أن  �لوجيه  مــن  كــان  و�إذ�    

�ل�صرعية  هيئاتها  قبل  مــن  �لإ�صالمية  �لمالية  �لموؤ�ص�صات 

الدكتور عبد الستار الخويلدي
�لأمني �لعام للمركز �لإ�ضالمي �لدويل 

للم�ضاحلة و�لتحكيم - دبـي

ال�شناع�ة امل��ال�ية 

الإ�شالم��ية واآليات 

التمويل وال�شتثمار

التحكـيم 
في الصــناعـــة 
المالية اإلسالمية
وأهمية التخصص في المجال

التحكـيم 
في الصــناعـــة 
المالية اإلسالمية
وأهمية التخصص في المجال

�صاحب  �أطلقها  �لتي  �لمبادرة  �صوء  على   

�آل مكتوم  بــن ر��ــصــد  �لــ�ــصــيــخ مــحــمــد  �لــ�ــصــمــو 

�لـــوزر�ء  مجل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نــائــب 

عالمية  عا�صمة  دبــي  جعل  ب�صاأن  دبــي،  حاكم 

لالقت�صاد �لإ�صالمي، وحيث �إنه من �لم�صار�ت 

لتطوير قطاع  �لعليا  للجنة  �لتي عهد  �ل�صتة 

بعنو�ن:  م�صار  �إنجازها،  �لإ�صالمي  �لقت�صاد 

ر�أينا  فقد  �لإ�صالمية«،  �لعقود  في  »�لتحكيم 

�أنــــه مــن �لــمــنــا�ــصــب مــن �لــنــاحــيــتــيــن �لعلمية 

كاآلية  �لتحكيم  �ل�صوء على  ت�صليط  و�لعملية 

لف�س �لنز�عات عموماً، و�أهميته �لخا�صة في 

�ل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية، مع �لتعريج على 

�لدور �لذي يوؤديه �لمركز �لإ�صالمي �لدولي 

للم�صالحة و�لتحكيم بدبي في هذ� �لمجال.

�لتي  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  وتو�صع   �نت�صار  �أدى 

كانت  و�لتي  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام  وفق  تعمل 

ما  وجــود  �إلــى  �لإ�صالمية  �لم�صارف  على  تقت�صر 

 .
)1(

�لإ�صالمية«  �لمالية  بـ»�ل�صناعة  �لآن   يعرف 

)�آليات  �لمنتجات  تعدد  �إلــى  �لتو�صع  هــذ�  �أدى  كما 

لوجود  �لــحــاجــة  وبــالــتــالــي  و�ل�ــصــتــثــمــار(،  �لتمويل 

�صو�بط  لتاأطير هذ� �لتو�صع كماً وكيفاً.

�أن �لتعامل مع مو�صوع �ل�صناعة �لمالية    كما 

�لإ�ــصــالمــيــة يــ�ــصــتــوجــب �لأخـــــذ بــعــيــن �لعــتــبــار �أن 

�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية و�إن كانت مرجعيتها 

�أنها  �إل  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام  هي  �لأ�صا�صية 

�أخــــرى، فهي  لــ�ــصــو�بــط   �لــوقــت  تخ�صع فــي نف�س 

بذلك تن�صط تحت »تعدد �لأنظمة«، ونق�صد بذلك:

• �لقو�نين و�لنظم �ل�صارية في �لبلد�ن �لتي تن�صط 	
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من معامالت مع متعامليه، و�لم�صارف �لمر��صلة، و�أطر�ف 

�أخرى، مع �أحكام ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية، �صعياً لتطابق 

�لو�قع  في  �لم�صرف  ممار�صة  تكون  بــاأن  �لعمل،  مع  �لقول 

مطابقة لما �أعلن عنه في نظامه �لأ�صا�صي، وما يروجه في 

من�صور�ته وما ين�س عليه من �صروط في عقوده. و�لمق�صود 

وفح�س  متابعة  هو  �لو��صع  معناها  في  �ل�صرعية  بالرقابة 

يقوم  �لتي  و�ل�صلوكيات  و�لت�صرفات  �لأعمال  كافة  وتحليل 

من  للتاأكد  وغيرها،  و�لموؤ�ص�صات  و�لجماعات  �لأفـــر�د  بها 

وذلك  �لإ�صالمية،   �ل�صريعة  وقو�عد  لأحكام  وفقاً  تتم  �أنها 

با�صتخد�م �لو�صائل �لمالئمة �لم�صروعة، وبيان �لمخالفات 

�لجهات  �إلــى  �لتقارير  وتقديم  فــور�ً،  وت�صويبها  و�لأخــطــاء 

�لمعنية مت�صمنة �لمالحظات و�لن�صائح و�لإر�صاد�ت و�صبل 

�لتطوير �إلى �لأف�صل. 

  كما �أن وجود هيئة رقابة �صرعية من �صاأنه �أن يطمئن 

�لمتعاملين مع �لم�صرف �لذين �ختارو� �لتعامل معه على 

�أ�صا�س �لتز�مه بتطبيق �أحكام ومبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية، 

�ل�صرعية جهاز�ً م�صتقاًل يحميهم  ويرون في هيئة �لرقابة 

من �صروط �لم�صرف �لتي قد تبدو متع�صفة وغير متو�زنة. 

التي  الإر�شادية  واملبادىء  للمعايري  اخل�شوع   3/1/1
ت�شدرها موؤ�ش�شات البنية التحتية )2(.  

�لمحا�صبة  هيئة  عن  �ل�صادرة  �ل�صرعية  �لمعايير   )1(

و�لمر�جعة: �أ�صدرت هيئة �لمحا�صبة و�لمر�جعة للموؤ�ص�صات 

من  �أكــثــر   1991 �صنة  تاأ�ص�صت  �لــتــي  �لإ�ــصــالمــيــة  �لــمــالــيــة 

�لمالية  �لمنتجات  جــل  تــنــاولــت  �ــصــرعــيــاً،  مــعــيــار�ً  خم�صين 

عبر  �لإ�ــصــالمــيــة  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  قبل  مــن  �لمعتمدة 

�لعالم. وهذه �لمعايير هي عبارة عن عقود مالية متو�فقة 

مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية ومبادئها.

مجل�س  يــ�ــصــدرهــا  �لــتــي  �لإر�ـــصـــاديـــة  �لـــمـــبـــادئ   )2(

�لمجل�س  �أ�صدر  بماليزيا:  �لإ�صالمية  �لمالية  �لخدمات 

مــجــمــوعــة مـــن �لــخــطــوط �لإر�ـــصـــاديـــة تــتــعــلــق بمخاطر 

�لإد�رة، وكفاية ر�أ�س �لمال، و�لحوكمة، و�صو�بط �لتاأمين 

�لتكافلي. وكلها مادة علمية جديرة بالدر��صة لما تتميز 

و�ل�صرعية  و�لقانونية  �لفنية  �لأبــعــاد  بين  جمع  من  به 

بطريقة من�صجمة.

الإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  ن�شاط  خ�شوع    1/1/1
اإىل القوانني والنظم:

 �أوجـــبـــت �لــقــو�نــيــن �لــتــي تــمــكــّنــا مـــن �لطـــــالع عليها 

)و�ل�صادرة جلها بعد ثمانينات �لقرن �لما�صي وت�صاعفت 

وتيرتها في بد�ية �لألفية �لثالثة( �صرورة خ�صوع �لبنوك 

�لإ�صالمية �إلى رقابة �لبنك �لمركزي. ويعتبر هذ� �لتوجه 

نف�صها،  �لإ�ــصــالمــيــة  للبنوك  بالن�صبة  �لأهــمــيــة  غــايــة  فــي 

ود�ئــنــيــن،  متعاملين  مــن  مــعــهــا  للمتعاملين  وبــالــنــ�ــصــبــة 

و�ل�صبب  و�لجــتــمــاعــي.  �لقــتــ�ــصــادي  للمحيط  وبالن�صبة 

�لخا�صة،  طبيعته  رغم  �لإ�صالمي   �لم�صرف  �أن  ذلك  في 

�لمجال  �لمعهود في  بالمعنى  مالياً  �أنه لي�س و�صيطاً  �إذ   (

�لجهاز  مــن  جــــزء�ً  ي�صكل  �أنـــه  �إل  �لــتــقــلــيــدي(  �لم�صرفي 

�لــمــ�ــصــرفــي �لــمــحــلــي ب�صبب تــ�ــصــرفــه فــي جـــزء مــن ثــروة 

عليها،  �لحفاظ  يتعين  �لتي   - �لعام  �لدخـــار   - �لمجتمع 

وذلك بالحد من �لأخطار �لتي تهددها و�ل�صعي لتنميتها. 

�لإ�صالمي كغيره  �لبنك  �إلى خ�صوع  يــوؤدي حتماً  كل ذلك 

�إلى  �أعــمــال م�صرفية  من  به  يقوم  ما  كل  في  �لبنوك  من 

��صتحدثته �لدولة،  رقابة �لبنك �لمركزي كجهاز حكومي 

و�لحفاظ  و�لئتمانية،  �لنقدية  �ل�صيا�صة  �أهــد�ف  لتحقيق 

على جهاز م�صرفي في و�صع مالي قوي و�صليم، ول يتحقق 

ذلك �إل بمر�قبة فعالة وم�صتمرة.

الإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  ن�شاط  خ�شوع   2/1/1
للرقابة ال�شرعية:

بــد�يــة  مــنــذ  �صرعية  رقــابــة  هيئة  تاأ�صي�س  فــكــرة  بـــرزت   

�إلى  �لما�صة  للحاجة  وذلك  �لإ�صالمية،  �لم�صارف  تاأ�صي�س 

�لتاأكد من مدى �صرعية �لعمليات �لتي يعتمدها �لم�صرف 

�لبنك  به  يقوم  تعار�س ما  �لتاأكد من عدم  �أي  ن�صاطه،  في 

�لمغار�صة  و�إلـــى  �لــعــقــار�ت،  مــجــال  فــي  بالتمليك  �لمنتهي 

�لـــقـــانـــون بخ�صو�صية  �أخـــــذ  كــمــا  �لــــزر�عــــي،  �لـــمـــجـــال  فـــي 

�إجــر�ء  �أجــاز  عندما  �لإ�صالمية  للبنوك  �ل�صتثماري  �لبعد 

�لقانون  �أحكام  ببع�س  �لتقيد  دون  و�لم�صاهمات  �لم�صاركات 

�لعام �لتي تحدد ن�صباً ل يمكن تجاوزها. وقد �صيغ �لقانون 

في  خ�صو�صاً  وللم�صارف  عموماً  �لمالية  للموؤ�ص�صات  �لعام 

�إطار �لتعامل �لتقليدي بالمال، �لذي يكاد ينح�صر في عقد 

�لقر�س بفائدة و�إن تعددت �لأوجه.

رقابة  �إحـــد�ث  بالخ�صو�صية  �لأخــذ  مبد�أ  مظاهر  ومــن   

متخ�ص�صة في �لعمل �لم�صرفي �لإ�صالمي، من ذلك ما ن�صت 

عليه �لمادة �لخام�صة من �لقانون �لتحادي لدولة �لإمار�ت 

�أن  1985، �لذي ن�س على  �لمتحدة رقم )6( ل�صنة  �لعربية 

تلحق  �صرعية  عليا  هيئة  �لـــوزر�ء  مجل�س  مــن  بــقــر�ر  ت�صكل 

�صرعية  عنا�صر  ت�صم  و�لأوقـــاف  �لإ�صالمية  �ل�صوؤون  بــوز�رة 

�لم�صارف  على  �لعليا  �لــرقــابــة  تتولى  وم�صرفية  قانونية 

�ل�صريعة  لأحــكــام  وفــقــاً  معامالتها  م�صروعية  مــن  للتحقق 

�لإ�صالمية، كذلك �إبد�ء �لر�أي فيما يعر�س على هذه �لجهات 

�لهيئة  ر�أي  ويــكــون  لن�صاطها.  ممار�صتها  �أثــنــاء  م�صائل  مــن 

هذه  تفعيل   �لوجيه  ومن  �لمذكورة.  للجهات  ملزماً  �لعليا 

�لم�صرفي  �لن�صاط  ممار�صة  بعد  �ت�صح  مــا  ب�صبب  �لــمــادة 

�أن وجــود هيئة  40 �صنة،  �لإ�صالمي في �لإمــار�ت لما يقارب 

عليا �صيح�صن مــردود �لقطاع، ف�صاًل عن توحيد �لــروؤى في 

�لم�صائل �لمف�صلية في �ل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية. 

لت��عدد  الإ�شالمي��ة  املالي��ة  ال�شناع��ة  خ�ش���وع   1/1
الأنظمة: 

 �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �لــمــالــيــة مــن مــ�ــصــارف، و�ــصــركــات تــاأمــيــن، 

و�صركات تاأجير، وغيرها هي موؤ�ص�صات تجارية، لأنها �صركات 

م�صاهمة عامة، ولعالقتها بالدخار �لعام فاإن مجرد فقد�ن 

�لمحيط  على  �صلباً  يوؤثر  �نهيارها(  فيها )ف�صاًل عن  �لثقة 

فـــالإد�رة  �لمالي.  �ل�صتقر�ر  وتــزعــزع  و�لجتماعي  �لمالي 

�إلى  تخ�صع  �لإ�صالمية  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  في  �لتنفيذية 

�لقانون �لمنظم للمهنة ولرقابة مجل�س �لإد�رة، �صاأنها �صاأن 

لرقابة  تخ�صع  ولكنها  �لأخــــرى،  �لموؤ�ص�صات  فــي  �لإد�ر�ت 

�لهيئة �ل�صرعية.

ي�صكل �صمانة ل�صحتها، فهذ� ل يمنع من ن�صوب �لخالف في 

قر�ءة وتف�صير ما �أجيز، وبالتالي ل تحول �لإجــازة �لم�صبقة 

للعقود و�لمعامالت �لمالية �لقائمة على �أحكام �ل�صريعة دون 

�إمكانية ر�صد هيئة �لتحكيم لخلل في تطبيق �لعقود �لمجازة 

�أو في بع�س �صروطها. فاإجر�ء�ت �لتنفيذ لمنتج مالي م�صادق 

عليه من قبل �لهيئة �ل�صرعية قد ل تكون مطابقة لمر�حل 

�لتنفيذ �لم�صبوطة بالمنتج �لم�صادق عليه.

 ومن ناحية تعامل �لق�صاء مع �لمعامالت �لم�صتجدة في 

�ل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية يالحظ �أن �لتجربة قد �أثبتت 

- من خالل در��صة بع�س �لأحكام �ل�صادرة عن �لمحاكم - 

�لإ�صالمي وخارجه( عالوة على  �لعالم  )د�خــل  �لق�صاء  �أن 

ما يت�صف به من بطء في ت�صوية �لنز�عات ب�صبب �لتاأجيل 

لال�صتجابة  جهود  وجــود  مــن  )بالرغم  للق�صايا  �لمتكرر 

وتعدد  �لم�صتعجل(،  �لق�صاء  طريق  عن  �لطارئة  للحالت 

درجات �لتقا�صي، وكثرة �للجوء لنتد�ب �لخبر�ء، وغيرها 

من �لأ�صباب، لم ياأخذ -في كثير من �لأحكام �ل�صادرة عنه 

�لإ�صالمية،  �لمالية  �لمنتجات  �لعتبار خ�صو�صية  بعين   -

و�لتي تعتبر في �لحقيقة عقود�ً غير ماألوفة لدى �لجهاز 

�لــقــ�ــصــائــي.  ولــنــا بــعــ�ــس �لــعــيــنــات )نـــمـــاذج( مـــن �لأحـــكـــام 

�لمنتجات  ب�صاأن  �لمحاكم  بع�س  عــن  �لــ�ــصــادرة  �لق�صائية 

�لمالية �لإ�صالمية توؤكد هذ� �لأمر.

1

الإطار القانوين وال�شرعي الذي تعمل فيه املوؤ�ش�شات  
املالية ٌالإ�شالمية

�أجــمــعــت �لــقــو�نــيــن �لــ�ــصــادرة فــي �لــمــجــال بــــاأن �لعمل 

�لم�صرفي �لإ�صالمي يتميز عن �لعمل �لم�صرفي �لتقليدي 

من عدة �أوجه. ومن �أمثلة ذلك ما ورد في �لقانون �للبناني 

�لذي   2004 �صنة  و�ل�صادر  �لإ�صالمية  بالم�صارف  �لمتعلق 

�أ�صار ب�صفة �صريحة �لى �إمكانية تملك �لبنك للعقار�ت ولو 

�لإ�صالمي  �لبنك  قبل  �لعقار�ت من  وتملك  موؤقتة.  ب�صفة 

�أمر طبيعي، لأن جل عقود �لم�صارف �لإ�صالمية تقوم على 

عقود �لبيوع �إلى جانب عقود �لم�صاركات و�لخدمات.

 وقــد تلجاأ �لــمــ�ــصــارف �لإ�ــصــالمــيــة �إلـــى عــقــود �لإيــجــار 

الت�شاع الكمي والنوعي لظاهرة 

النفتاح على اأعمال التحكيم
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من  �لــدقــة  تــوخــي  عــدم  على  يــدل  �لمتناق�صة  كالم�صاركة 

�لمنا�صبة. ولهذ�  �لم�صطلحات  ��صتخد�م  �لمحاكم في  قبل 

�ل�صتخد�م تاأثير على نتيجة �لحكم.

ولكن يبدو كذلك �أن �لطريقة �لتي �عتمدتها �لموؤ�ص�صات 

�لم�صاركة  فــي  م�صاهمتها  �ــصــرف  فــي  �لإ�ــصــالمــيــة  �لــمــالــيــة 

�لــمــتــنــاقــ�ــصــة، قــد �أ�ــصــهــمــت فــي خــلــط �لــمــ�ــصــطــلــحــات، وذلــك 

�أن  للقا�صي  �ل�صريك. فيبدو  �إلى ح�صاب  بتحويل م�صاهمتها 

هذ� �لمبلغ هو قر�س. فكان من �لأن�صب للبنك �أن يفتح ح�صاباً 

مزدوج  بتوقيع  منه  وي�صرف  �لم�صاهمة.  فيه  تــودع  م�صتركاً 

بين ممثل �لبنك و�لعميل حتى تبرز خ�صائ�س �ل�صركة.

2/2 عدم الهتداء للتعليل ال�شرعي 
النابع  من جوهر املعاملة:

ل ينكر على �لمحاكم �إيجاد تعليل لمعاملة معينة بتعليل 

�لقا�صي  �أن  نجد  لكن  �لمعاملة،  يعزز  �أن  �صاأنه  من  �إ�صافي 

�لم�صرفية  �لمعامالت  تقوم  �لتي  �لـــدول  فــي  �لأقـــل  )على 

منطق  �أ�صير  بقي  و�لقــتــر��ــس(  �لقر�س  على  �أ�صا�صاً  فيها 

�لقر�س. فعلى �صبيل �لمثال في عملية �لم�صاركة �لمتناق�صة 

�لذي  �لم�صترك  دفــوع  على  �لمحكمة  جــو�ب  كان  �لمذكورة، 

عــائــد�ت  مــن  �لبنك  ن�صيب  )وهـــي   %25 ن�صبة  بـــاأن  يــّدعــي 

�لإيجار( هي ن�صبة فائدة. »فقد ح�صل �لم�صرف على حقه 

�لتو�صيف  ن�صبة ربح«. ولكن مثل هذ�  �أم  َي قر�صاً  �ُصمِّ �صو�ء 

حــرمــان  فـــي  يت�صبب  فــقــد  �آثــــــاره،  لـــه  للحقيقة  �لــمــجــافــي 

في  م�صاركة  )نتيجة  �صرعية  ير�ها  عــائــد�ت  من  �لم�صرف 

م�صروع( و�صفت خطاأ على �أنها قر�س ربوي ل ي�صتفيد منه 

�أوجه �لبر. كما قررت ذلك �لمعايير  �لبنك، بل ي�صرف في 

�ل�صرعية �لتي ترى تجنيب عن�صر �لحر�م من دخل �لبنك.

الإ�شالمية  ال�شريعة  لأحكام  ال�شريح  ال�شتبعاد   3/2
املن�شو�ص عليها بالعقد: 

�إلى  �لمتحدة  �لمملكة  في  �ل�صادرة  �لأحكام  بع�س  ذهبت 

��صتبعاد �أحكام �ل�صريعة بالرغم من �لن�س على ذلك في �لعقد 

�أحكام  �لو�جب �لتطبيق(، وطبقت  )بالبند �لخا�س بالقانون 

�لقانون �لإنجليزي تارة بحجة �أن �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية 

لي�صت مدونة في �صكل بنود )�لمق�صود بنود قانونية �صبيهة 

بالمجالت �لقانونية �لمعا�صرة( يمكن �لعتماد عليها لإ�صد�ر 

�صيغ  �لنت�صار  �صائع  ل�صرط  متع�صف  بتف�صير  وتــارة  �لأحكام، 

كالتالي: »يتم تطبيق �لقانون �لبريطاني بما ل يخالف �أحكام 

�لقو�نين  �أن  �ل�صرط  ر�أى و��صعو  �لإ�صالمية«. فقد  �ل�صريعة 

ل ت�صادم من حيث �لمبد�أ �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، ولهذ� 

ولكن  �لمعامالت،  لحكم  �لبريطاني  �لقانون  �ختيار  ينكر  ل 

حر�صاً من �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية على �حتر�م نظمها 

�لأ�ــصــا�ــصــيــة، فــقــد قــيــدت �لــقــا�ــصــي �لــبــريــطــانــي عــنــد تطبيقه 

�لإ�صالمية.  �ل�صريعة  �أحــكــام  مخالفة  بعدم  �لوطني  قانونه 

�تجاه  فــي  ذهــب  لل�صرط  �لبريطاني  �لقا�صي  تف�صير  ولكن 

�لبريطاني  �لــقــانــون  بــيــن  لــخــيــار  مت�صمناً  �لــ�ــصــرط  �عــتــبــار 

و�أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية. فما كان له �إل �أن يختار �لقانون 

�لبريطاني بحكم معرفته �لجيدة له.

 على �صوء هذه �لأحكام وغيرها و�لتي لم تتوخ �لدقة في 

�أحكام  �إلى مخالفة  �أدى  �لذي  �ل�صيء  �لمعامالت،  تو�صيف 

�ل�صريعة �لإ�صالمية كلياً �أو جزئياً ب�صب �لخطاأ في �لتطبيق 

�ل�صحيح لأحكام �ل�صريعة، �أو ��صتبعادها بالرغم من �لإر�دة 

�أ�صبحت هناك مخاطر يمكن  �لــنــز�ع،   �ل�صريحة لأطــر�ف 

�أن يطلق عليها ��صم »�لمخاطر �لق�صائية لل�صناعة �لمالية 

عموماً  �لإ�صالمية  �لمالية  �ل�صناعة  تعتر�س  �لإ�صالمية« 

و�لم�صارف �لإ�صالمية خ�صو�صاً.

درا�ش���ة يف الأ�شب���اب:
�أ�صباب وم�صادر �ل�صعوبات  و�إذ� ما حاولنا �لوقوف على 

�لمالية  �لمعامالت  ��صتيعاب  فــي  �لمحاكم  تالقيها  �لتي 

�إلــــى طبيعة  �لإ�ــصــالمــيــة �لــمــعــا�ــصــرة، نــجــد �أن ذلـــك يــعــود 

�لمالية  فالمعامالت  �لإ�صالمية.  �لمالية  �ل�صناعة  عقود 

�لــيــوم مــقــارنــة بما ورد فــي �لفقه  تــمــار�ــس  �لإ�ــصــالمــيــة كما 

�لمعاملة  �أطــر�ف  �لأمــو�ل، وتعدد  باختالط  تتميز  �لقديم 

�لو�حدة. ولن�صرب لذلك مثالين:

�لــمــثــال �لأول:  �خــتــالط �لأمــــــو�ل: وهــــذ� نــجــده 

�لم�صارب،  دور  �لم�صرف  فيها  يـــوؤدي  �لتي  �لم�صاربة  فــي 

فالبنك  �لـــمـــال.  رب  دور  �ل�ــصــتــثــمــار  حــ�ــصــابــات  و�أ�ـــصـــحـــاب 

�لم�صارب يوؤدي هذه �لوظيفة بالن�صبة لبقية �لم�صتثمرين 

�أمو�له معهم.  �أرباب مال، وفي نف�س �لوقت يدير  ب�صفتهم 

وهنا يبرز م�صطلح �لم�صارب �ل�صريك، حيث يكون حر�س 

للمعايري  الإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  خ�شوع   4/1/1
الدولية:

     تعمل �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية في محيط 

ولها  وتعززها،  م�صتندية،  �عتماد�ت  تفتح  فهي  دولــي، 

�لــدولــة �لتي  بــالــخــارج، ولــهــا فـــروع خـــارج  مر��صلون 

تن�صط فيها، ولها �إيد�عات على ذمة �أ�صحابها، وت�صارك 

يجعلها  هــذ�  كل  �لمجمعة.  �لم�صرفية  �لتمويالت  في 

مطالبة بال�صتجابة للمعايير �لدولية مع �لحفاظ على 

�أهم هذه �لمعايير »�لإر�صاد�ت  خ�صو�صيتها. ولعل من 

وتت�صمن هذه  �لمال«.  ر�أ�ــس  كفاية   لمعايير  �لدولية 

�لخا�س  و�لتعديل  �لأولــــى،  بــازل  �تفاقية  �لإر�ـــصـــاد�ت 

بمخاطر �ل�صوق، و�تفاقية بازل �لثانية و�لثالثة.

2

عينات من عدم مالءمة �شيغة ف�ص النزاعات عن 
طريق  الق�شاء يف جمال ن�شاط املوؤ�ش�شات املالية 

الإ�شالمية

مــن خـــالل قــر�ءتــنــا لمجموعة �لأحـــكـــام �لــ�ــصــادرة عن 

�لمحاكم �لأجنبية في مجال �لمنتجات �لمالية �لإ�صالمية 

تو�صلنا �إلى �لمالحظات و�لنتائج �لتالية:

امل�شطلحات  ا�شتخدام  يف  الدقة  توخي  عدم   1/2
املنا�شبة: 

فــي �ــصــيــاق �ــصــردهــا لــلــوقــائــع كــثــيــر�ً مــا تــذكــر �لمحكمة 

�لمبنية  �لتقليدية  �لمعاملة  من  وقريبة  م�صو�صة  �لوقائع 

للنظر  عليها  �لمعرو�س  �لعقد  �أن  حين  في  �لفائدة،  على 

�صريح في م�صمونه، )وهذ� يعك�س فهمها للق�صية(.

ومن �أمثلة ذلك، وفي �إطار �لنظر في عملية تمويل ب�صيغة 

�ل�صفحة  مطلع  فــي  �لمحكمة  ذكـــرت  �لمتناق�صة  �لم�صاركة 

�لم�صاركة  تمويل  قيمة  بلغت  �لعقود  لهذه  »و�ــصــنــد�ً  يلي:  مــا 

�لمتناق�صة �لممنوح للمدعى عليه.... بن�صبة ربح 25% وبق�صط 

�لأق�صاط  �صد�د  عن  تخلف  عليه  �لمدعى  و�أن  بــلــغ...،  �صهري 

�لم�صتحقة بذمته بموجب عقود �لم�صاركة �لمتناق�صة...«. 

  �إن ذكر ن�صبة ربح 25% دون ذكر ن�صبة �لطرف �لآخر مع 

باأن �لمعاملة هي عملية  �ل�صهرية، يوحي  ربطها بالأق�صاط 

قر�س، و�أن 25% هي ن�صبة فائدة. ولكن �صرعان ما تد�ركت 

�أن �ت�صحت لها �ل�صورة في �ل�صفحة �لثالثة  �لمحكمة بعد 

من �لحكم، حيث ذكرت �لمحكمة �أنه  »تم �إبر�م عقد م�صاركة 

�لمدعى  باأن  �لمدعي و�لمدعى عليه ت�صمن  متناق�صة بين 

عليه يمتلك قطعة �أر�س و�أنه يرغب  في �إكمال بيت عليها، 

عليه  �لمدعى  تمويل  على  �لمدعي  �لبنك  بموجبه  وو�فــق 

بطريق �لم�صاركة �لمتناق�صة، لإقامة �لإن�صاء�ت �لو�ردة في 

�لأقــ�ــصــى....و�أن  حده  مبلغ  بتقديم  �لهند�صية  �لمخططات 

�لمدعي،  للبنك  مفو�صاً  يكون  �لبناء  منفعة  ��صتغالل  حق 

ويكون للمدعى �لحق منفرد�ً في �إبر�م عقود �لإيجار للغير 

ويتقا�صى  للبناء،  �لمثل  بــاأجــرة  عليه  للمدعي  وتــاأجــيــرهــا 

له، �صو�ء  �إيــر�د ربحاً  �إجمالي كل  25% من  �لمدعي  �لبنك 

�أكان �لإير�د بدل �إيجار �أم بدل مفتاحية �أم بدل خلو، ويكون 

للمدعى عليه ن�صبة 75% من �إجمالي كل �إير�د ربحاً...«.

�إن ��ــصــتــخــد�م كــلــمــة »�لــقــر�ــس« فــي مــجــال �لــمــ�ــصــاركــة، 
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ملعلوماتك
يتمي��ز التحكيم بتمكني اأطراف النزاع م��ن اختيار القانون 

املالئم لطبيعة العقد املربم بني الطرفني وذلك بكل حرية. 

فكثريًا م��ا يختار اأطراف الن��زاع قانون��ًا يعرفونه، ويلبي 

احللول التي يرغب فيها الأطراف عند ن�شوب نزاع بينهم

مطلق������ًا: التحكي���م  مزاي���ا   1/3
�ل�صرعة و�لدقة في ح�صم �لنز�ع: تتحقق �ل�صرعة و�لدقة 

في ف�س �لنز�عات في عدة عو�مل، من �أهمها تفرغ �لمحكمين 

من ناحية، وعدم تقيدهم بالإجر�ء�ت �ل�صكلية )�لتي عادة ما 

�أ�صل �لحق، وتحول  يتم�صك بها �لق�صاء( �لتي تهدر �أحياناً 

دون تاأمينه، با�صتثناء �لإجر�ء�ت �لأ�صا�صية �لتي ت�صترك فيها 

دعــوة  ومنها  �لق�صائية،  �لإجــــر�ء�ت  مــع  �لتحكيم  �إجــــر�ء�ت 

�أطر�ف �لنز�ع بالطرق �لقانونية، و�حتر�م مبد�أ �لمو�جهة. 

كما �أن ��صتبعاد طرق �لطعن �لمعهودة في �لق�صاء من �صاأنه 

�إمكانية  عن  ف�صاًل  �ل�صرعة.  في  �إ�صافياً  عن�صر�ً  ي�صكل  �أن 

تفوي�س �لمحكمين بالحكم وفق �صيغة »�لتحكيم بال�صلح« 

�لعدل  قو�عد  وفــق  �لق�صية  في  �لمحكمون  يحكم  �أن  وهــي 

و�لإن�صاف دون �لرجوع لقانون بعينه.

�ختيار  �لـــنـــز�ع:  مــجــال  فــي  �صالعين  محكمين  وجـــود 

�إلى  �للجوء  يجنب  لنز�ع  �لفنية  بالأبعاد  ملمين  محكمين 

�لخبر�ء �إل نادر�ً، �إ�صافة �إلى �أن معرفتهم �لعملية للقو�نين 

و�لأعر�ف �لتجارية �صوف ت�صع �لحكم في م�صاره �ل�صحيح. 

وكثير�ً ما يتم �ختيار �لمحكمين بناء على �نتمائهم للقطاع 

�لذي ينتمي �إليه �لمتنازعون. وفي �لتحكيم �لدولي يمكن 

�أعدت  �لتي  �للغة  من  تمكنهم  على  بناء  �لمحكمين  �ختيار 

ي�صهل  �لــذي  �ل�صيء  �لــنــز�ع،  مو�صوع  و�لوثائق  �لعقود  بها 

للم�صطلحات  �لدقيق  �لفهم  بف�صل  عــادل  لحل  �لهــتــد�ء 

�لم�صتخدمة.

�ل�صرية �لمطلقة في ف�س �لنز�ع: تتحقق �ل�صرية بف�صل 

عدم عالنية جل�صات �لمحكمين. وتبرز قيمة هذه �ل�صرية جلية 

في �لتحكيم �لدولي، حيث يف�صل �أحياناً عدم رفع �لق�صية �إلى 

تطور  ومع  �لمعاملة.  �أ�صر�ر  على  حفاظاً  �لنظامية  �لمحاكم 

�لبتكار�ت في �لمجال �لتكنولوجي وحتى في �لجانب �لمالي 

�لإف�صاح  �إلــى  �لــدعــوة  مــع  ولكن  �ل�صرية.  مكانة  تــعــززت  فقد 

يجب  �أم  مكانة؟  لل�صرية  مـــاز�ل  هــل  �لمالية،  �لمعامالت  فــي 

م�صاهمة  �صركات  �أطر�فها  تكون  �لتي  �لق�صايا  بين  نفرق  �أن 

عامة و�ل�صركات �لأخرى. وحتى في �صركات �لم�صاهمة �لعامة، 

على  �ل�صرية  فم�صاألة  وحــدهــم.  للم�صاهمين  يكون  �لإفــ�ــصــاح 

�أهميتها تعتبر من �لم�صائل �لقابلة للنقا�س.

�لم�صارب وبذل �لعناية �أكبر مما لو لم يكن �صريكاً. كما �أن 

هناك خ�صية ت�صارب �لم�صالح. كما نجد في �لوقف �ختالط 

�لو�قف  كان  �أن  بعد  �لعامة  �ل�صناديق  �لو�قفين في  �أمــو�ل 

�لتطبيقات حديثة،  عــادة �صاحب عقار. وهــذه  وهــو  و�حــد�ً 

ولم ي�صبق �أن تم �لتعامل بها عملياً في �لقرون �لأولى من 

تاريخ �لفقه �لإ�صالمي، لكن ربما �أ�صير �إليها في كتب �لفقه 

في �صكل �فتر��صات �أو جو�ب على �صوؤ�ل.

�لــو�حــدة:   �لمعاملة  �أطــــر�ف  تــعــدد  �لــثــانــي:  �لــمــثــال 

تميزت جل �لمعامالت �لمالية �لإ�صالمية من �لناحية �لتاريخية 

بح�صر �لمعاملة في �صخ�صين. ون�صوق �أمثلة على ذلك.

• �لم�صاربة �لتاريخية: كانت تجمع بين �صخ�صين، وهما: 	

رب �لمال و�لعامل. �أما �ليوم فيمكن �أن يكون �أرباب �لمال 

�أكثر من و�حد. كما يمكن �أن يكون �لم�صاربون �أكثر من 

و�حد، ف�صاًل عن �أن رب �لمال �أ�صبح �صخ�صاً معنوياً.

• بال�صر�ء 	 لــالآمــر  �لمر�بحة  فــي  نجد  كما  �لــمــر�بــحــة:   

�ثنين  �أطر�فها  كــان  �أن  �لأقــل بعد  �أطــر�ف على  ثالثة 

فقط. وتبعاً لذلك تعددت عقود �لمعاملة �لو�حدة.

 هذه �ل�صيغ كما هي مطبقة �ليوم لي�س لها وجود �صريح 

�لفقهية  �لمجامع  عليها  �نكبت  ولكن  �لقديم،  �لفقه  فــي 

و�لــلــجــان �لــ�ــصــرعــيــة فــي �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �لــمــالــيــة �لإ�ــصــالمــيــة 

لبلورتها ب�صورة جلية.

�لتحكيم  �صيغة  فــي  نــرى  مجتمعة،  �لأ�ــصــبــاب  ولــهــذه   

�أبعاد  بين  يجمع  تاأهيل  مع  تز�من  ما  �إذ�  منا�صباً  مخرجاً 

ثالثة: �لبعد �لفني، و�لبعد �لقانوني، و�لبعد �ل�صرعي. 
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م�زايا التحكي�م بالن�شب�ة للموؤ�ش�ش�ات 
املالي�ة الإ�شالمي��ة

�لمالية  �ل�صناعة  في  �لتحكيم  مز�يا  عن  �لحديث  عند   

�لإ�صالمية، من �لإن�صاف ذكر مز�يا �لتحكيم في عمومه، وهي 

مز�يا ت�صترك فيها موؤ�ص�صات �لتحكيم على �ختالف �أنو�عها، 

مع �إبر�ز �لمز�يا �لخا�صة بال�صناعة �لمالية �لإ�صالمية، وهي 

في قلب �لمو�صوع �لذي نحن ب�صدد در��صته.

��صتعد�د �أطر�ف �لنز�ع �إلى قبول حكم �لمحكمين عن 

طو�عية: �أثبتت �لتجربة �أن �أحكام �لمحكمين وخا�صة في مجال 

طو�عية.  عن  تنفيذها  �لنز�ع  �أطــر�ف  يقبل  �لمالية  �لمعامالت 

وتعهد�ً  �لمحكمين  لحكم  �طمئناناً  هناك  �أن  ذلــك  في  و�ل�صبب 

ت�صالحية  عــد�لــة  �لتحكيم  �أن  على  بناء  �لحكم،  بتنفيذ  م�صبقاً 

�أكثر  �أن  �لأرقــام  بع�س  وتفيد  للمحكمين.  �ختيار حر  على  بنيت 

من 90% من �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن هيئات �لتحكيم �لدولية تنفذ 

دون لجوء �لأطر�ف �إلى �لمحاكم للت�صديق على حكم  �لتحكيم.

ــعــة فـــي �خــتــيــار �لـــقـــانـــون �لـــو�جـــب  �لـــمـــرونـــة �لــو��ــص

�ختيار  من  �لنز�ع  �أطــر�ف  بتمكين  �لتحكيم  يتميز  �لتطبيق: 

�لقانون �لمالئم لطبيعة �لعقد �لمبرم بين �لطرفين وذلك بكل 

يعرفونه، ويلبي  �لنز�ع قانوناً  �أطر�ف  ما يختار  حرية. فكثير�ً 

�لحلول �لتي يرغب فيها �لأطر�ف عند ن�صوب نز�ع بينهم.

املالي���ة  للموؤ�ش�ش��ات  بالن�شب�ة  التحكيم  م��زايا   2/3
الإ�شالمي���ة:

يوفرها  مز�يا  وهــي  �أعـــاله،  �لمذكورة  للمز�يا  �إ�صافة    

�لموؤ�ص�صات  فـــاإن  خ�صو�صاً،  و�لموؤ�ص�صي  عموماً  �لتحكيم 

على  بالعتماد  غيرها  مــن  �أولـــى  هــي  �لإ�ــصــالمــيــة  �لمالية 

�صيغة �لتحكيم في ت�صوية نز�عاتها، وذلك لالأ�صباب �لتالية:

ال�شريعة  لأحكام  القرارات  مطابقة   1/2/3
الإ�شالمية: 

�ـــصـــدور �أحــــكــــام مــطــابــقــة لــلــ�ــصــريــعــة �لإ�ـــصـــالمـــيـــة من 

ب�صقيها  �لإ�ــصــالمــيــة  �لمالية  �لمعامالت  فــي  متخ�ص�صين 

ممار�صة  من  �صنة  �أربعين  من  �أكثر  فبعد  و�ل�صرعي.  �لفني 

�لم�صرفي  و�لعمل  عــمــومــاً،  �لإ�ــصــالمــيــة  �لمالية  �ل�صناعة 

�لفتاوى  مئات  �صدور  وبعد  خ�صو�صاً،  �لمنظم  �لإ�صالمي 

علمية  مــادة  توفرت  �لمعامالت،  فقه  �صتى من  في مجالت 

��صتيعاب  في  متمر�صة  خبر�ت  توفرت  كما  ناجعة،  وعملية 

�ل�صرعية  �لحلول  و�قتر�ح  �لمعا�صرة،  �لم�صرفية  �لق�صايا 

�لمنا�صبة لها. وتاأكيد�ً لذلك يالحظ تر�جع ملفت في عر�س 

لندن  محاكم  على  �لإ�صالمية  بالمالية  �لمتعلقة  �لق�صايا 

وباري�س، وفي درجة �أقل مر�كز �لتحكيم في �لعالم �لغربي.

املماطلني: على  الطريق  قطع   2/2/3
 �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �لــمــالــيــة �لإ�ــصــالمــيــة �أحـــر�ـــس مــن غــيــرهــا من 

�لموؤ�ص�صات �لمالية على �ختيار �لتحكيم ك�صيغة لف�س �لنز�عات، 

فالموؤ�ص�صات  �لتقليدية.  �لموؤ�ص�صات  من  �أكبر  عليها  �ل�صرر  لأن 

�لمالية �لإ�صالمية �لتي يمنع عليها تقا�صي غر�مات مقابل �لتاأخير 

في �صد�د �لديون لعتبار ذلك من قبل �لمجامع �لفقهية من قبيل 

حقوقها  ل�صترجاع  وجيز،  وقــت  في  حكم  �صدور  �إلــى  تحتاج  ربــا، 

بالتنفيذ على �لمدين بال�صرعة �لمطلوبة. وهذه �لوظيفة يوؤديها 

مركز �لتحكيم بف�صل �لمز�يا �لمذكورة �أعاله ومنها �ل�صرعة. 

3/2/3 القدرة على معاجلة امل�شائل امل�شتجدة يف جمال 
املعامالت املالية: 

فــي  ق�صايا تخ�س  نــظــرت  �لــتــي  �لمحاكم  بع�س  �أثــبــتــت   

�لمعامالت �لمالية �لإ�صالمية عدم قدرتها على فهم طبيعة 

�لمحاكم  هنا  ونعني  �لإ�صالمية.  �لمالية  �لمعامالت  و�أبعاد 

�لبريطانية �لتي تعر�س عليها �صنوياً ن�صبة كبيرة من �لق�صايا 
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�لماليـة  �لموؤ�ص�صات  بــرنــامــج  على  �صلباً  يـــــوؤثــر  فيها  �لــبــت 

�إ�صافية عن طريق  مالية  مــو�رد  ��صتقطاب  فـي  �لإ�صالميـة 

يوؤدي  �لمعاملة في مدة وجيزة  فالبت في  �ل�صكوك مثاًل. 

�إلى غلق ملف �لنز�ع ب�صفة نهائية.

ال�شلحية:  العدالة  اأوجه  من  وجه  التحكيم   9/2/3
في ثقافة �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية من �لمفرو�س 

�أن ل تكون �لخ�صومة قطيعة بين �لموؤ�ص�صتين �لمتنازعتين، 

بعد  طيه  يتم  عابر  خالف  و�إنما  وعميلها،  موؤ�ص�صة  بين  �أو 

�صدور �لحكم، لي�صتاأنف �لتعامل �إن لم يكن قد ��صتوؤنف حتى 

ب�صرعته  �لتحكيم  يوفره  �لمناخ  وهــذ�  �لحكم.  �صدور  قبل 

�لمركز  �لمحكمين، وفي  �لنز�ع في  �أطــر�ف  و�صريته، وثقة 

�لذي يدير �لتحكيم. �أما �لتقا�صي بما يحمله من �إجر�ء�ت 

من  ��صتغاللها  وربما  �لمحاكم،  �أروقــة  في  �لق�صايا  )ن�صر 

قبل �ل�صحف( فخ�صية �لقطيعة و�ردة. 
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املركز الإ�شالمي الدويل للم�شاحلة 
والتحكيم نوذج التحكيم الدويل 

املتخ�ش�ص يف ف�ص النزاعات يف جمال 
ال�شناعة املالية الإ�شالمية

�إ�ــصــالمــي لــم يعد   �لــحــديــث عــن �لتحكيم مــن مــنــظــور 

للم�صالحة  �لـــدولـــي  �لإ�ـــصـــالمـــي  فــالــمــركــز  نــظــريــاً،  �أمـــــر�ً 

و�لتحكيم لبنة �أ�صا�صية في �لبنية �لتحتية لل�صناعة �لمالية 

ربحية  وغير  م�صتقلة  دولية  موؤ�ص�صة  باعتباره  �لإ�صالمية، 

�لأخــرى  �لتحتية  �لبنية  موؤ�ص�صات  جانب  �إلــى  متخ�ص�صة 

�لم�صار �إليها �آنفاً.

التاأ�شي�ص:  اإطار   1/4
�صنة  فعلياً  بــد�أت  �لتي  �لإ�صالمية  لل�صيرفة  �أ�صبح  لما     

�صمات  له  كيان م�صتقل،  �لإ�صالمي  دبي  بنك  بتاأ�صي�س   1974
�لتقليدية.  �ل�صيرفة  عن  م�صمونها  في  تختلف  وخ�صائ�س 

وكيفاً، كان  �ل�صنو�ت �لأخيرة كماً  ولما تعاظم هذ� �لدور في 

�لإ�صالمية  �لم�صارف  دور  تعاظم  يترجم  �أن  �لطبيعي  مــن 

�لمتبع  �لمنهج  خ�صو�صية  تعك�س  و�صرعية  قانونية  باآليات 

�صناعة  بين  �لفكري  �لخــتــالف  لهذ�  ونتيجة  �لتعامل.  فــي 

�لحاجة  ظهرت  �لتقليدية  و�ل�صيرفة  �لإ�صالمية،  �ل�صيرفة 

لأن يكون لل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية موؤ�ص�صات بنيٍة تحتية 

ومتكامل.  م�صتقل  كــيــان  لها  ي�صبح  بحيث  ن�صاطها،  تنظم 

 )3(
وتاأ�صي�س �لمركز �لإ�صالمي �لدولي للم�صالحة و�لتحكيم 

�لــفــر�غ في مجال  �إطــار �صد  �إمـــارة دبــي، يندرج �صمن  ومقره 

�أحكام  على  بناء  �لمالية  �لمعامالت  فقه  في  �لنز�عات  ف�س 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، وبال�صرعة و�لمهنية �لمطلوبتين.

 وللتاأكد من جدوى تاأ�صي�س �لمركز عهد لمكتب خبرة 

دولـــي �إعــــد�د در��ــصــة علمية للنظر فــي مــدى �لــحــاجــة �إلــى 

�لمالية  �ل�صناعة  في  �لنز�عات  ف�س  في  متخ�ص�س  مركز 

�لإ�ــصــالمــيــة وفـــق �أحـــكـــام �لــ�ــصــريــعــة �لإ�ــصــالمــيــة. وخل�صت 

يدعو  ما  �لمو�صوعية  �لأ�صباب  من  هناك  �أن  �إلــى  �لدر��صة 

�إلى تاأ�صي�س �لمركز. ومن �أهم دو�فع �إن�صاء �لمركز �صبطت 

�لدر��صة مجموعة من �لأ�صباب و�لعو�مل، نذكر منها:

)بحكم �لن�س في عقود �لتمويل على �خت�صا�س تلك �لمحاكم 

بتطبيق �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية( �لتي تتعلق بالموؤ�ص�صات 

معاملة  تطابق  مدى  تخ�س  م�صائل  في  �لإ�صالمية،  �لمالية 

�أمثلة  ومن  �لإ�صالمية.  �ل�صريعة  �أحكام  مع  معينة  م�صرفية 

ذلك مبادرة �إحدى �لمحاكم �لبريطانية �إلى »تعيين خبيرين 

لإبـــــد�ء �لـــــر�أي حـــول �لــ�ــصــيــغــة �لــقــانــونــيــة لــعــقــد �لــمــر�بــحــة 

و�ل�صروط �لبتد�ئية �لتي يجب �أن تتوفر فيه«.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى تعيين خــبــر�ء لـــــالإدلء بــر�أيــهــم في 

�لخبرة  �إلــى  �لتحكيم  لجوء  �إن  نقول:  فقهية،  م�صاألة 

�أهــل  �إل  يــدركــهــا  ل  فنية  م�صائل  وفــي  ��صتثنائي،  �أمـــر 

�لمحكمين  �ختيار  مقيا�س  لأن  �لدقيق،  �لخت�صا�س 

تعيين  يتم  �أن  �أمــا  و�لعملية.  �لعلمية  خبرتهم  ي�صمل 

خبير في م�صاألة فقهية �صدرت ب�صاأنها فتاوى منذ بد�ية 

ثمانينات �لقرن �لما�صي، ففي ذلك م�صيعة للوقت من 

ناحية، وكلفة �إ�صافية غير مبررة. وحتى عند من يقول 

باأن معرفة �لقانون �لأجنبي بالن�صبة للقا�صي �لوطني 

هي من قبيل �لوقائع، وعلى �أطر�ف �لنز�ع �إثباتها، وفي 

هذ� �صبب �إ�صافي للذهاب �إلى قا�س �أو محكم ملم �أ�صاًل 

باأحكام ومبادئ �ل�صريعة، ول د�عي حينئذ لإثباتها.

مو�شوع  للمعاملة  ال�شرعية  باجلوانب  الإملام   4/2/3
النزاع: 

مو�صوع  للمعاملة  �ل�صرعية  بالجو�نب  �لإلمام  عدم  �إن 

�لناحية  �إلى �لحكم ب�صحة �لمعاملة )من  �لنز�ع قد يوؤدي 

�إعــادة  �أو  �ل�صرعية،  �لناحية  من  بطالنها  رغــم  �لقانونية( 

بالرغم  �لو�صعي(  �لــقــانــون  لقو�لب  )لت�صتجيب  تكييفها 

باأحكام  �لتقيد   فاأين  �ل�صرعية.  �لناحية  من  �صحتها  من 

�ل�صريعة �لإ�صالمية �لمن�صو�س عليه في �لنظم �لأ�صا�صية 

��صتند  �أ�صا�صها  على  و�لتي  �لإ�صالمية،  �لمالية  للموؤ�ص�صات 

�لمتعاملون معها، وو�صعو� ثقتهم في معامالتها؟!

بال�شروط: املطلق  التقيد   5/2/3
 لحــظــنــا مــن خـــالل مــتــابــعــة قـــــر�ر�ت �لــتــحــكــيــم �أن 

هناك تقيد�ً و��صحاً من قبل �لمحكمين بتطبيق �أحكام 

�ل�صريعة، كما هو من�صو�س عليه في بند �لتحكيم، وكما 

)�لمركز  �لتحكيم  مركز  لو�ئح  في  عليه  من�صو�س  هو 

ي�صتمد  لأنه  و�لتحكيم(،  للم�صالحة  �لدولي  �لإ�صالمي 

نفوذه من �تفاق �لتحكيم. 

تطبيق  على  �لن�س  وجـــود  مــن  فبالرغم  �لمحاكم  �أمـــا 

�أمثلة ذلك  �لبند. ومن  �ل�صريعة، فقد ل تتقيد بهذ�  �أحكام 

تطبيق  ��صتبعاد  مــن  �لبريطانية  �لمحاكم  �إلــيــه  ذهــبــت  مــا 

مقر  دولــة  قو�نين  طبقت  بل  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  مبادىء 

�لبنك �لذي لم تت�صمن مجلته �لتجارية ما ينظم �لمنتجات 

�لمالية �لإ�صالمية. وكانت �لنتيجة تطبيق �لقانون �لو�صعي، 

�صو�ء كان قانون دولة مقر �لبنك �أو �لقانون �لبريطاني.

6/2/3 عدم تاأثر املحكم باملحيط القانوين: 
�لتقيد  �إل  لــه  خلفية  ول  عليه  �صلطان  ل  �لمحكم 

باتفاقية �لتحكيم خوفاً من تعر�س حكمه للبطالن. �أما 

�لمحاكم فهي عادة ما تكون حري�صة على عدم �لتناق�س 

�لعامة.  �لقانونية  �لمنظومة  مع  �أحكامها  �إ�ــصــد�ر  في 

�لفائدة  بمبد�أ  ياأخذ  �لقانون  كــان  �إذ�  ذلــك  �أمثلة  ومــن 

�أخذ�ً وعطاء، فال يتوقع �أن يلتزم �لقا�صي ب�صرط تطبيق 

ما  وهــذ�  �لعقد.  في  عليها  �لمن�صو�س  �ل�صريعة  �أحكام 

�ل�صريعة  لأحكام  ��صتبعادها  في  �أحياناً  �لجتهاد  يف�صر 

�إعادة �لتكييف حتى تن�صهر �لمعاملة في  �إلى  بال�صتناد 

�أو  بــالــعــرف،  �لحــتــجــاج  �أو  �لو�صعي،  �لــقــانــون  منظومة 

�لمنحى وجاهة، لكن ل يخدم  �لعام. وفي هذ�  بالنظام 

لتثبيت  ت�صعى  �لتي  �لإ�صالمية  �لمالية  �ل�صناعة  ذلــك 

خ�صائ�صها.

غريها  على  ال�شريعة  تقدمي  عن�شر  التحكيم   7/2/3
من القوانني: 

�ل�صريعة �لإ�صالمية،  �أحكام  �لتحكيم باب و��صع لتطبيق 

�لــقــانــون  �خــتــيــار  فــي  �لتحكيم  يــوفــرهــا  �لــتــي  �لــحــريــة  لأن 

�لو�جب �لتطبيق على �لنز�ع تجعل تقديم تطبيق �ل�صريعة 

ومــر�عــاة  و�قــعــيــاً.  �أمــــر�ً  �لقانونية  �لنظم  مــن  غيرها  على 

تطبيق �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، من �لم�صائل �لجوهرية 

في ن�صاط �ل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية. 

الت�شنيف:  على  التاأثري   8/2/3
دون  طويلة  لفترة  �لمحاكم  �أمـــام  عالقة  نــز�عــات  وجــود 

اإن جلوء التحكيم اإىل اخلربة اأمر ا�شتثنائي، ويف 

م�شائل فنية ل يدركها اإل اأهل الخت�شا�ص الدقيق، 

لأن مقيا�ص اختيار املحكمني ي�شمل خربتهم العلمية 

والعملية
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�لــقــانــونــيــة فــي هـــذه �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �لــمــالــيــة �لإ�ــصــالمــيــة من 

�أو بوثائق م�صتقلة، كما  �إدر�جها في �لعقود �لتي تبرم  �أجل 

�لمحكمين  من  قائمة  �لمحتكمين  ذمة  على  �لمركز  ي�صع 

و�لقانون  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  باأحكام  �لملمين  و�لخبر�ء 

�لمركز  وي�صهم  و�لنز�هة،  �لح�صنة  �ل�صمعة  وذوي  �لمقارن، 

بال�صهر  وذلــك  �لتحكيمية،  �لثقافة  م�صتوى  من  �لرفع  في 

عــلــى �إعــــد�د �لـــــدور�ت �لــتــدريــبــيــة و�لــتــو��ــصــل مــع �لإد�ر�ت 

�لقانونية في �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية.

املرك���ز: ن�ش��اط  واآلي��ات  اإج���راءات   3/4
�لموؤ�صر  �أنها  على  �لمركز  د�خل  �لن�صاط  لآليات  ينظر   

على  �لمركز  يحر�س  �لإطـــار  هــذ�  وفــي  �لتحكيم.  لنجاعة 

كما  �لإجــر�ئــيــة.  �لناحية  من  �لتحكيم  في  �لفعالة  �لإد�رة 

يحر�س �لمركز من ناحية �لمو�صوع على �لقانون �لو�جب 

�إل  �لــنــز�ع،  �ختياره لأطــر�ف  و�إن عهد في  �لــذي  �لتطبيق، 

وقد  �لإ�ــصــالمــيــة.  �ل�صريعة  �أحــكــام  يخالف  �أن  يجب  ل  �أنــه 

�لــمــرونــة لتي�صير عملية  مــن  كــبــيــر�ً  قــــدر�ً  �لــمــركــز  تــوخــى 

�لتحكيم، دون �أن تنقلب تلك �لمرونة �إلى م�صدر مماطلة. 

كما �أن �لطمئنان على �صالمة �لأحكام �ل�صادرة عن هيئات 

ت�صكيل  تم  بعناية، حيث  �لمركز قد حظيت  د�خل  �لتحكيم 

�ل�صادرة  �لأحــكــام  تطابق  مــدى  في  للنظر  ��صت�صارية  هيئة 

�لمركز  ولــو�ئــح  �أنظمة  وفــق  �لم�صكلة  �لتحكيم  هيئات  عن 

مع مبادئ و�أ�صول �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، دون �أن ت�صكل 

هذه �لهيئة درجة تقا�صي، لأن حكم �لتحكيم نهائي.

الإدارة  على  املركز  حر�ص   1/3/4
الفّعالة  يف التحكيم:

 يحر�س �لمركز �لإ�صالمي �لدولي للم�صالحة و�لتحكيم  

عدة  و�صع  على  متخ�ص�صة  دولية  تحكيم  موؤ�ص�صة  ب�صفته 

�صو�بط و�إجر�ء�ت ت�صمن �صدور �أحكام �صليمة من �لناحية 

�لمحيط  في  مقبولة  تكون  حتى  و�لمو�صوعية،  �لإجر�ئية 

�لطعن  �لإ�صالمية، وبعيدة عن  �لمالية  لل�صناعة  �لقانوني 

فيها بالبطالن. ومن هذه �لإجر�ء�ت:

• خــبــر�ء 	 قــبــل  مـــن  وبـــحـــيـــاد  بـــاقـــتـــد�ر  �لــتــحــكــيــم  �إد�رة 

ومخت�صين فنياً وقانونياً و�صرعياً.

• من 	 خ�صائ�س  �لإ�صالمية  �لمالية  �لخدمات  ل�صناعة 

تميزها  و�لم�صطلحات  و�لممار�صة  �ل�صو�بط  حيث 

عن �ل�صناعة �لمالية �لتقليدية. ومثل هذ� �لختالف 

يحتاج �إلى �آليات ن�صاط مختلفة في �لأهد�ف و�لآليات، 

بما فيها كيفية ف�س �لنز�عات.

• تــطــور حــجــم �لــ�ــصــنــاعــة �لــمــ�ــصــرفــيــة �لإ�ــصــالمــيــة في 	

�ل�صنو�ت �لأخيرة ب�صكل ملحوظ.

• تــــطــــور وتـــعـــقـــيـــد �لـــمـــعـــامـــالت �لـــمـــالـــيـــة عـــمـــومـــاً 	

و�لإ�صالمية خ�صو�صاً.

• غياب خبر�ء في �ل�صناعة �لم�صرفية �لإ�صالمية د�خل 	

�لأنظمة �لقانونية �ل�صائدة.  

ي�صاف �إلى ذلك �لعنا�صر �لتالية:

�لــمــكــانــة �لــمــتــمــيــزة لــلــ�ــصــلــح و�لــتــحــكــيــم فـــي مــجــال  �

مع  خ�صو�صاً،  و�لإ�صالمية  عموماً  �لمالية  �لمعامالت 

و�ل�صنة  �لقر�آني  بالن�س  و�لتحكيم  �ل�صلح  م�صروعية 

�لنبوية و�لإجماع. 

رغبة �لمتعاملين في �لتجارة �لدولية ب�صيغة �لتحكيم  �

لــحــ�ــصــم خــالفــاتــهــم. فـــال يــكــاد يــخــلــو عــقــد مـــن عــقــود 

�لتجارة �لدولية من �صرط �للجوء �إلى �لتحكيم.

�أ�صا�س  � على  �لنز�عات  لف�س  �آلية  لإيجاد  �لحاجة  بــروز 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، وذلك ب�صبب تعاظم دور �لموؤ�ص�صات 

�لموؤ�ص�صات  يقدر عدد  )حيث  عــدد�ً  �لإ�صالمية  �لمالية 

�لمالية �لإ�صالمية من بنوك، و�صركات تاأمين، و�صركات 

تاأجير، و�صناديق ��صتثمارية باأكثر من خم�صمائة حول 

مئات  �لموؤ�ص�صات  هــذه  )تدير  حيث  ونوعية   ،) �لعالم 

�إيجاد  �إلــى  �بــرز �لحاجة  �لـــدولر�ت(، ما  �لباليين من 

�آلية لف�س �لنز�عات على �أ�صا�س �ل�صريعة �لإ�صالمية.

جعل  � وت�صعبها،  �لإ�ــصــالمــيــة  �لمالية  �لمنتجات  تــنــوع 

�لعــتــبــار خ�صائ�س هذه  بعين  �لأخـــذ  �لــ�ــصــروري  مــن 

�لمنتجات، وذلك بالإلمام بالجو�نب �ل�صرعية و�لفنية، 

و�إل تعطلت م�صالح �لموؤ�ص�صات �لمالية �لمذكورة.

و��صع،  � نطاق  على  �ل�صريعة  قو�عد  �إلى  �لحتكام  قبول 

قبل  مــن  �لإ�ــصــالمــيــة  لل�صريعة  �لحــتــكــام  �أ�صبح  حيث 

�لــعــديــد مـــن �لــجــهــات �أمـــــر�ً و�قـــعـــاً، �ـــصـــو�ء مـــن خــالل 

�لدر��صات �لقانونية و�لأكاديمية �لتي ترى في �ل�صريعة 

منهجاً عادًل لف�س �لنز�عات، �أو من قناعة رجال �لأعمال 

�لإ�صالمية،  �ل�صريعة  قو�عد  و�إن�صاف  وعد�لة  بمرونة 

وذلك لقدرة �ل�صريعة على تحقيق �لتو�زن في �لحقوق 

و�لو�جبات، وت�صبثها بمبد�أ �لعدل و�لإن�صاف كاأمر ثابت، 

وهو مبتغى كل �لجهات �لعاملة في �لحقل �لمالي.

غياب مركز تحكيم تجاري دولي متخ�ص�س في �لمنطقة  �

�لإ�ــصــالمــي  �لــمــركــز  با�صتثناء  و�لإ�ــصــالمــيــة،  �لــعــربــيــة 

 ،1991 �صنة  تاأ�ص�س  �لــذي  بالقاهرة  �لتجاري  للتحكيم 

�لأخــرى  و�لإقليمية  �لدولية  �لمر�كز  فــي  �لعمل  فــاإن 

�ختارها  �لــتــي  �لو�صعية  �لــقــو�نــيــن  تطبيق  على  يــقــوم 

�لمت�صاعدة  �لحاجة  تلبي  ل  وبالتالي  �لــنــز�ع،  �أطــر�ف 

لل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية.

�لمعامالت  � فــي  متخ�ص�س  دولــي  تحكيم  مركز  ظهور 

تعميق  فــي  ي�صهم  �أن  �ــصــاأنــه  مــن  �لإ�ــصــالمــيــة  �لــمــالــيــة 

وح�صد  �لــقــطــاع،  ذلـــك  فــي  �لمهنية  �لتحكيم  مفاهيم 

�لطاقات �لمادية و�لعلمية ل�صالح �لقطاع. 

حر�س �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية من خالل �لتو�صيات  �

لل�صناعة  �لتحتية  �لبنية  ��صتكمال  عــلــى  و�لــمــقــتــرحــات 

�لنز�عات،  لف�س  دولــي  قانوني  بجهاز  �لإ�صالمية  �لمالية 

وذلك لمعا�صدة �لقطاع �لمالي �لإ�صالمي في هذ� �لجانب.

�إحياء ون�صر مبادئ �لفقه �لإ�صالمي في مجال �لمعامالت،  �

لأن �لأحكام �لتي �صت�صدر عن �لمركز �صوف تتجاوز �لبت 

لهيئات تحكيم  �لنز�ع بين �لخ�صوم، لت�صبح مرجعاً  في 

�أحكام  �صتكون  وعموماً  ودولية.  و�إقليمية  محلية  �أخــرى 

�لمحكمين مرجعاً فقهياً للبحوث �لأكاديمية.  

2/4 التخ�ش�ص يف الأهداف: 
�لنز�عات  في  �لف�صل  لتنظيم  بالأ�صا�س  �لمركز  يهدف   

�لمالية  �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات  بــيــن  تن�صاأ  �لــتــي  و�لــتــجــاريــة  �لــمــالــيــة 

�لغير،  وبين  بينها  �أو  متعامليها،  وبين  بينها  �أو  و�لتجارية، 

�أحكام  يخالف  ل  بما  و�لتحكيم  �لم�صالحة  ب�صيغتي  وذلــك 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، كما يقدم �لمركز عدة خدمات قانونية 

كتقديم  �لإ�ــصــالمــيــة  �لمالية  لل�صناعة  م�صاندة  و�صرعية 

ب�صيغة  �لــمــركــز  دور  تفعيل  ويــتــم  �لقانونية،  �ل�ــصــتــ�ــصــار�ت 

�ل�صرط و�لم�صارطة �لتي ي�صعها �لمركز بين �أيدي �لإد�ر�ت 

• �حتر�م �صرية �لإجر�ء�ت.	

• ونظم 	 لو�ئح  على  �لمركز  يجريها  �لتي  �لتعديالت  ن�صر 

�لتحكيم، حتى يكون �لمتنازعان على بينة من �لتعديالت.

• �لحر�س على �صدور �أحكام تتوفر فيها مقومات �لأحكام 	

�لـــدفـــاع، و�لــتــعــلــيــل، وعــدم  �ل�صليمة مــن حــيــث حــريــة 

�لن�س  يجب  وما  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام  مخالفة 

عليه في �لحكم، كذكر �لم�صاريف مع تحديد �لطرف 

�لملزم بدفعها، �أو ن�صب توزيعها بين �لأطر�ف. 

تطبيقه  املحكمني  على  يجب  الذي  القانون   2/3/4
على مو�شوع النزاع:          

 �إن �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية و�إن كانت مرجعيتها 

�لأ�صا�صية هي �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية �إل �أنها تخ�صع في 

نف�س �لوقت ل�صو�بط �أخرى، فهي بذلك تن�صط تحت »تعدد 

�لأنظمة«، كما �أ�صلفنا.

من  بد  ل  �لتطبيق  �لــو�جــب  �لقانون  عن  �لحديث  وعند   

�لأخذ بعين �لعتبار تعدد �لأنظمة �لمذكور �آنفاً. وفي مجال 

�لتحكيم فاإنه لأطر�ف �لنز�ع كامل �لحرية في تحديد �لقانون 

�لذي يجب على �لمحكمين تطبيقه على مو�صوع �لنز�ع. وفي 

حالة عدم تحديد �لأطر�ف للقانون �لو�جب �لتطبيق - �صو�ء 

�لذي  �لقانون  �لمحكمون  - يطبق  بعده  �أو  �لنز�ع  ن�صوب  قبل 

قانون  �أو  �لعقد،  �إبــر�م  مكان  قانون  كان  �صو�ء  منا�صباً،  يرونه 

مكان تنفيذه، وذلك مع مر�عاة �صرط �لعقد وقو�عد و�أعر�ف 

�أ�ــصــدر مجمع �لفقه  �لــنــز�ع. وقــد  �لــدولــيــة وطبيعة  �لــتــجــارة 

�لإ�صالمي �لدولي قر�ر�ً في مو�صوع �لتحكيم و�صع فيه �لأ�ص�س 

و�لمر�جعة  �لمحا�صبة  هيئة  �أ�ــصــدرت  كما  للتحكيم.  �لعامة 

للموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية معيار�ً في هذ� �ل�صاأن، وبالتالي 

�أ�صبح هناك مرجع فقهي معا�صر يقنن �لتحكيم.

 وعماًل بما جاء بالمادة 11 من �لنظام �لأ�صا�صي للمركز 

»يجب على �لمحكمين �للتز�م بالقانون �لذي �ختاره �أطر�ف 

�لنز�ع. وفي حالة عدم تحديد �لقانون و�جب �لتطبيق في 

م�صارطة �أو �صرط �لتحكيم، فاإنه يتعين على هيئة �لتحكيم 

بالعقد  �لت�صاقاً  �لأكــثــر  �لتطبيق  و�جـــب  �لــقــانــون  �خــتــيــار 

محل �لنز�ع، م�صتر�صدة بمكان �نعقاد �لعقد ومكان تنفيذه 

وجن�صية �لمتعاقدين وموطنهما و�لقانون و�جب �لتطبيق. 
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�إلى  �لو�صعي  �لقانون  ��صتبعاد  يقوم على عدم  فيها مخرجاً 

جانب عدم �إغفال �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية. 

 ومع بدء ن�صاط �لمركز �لإ�صالمي �لدولي للم�صالحة 

و�لتحكيم �لذي �أ�ص�صته �ل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية نف�صها، 

على  طــر�أ  فقد  �لــنــز�عــات،  فــي مجال ف�س  ليكون مرجعها 

�لمطروح عن�صر جديد  �لتطبيق  �لو�جب  �لقانون  مو�صوع 

قد يعطي للمو�صوع �أبعاد�ً �أخرى يتعين در��صتها لحقاً.

الإج���راءات:  يف  امل�رون��ة   3/3/4
من نقاط قوة �لمركز في هذ� �لجانب �أن نظام �لتحكيم 

فــي �لــمــركــز ل يــتــاأثــر بــقــانــون وطــنــي مــعــيــن. فـــالإجـــر�ء�ت 

�لقانونية �لتي يرعاها �لمركز بالرغم من وجود مقره في 

دبي، يمكن �أن تجرى في �أي مكان بالعالم. و�لمرونة قد تكون 

ب�صريح ن�صو�س �لنظام �لأ�صا�صي ولو�ئح �لمركز،  وقد تكون 

�لإ�صالمية،  �لمالية  �ل�صناعة  لحاجة  �لإ�صغاء  طريق  عن 

و�ل�صتجابة لخ�صو�صياتها باقتر�ح حلول خا�صة، وقد تكون 

باتخاذ مجموعة من �لإجر�ء�ت لتفادي �لمماطلة. 

الن�شو�ص: مبقت�شى  املرونة   4/3/4
 يظهر �لــمــركــز مــرونــة كــبــيــرة فــي مــجــال فــ�ــس �لــنــز�عــات 

بالتحكيم، حيث ن�صت �لمادة 3 من �لنظام �لأ�صا�صي، و�لمادة 6 

من لئحة �إجر�ء�ت �لمركز على �إمكانية �ختيار مكان �لتحكيم 

من قبل �لأطر�ف. �أما ب�صاأن لغة �لتحكيم فيمكن �ختيارها على 

�أن يتم �لتحكيم باللغة �لعربية،  نحو يت�صم بالمرونة، فالأ�صل 

متى  �أخـــرى  لغة  �لتحكيم  هيئة  تقرر  �أو  �لأطــــر�ف  يتفق  وقــد 

�لخ�صومة  ومالب�صات  ظــروف  ت�صتوجبها  �ــصــرورة  لذلك  ر�أت 

باللغة  �لحكم  ي�صدر  �أن  يجب  �لأحـــو�ل  كــل  وفــي  �لتحكيمية. 

�لمركز في �صياغة حكم  �لتي يوليها  �لعربية، وذلك لالأهمية 

�لم�صطلحات  بع�س  طــيــاتــه  فــي  يــحــتــوي  قــد  �لـــذي  �لتحكيم 

�لفقهية �لتي يخ�صى من جر�ء ترجمتها تغيير �لمق�صود منها 

�أو �صوء فهمها عند �لتنفيذ.

وحول مدة �إ�صد�ر �لحكم فقد حر�س �لمركز على �أن ل 

تتجاوز مدة �لتحكيم 6 �أ�صهر من يوم �إحالة ملف �لق�صية 

�إلـــى �لــهــيــئــة، مــع �إمــكــانــيــة تــمــديــد مـــدة �لتحكيم لــفــتــرة ل 

بلغ  وقــد  م�صبباً.  �لطلب  يكون  �أن  على  �أ�صهر  �صتة  تتجاوز 

معدل �لزمن �لذي ت�صتغرقه �لق�صايا في �لمركز �أقل من 4 

��صتبعاد  �لتحكيم  هيئة  على  يتوجب  �لأحـــو�ل  جميع  وفــي 

في  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام  مع  تتعار�س  �لتي  �لأحكام 

من  تختار  �أن  �لتحكيم  ولهيئة  �لتطبيق.  و�جــب  �لقانون 

و�جتهاد�ت  �لفقهية  �لمجامع  و�آر�ء  �لإ�صالمية  �لمذ�هب 

هيئات �لرقابة �ل�صرعية في �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية 

ما تر�ه منا�صباً لمو�صوع �لنز�ع«.

 ولكن ن�صاط �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية في محيط 

قانوني تطبق فيه �أحكام �ل�صريعة. كما تطبق فيه �لقو�نين 

�لــو�ــصــعــيــة، �أو تــطــبــق فــيــه �أحـــكـــام �لــقــانــون �لــو�ــصــعــي مع 

وتعامل  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام  بتطبيق  جزئي  قبول 

�لتقليدية  �لموؤ�ص�صات  مع  �لإ�صالمية  �لمالية  �لموؤ�ص�صات 

�لتي تتم�صك عادة بتطبيق �لقانون �لو�صعي في معامالتها، 

للتعاون  �لممكنة  �لحلول  فــي  �لنظر  �لمنا�صب  مــن  جعل 

و�أن  خا�صة  مختلفة،  قانونية  مرجعيات  لها  موؤ�ص�صات  بين 

�لتمويالت �لكبرى تحتاج �إلى تمويالت م�صتركة )�لتمويل 

�لم�صرفي �لمجمع(. وقد تكون �لموؤ�ص�صة �لمالية �لإ�صالمية 

موقف  فــي  تقليدية  موؤ�ص�صة  مــع  معامالت  تربطها  �لــتــي 

تفاو�صي ل يمّكنها من فر�س قانونها ليحكم �لمعاملة، كاأن 

م�صرفي  تمويل  في  �لتقليدي  �لبنك  م�صاهمة  ن�صبة  تكون 

م�صترك �أكبر من ن�صبة �لبنك �لإ�صالمي، �ل�صيء �لذي جعل 

بع�س �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية تقبل بتحكيم �لقانون 

في  �لو�صعية  �لقو�نين  �أن جل  تارة من  �لو�صعي، منطلقة 

�ل�صريعة  �أحكام  �لعربي و�لإ�صالمي م�صتمدة من  �لعالمين 

بين  و�صريحة  مبدئية  مخالفة  هناك  ولي�صت  �لإ�صالمية، 

�ل�صريعة وقانون �لمعامالت، وتارة تقبل بالأمر �لو�قع لعدم 

�صياع فر�صة �لتمويل ولو وجدت �صبهة في ذلك. 

من  �لتطبيق  �لــو�جــب  �لــقــانــون  لمعرفة  مــا  يخفى  ول 

تطبيق  تحتمل  �لتي  �لدولية  �لمعامالت  في  خا�صة  �أهمية 

�لدولية  �لمعامالت  فــاإذ� ح�صل خالف في  �أكثر من قانون. 

معرفة  مــن  بــد  فــال  �لتحكيم  �أو  �لق�صاء  على  عــر�ــس  �ــصــو�ء 

�أولية  �لقانون �لو�جب �لتطبيق. وتعد هذه �لمعرفة م�صاألة 

ت�صبق كل حل للنز�عات، بل �إن �لت�صوية �لودية نف�صها ل تخلو 

من �ل�صعي لمعرفة �لقانون �لو�جب �لتطبيق، وذلك لتقدير 

حجم ونوعية �لتنازلت �لتي يعتزم كل طرف �لقيام بها.

كما �أن بع�س �لموؤ�ص�صات �لإ�صالمية ذهبت في نف�س �لتجاه 

�أحكام  يخالف  قد  ما  �لو�صعية  �لقو�نين  في  �أن  �فتر��س  مع 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، فتحوطت بذكر �صيغة تن�س على تطبيق 

�لقانون �لو�صعي »بما ل يخالف �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية«. 

وقد �أثبتت �لتجربة �أن مثل هذه �ل�صيغ وخا�صة �لتوفيقية 

حظها  فكرية  مدر�صة  لكل  �أعطت  وكاأنها  تبدو  �لتي   - منها 

من �لتفعيل - كانت �صبباً مبا�صر�ً في ت�صرر بع�س �لموؤ�ص�صات 

وعر�س  �ل�صيغة،  تفعيل  وقــت  حــان  لّما  �لإ�صالمية  �لمالية 

�صلبي  بتف�صير  وذلــك  �لــنــز�ع،  فــي  للبت  �لق�صاء  على  �لأمـــر 

�أحكام �ل�صريعة  لتلك �ل�صيغ كانت نتيجته �لتقليل من �صاأن 

�أمر لم تتوقعه  �إن لم يكن �ل�صتبعاد �لكلي، وهو  �لإ�صالمية 

ر�أت  و�لتي  �ل�صروط،  تلك  مثل  على  ن�صت  �لتي  �لموؤ�ص�صات 

�أ�صهر. وبف�صل تعاون هيئات �لتحكيم و�صعي �لمركز �لحثيث 

�أ�صهر.   3 �إلــى  �لمدة  تتقل�س  �أن  يتوقع  �لق�صايا،  لمتابعة 

�إلى  �أي�صاً في تعيين �لمحكمين بالإ�صافة  وتظهر �لمرونة 

جملة �لمز�يا �لتي يوفرها �لمركز للمحتكمين.

عقود  فــي  بــالــمــركــز  �لــخــا�ــس  �لتحكيم  بــنــد  �إدر�ج  وتـــم 

�إلى  بالإ�صافة  �لإ�صالمية،  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  من  �لعديد 

وم�صاندة  �لمركز  لعمل  تكميلية  وملتقيات  فعاليات  عــدة 

لل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية.

يجمعون  محكمين  تاأهيل  باأهمية  �لمركز  من  و�إيماناً 

عدة  �لمركز  نفذ  فقد  و�لقانوني،  �ل�صرعي  �لبعدين  بين 

�صنوي،  دولــي  بموؤتمر  تم�صكه  عن  ف�صاًل  تدريبية،  بر�مج 

��صتجد  ما  لتد�ر�س  �لقانونية،  �لمهن  �أ�صحاب  فيه  يجمع 

في مجال �لتمويل �لإ�صالمي، ي�صاف �إلى ذلك قيام �لمركز 

بخطو�ت عملية تتمثل في ما يلي:

• عقد �جتماعات مع �لإد�ر�ت �لقانونية.	

• �إعــــــد�د مــجــمــوعــة مـــن �لأ�ــصــئــلــة و �لأجــــوبــــة حــول 	

�أ�صا�صيات �لتحكيم.

• في 	 ت�صهم  ثابتة  �أبو�باً  تت�صمن  تعريفية  ن�صرة  �إ�صد�ر 

�لتاأهيل ورفع �للتبا�س حول �لتحكيم. 

• �لموؤ�ص�صات 	 وتــزويــد  �لمحكمين  �أحــكــام  على  �لتعليق 

�لمالية بها..

اخلا�شة:  للحالت  بال�شتجابة  املرونة   5/3/4
اقرتاح �شيغة لف�ص النزاعات ذات املبالغ ال�شغرية:

مـــن خــــالل �تـــ�ـــصـــال �لـــمـــركـــز بــالــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �لــمــالــيــة 

�لإ�صالمية عبر �لعالم، ونظر�ً لختالف �لبيئة �لقانونية 

من  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  بع�س  طلبت  لأخـــرى،  دولــة  مــن 

�لمركز �أن يتم �لتفكير في �إعد�د �صيغة تحكيمية منا�صبة، 

ترى  و�لــتــي  �لمحلية  �ل�صغيرة  �لمنازعات  بين  للتفريق 

فيها تلك �لموؤ�ص�صات باأن �لق�صاء �أن�صب لحلها، و�لمنازعات 

�لأخـــــرى �لــتــي تـــرى تــلــك �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �إخــ�ــصــاعــهــا لبند 

�لتحكيم من خالل �لمركز �لإ�صالمي �لدولي للم�صالحة 

�إلــى  �لمركز  خل�س  و�لتدقيق  �لــدر��ــصــة  وبعد  و�لتحكيم، 

�صياغة تجمع بين �لتحكيم و�لق�صاء تم ترتيبها وتزويد 

�لجهة �لمعنية بها.

املركز الإ�شالمي الدويل للم�شاحلة والتحكيم 

م�شتعد لف�ص املنازعات يف املعامالت املالية
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�لح�صابات  �إجــر�ء  ثم  �أوًل،  �لغلق 

ما  وعـــادة  ثــانــيــاً،  �لطرفين  بين 

لتو�صيح  �إلــى خبير  �للجوء  يقع 

حقوق �لطرفين. و�لحل �لأن�صب 

تحت  م�صترك  ح�صاب  فتح  يتم  �أن 

�لمتناق�صة«  �لــمــ�ــصــاركــة  »حــ�ــصــاب  عــنــو�ن 

ويــكــون  للبنك،  �لــمــالــيــة  �لم�صاهمة  فــيــه  ت�صخ 

�إطار�ً لإيو�ء �لإير�د�ت فيما بعد، على �أن يتفق م�صبقاً 

على كيفية �إد�رته )توقيع م�صترك �أو منفرد(.  

ثانياً: عند عر�س ق�صاياها على جهات ف�س �لنز�ع 

�أن  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  على  تحكيم(،  مــر�كــز  �أو  )محاكم 

تتفادى ��صتخد�م �لم�صطلحات �لمجملة وغير �لدقيقة �لتي 

من �صاأنها �أن ت�صو�س على طبيعة �لمعاملة. ومن �أمثلة ذلك 

تذكر بع�س �لموؤ�ص�صات في طلباتها كلمة »ر�صوم« بدًل من 

»�لت�صهيالت  ��صتخد�م  �أو  �لتاأجير،  »�أجــرة« في مجال  كلمة 

�لإ�صالمية« في �إجارة �لمعد�ت، لأن كلمة �لت�صهيالت ترمز 

يملكها  معد�ت  يوؤجر  لم  �لإ�صالمي  �لبنك  بينما  للقر�س، 

�أوًل، ثم يوؤجرها بعد ذلك، فال معنى �إذن ل�صتخد�م كلمة 

ت�صهيالت بالمعنى �لم�صتخدم في �لتمويل �لتقليدي.

5

التو�شي����ات
�صاحب  مــبــادرة  تخ�صي�س  �صوء  وعلى  �لبحث  هــذ�  ختام  في 

�لــ�ــصــمــو �لــ�ــصــيــخ مــحــمــد بــن ر��ــصــد �آل مــكــتــوم حـــول دبـــي عا�صمة 

لالقت�صاد �لإ�صالمي م�صار�ً للتحكيم في �لعقود �لإ�صالمية، نرى 

من �لمنا�صب �لدعوة �إلى تفعيل �لم�صار �لتحكيمي في �لمعامالت 

لف�س  كاآلية  �لتحكيم  تهم  نقطة  نقطتين:  على  بالتاأكيد  وذلــك 

�لنز�عات، و�أخرى تهم �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية.

على  احلر�ص  التحكيم:  تهم  التي  للنقطة  بالن�شبة    /1
التدريب والتاأهيل

يــقــتــرح تــنــظــيــم دور�ت تــدريــبــيــة مـــع جــهــات �لــتــدريــب 

�لق�صاة،  �إليها  يدعى  وخارجها  �لمقر  دولــة  في  و�لتاأهيل 

�لإد�ر�ت  ومـــدر�ء  �لمحاكم،  لــدى  و�لــخــبــر�ء  و�لــمــحــامــون، 

�لــقــانــونــيــة فــي �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات �لــمــالــيــة �لإ�ــصــالمــيــة، ومــر�كــز 

�لمالية  بال�صناعة  �لمعنية  �لجهات  من  وغيرها  �لبحوث 

عموماً وبال�صناعة �لمالية �لإ�صالمية خ�صو�صاً. كما يمكن 

�لتفكير في تنظيم تاأهيل خا�س للجهاز �لق�صائي لأهميته، 

�صو�ء عند �لنظر في م�صائل تتعلق بفقه �لمعامالت، �أو عند 

�لنظر في �لت�صديق على �أحكام �لمحكمين.

على  احلر�ص  الإ�شالمية:  املالية  للموؤ�ش�شات  بالن�شبة   /2
الدقة يف اإجراءات تنفيذ املعامالت املالية الإ�شالمية: 

�لفر�صة  تفوت  �أن  �لإ�صالمية  �لمالية  �لموؤ�ص�صات   على 

وذلــك  �لإجــر�ئــيــة،  �لــثــغــر�ت  وم�صتغلي  �لمماطلين،  عــلــى 

باتخاذ �ل�صو�بط �لتالية: 

�أوًل: �أن ت�صع نظاماً �إجر�ئياً دقيقاً في تنفيذ معامالتها 

عموماً، وفي مجال �لم�صاركات خ�صو�صاً، وذلك بتفادي تحويل 

للمتعاملين  �ل�صخ�صية  �لح�صابات  �إلـــى  م�صاهماتها  مبالغ 

�لم�صروع(، حتى ل يجد  �ل�صريك هو منفذ  معهم )ولــو كان 

�أنها قر�س  �إعادة تكييف �لعملية على  �ل�صريك مجاًل لطلب 

�إطــار  فــي  �لمتعاملين  �أحــد  بذلك  �حتج  كما  جـــاٍر،  ح�صاٌب  �أو 

�إل  �لجاري  بالح�صاب  �لحتجاج  وما  �لمتناق�صة.  �لم�صاركة 

لمبد�أ  �لجاري يخ�صع  �لح�صاب  لأن  �لوقت،  ك�صب  دليل على 

الهوام�ص

)1 ( م�صطلح �ل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية و�إن كان يعني �أ�صا�صاً �لم�صارف �لتي 

�إل  تاريخاً،  و�أقــدم  عــدد�ً  �أكبر  باعتبارها  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أحكام  وفق  تعمل 

�صركات  ي�صم  فالم�صطلح  �لإ�صالمية.  �لم�صارف  ن�صاط  من  و�أ�صمل  �أو�صع  �أنــه 

�ل�صتثمار،  و�صناديق  بالتمليك،  �لمنتهية  �لإجــارة  و�صركات  �لتكافلي،  �لتاأمين 

و�صركات �ل�صتثمار، و�صركات �لتمويل، و�ل�صكوك، وكذلك �ل�صركات �لتي ت�صدي 

خدمات ��صت�صارية �صرعية لخدمة هذه �ل�صناعة. كما يعني هذ� �لم�صطلح عالوة 

�لمالية  �لموؤ�ص�صات  تتبناها  �لتي  �لمالية  �لمنتجات  �لمذكورة  �لموؤ�ص�صات  عن 

�أنو�ع �لم�صاركات، و�لبيوع �ل�صرعية، وعقود �لإجارة  �لإ�صالمية، و�لتي ت�صم كل 

وغيرها من �لمنتجات �لمجازة من قبل �لمجامع �لفقهية و�للجان �ل�صرعية في 

�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية.

)2 ( فيما يلي قائمة بالموؤ�ص�صات �لد�عمة لل�صناعة �لمالية �لإ�صالمية دون ذكر 

�خت�صا�س كل موؤ�ص�صة لعدم �صماح �لمجال بذلك.

1/ هيئة �لمحـا�صبـة و�لمر�جعـة للموؤ�ص�صـات �لماليـة �لإ�صالميـة. 
2/ �لمجل�س �لعـام للبنـوك و�لموؤ�ص�صـات �لماليـة �لإ�صالميـة. 

3/ مجل�س �لخدمـات �لماليـة �لإ�صالميـة. 
4/ �لوكـالة �لإ�صالميـة �لدوليـة للت�صنيف.

5/ �لمركز �لإ�صالمي �لدولي للم�صالحة و�لتحكيم.
6/ مركز �ل�صيولة بالبحرين.  

7/ �ل�صوق �لمالية �لإ�صالمية �لدولية. 
8/ �لهيئة �لعالمية لإد�رة �ل�صيولة �لإ�صالمية. 

�أخرى متخ�ص�صة في مجالت متنوعة وهي �لتي تم  �إلى جانب موؤ�ص�صات   ) 3(

ذكرها بالمرجع رقم )1(

ا�هداف
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جاءت  �لإ�صالمية  �لر�صالة  فــاإن  �أخــرى  ناحية  ومــن 

�أ�ــصــمــى مــو�قــفــه، و�أن�صج  لتعبر عــن ديــن �لإ�ــصــالم فــي 

لأمــور  يتفرغ  كي  لالإن�صان  و�إر�ــصــاد�تــه  عطاء�ته  و�أكمل 

�لدين و�لدنيا، لذ� جاءت بالت�صريع �لكامل لكل جو�نب 

�لحياة، كما كانت �لتمام لر�صالت �لأنبياء.

لأتمم  بعثت  »�إنما  و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  ويقول   

مــكــارم �لأخــــالق« ومــن هنا ربما ل نجد غــر�بــة فــي �أن 

لعباده  �هلل  تكليف  هــي  �لإ�ــصــالمــيــة،  �لر�صالة  خال�صة 

كل  فــي  و�لأمــثــل  �لأجـــود  �لموقف  باتخاذ  ومطالبتهم 

حركاتهم و�صكناتهم، �أو مجمل عملهم ون�صاطهم. 

�لنبوية  و�لأحــاديــث  �لقر�آنية  للن�صو�س  و�لمتتبع 

�ل�صريفة، �لتي بثت في �لفرد �لرغبة و�لطاعة و�لعمل، 

يجد �أن غاية �لم�صرع في �لمكلف لي�س مجرد �لن�صياع 

�لن�صو�س  ثنايا  في  يجد  ولكن  فقط،  بالعمل  و�لقيام 

�لعمل  هــو  و�لــمــطــلــوب  �لــمــرجــو  �أن  وروحـــهـــا،  ولفظها 

�لمتقن و�إح�صان �لعمل. 

عنا�شر اجلودة يف ال�شريعة الإ�شالمية:
ــبــحــت مــتــطــلــبــاً رئــيــ�ــصــاً  �إن �لــــجــــودة �لــ�ــصــامــلــة �أ�ــص

وتحقيق  للبقاء  ت�صعى  و�لــتــي  �لــحــديــثــة،  للموؤ�ص�صات 

نجد  لــذلــك  متعامليها.  �إر�ـــصـــاء  طــريــق  عــن  �لــربــحــيــة 

�لكثير من �لمنظمات �لعالمية و�صعت معايير للجودة، 

�لقر�آنية  �لن�صو�س  مــن  بــعــدد  �ل�ــصــتــدلل  وبــالإمــكــان 

�ل�صريعة  �هــتــمــام  على  تــدل  �لــتــي  �لنبوية  و�لأحـــاديـــث 

�لحديثة  �لــجــودة  عنا�صر  �أن  بــل  بــالــجــودة،  �لإ�صالمية 

�لو�ردة  �لن�صو�س  �ل�صريعة في مجموعة من  لخ�صتها 

في  �لعناية  نجد  �ل�صريفة.  و�ل�صنة  �لكريم  �لقر�آن  في 

�لإتقان من خالل قول ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم 

»�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه«؛ بل طالبت 

�ل�صريعة بما هو �أف�صل من �لجودة و�أعلى مرتبة �أل وهو 

�لإح�صان، وذلك يتمثل في قول �هلل تعالى: »�إِنَّا َجَعْلَنا َما 

ْح�َصُن َعَماًل« )�صورة 
َ
ُهْم �أ يُّ

َ
ْر�ِس ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم �أ

َ
َعلَى �لأ

�لكهف، �لآية 7(، وقوله �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إن �هلل 

كتب �لإح�صان على كل �صيء«، و»كل �صيء« هنا 

تفيد �لعموم.

�هــتــمــت �لــ�ــصــريــعــة كــثــيــر�ً بــالــعــمــل �لــجــمــاعــي وفــرق 

ب�صرورة  �هتمت  كما  �لجماعة،  مــع  �هلل  يــد  لأن  �لعمل 

�لم�صاركة في �صنع �لقر�ر، ونجد ذلك في قوله �صبحانه 

اَلَة  �ل�َصّ َقــاُمــو� 
َ
َو�أ ــِهــْم  ِلــَرِبّ ��ْصَتَجاُبو�  ــِذيــَن  »َو�َلّ وتعالى: 

)�صورة  ُيْنِفُقوَن«  َرَزْقَناُهْم  ا  َوِمَمّ َبْيَنُهْم  �ُصوَرى  ْمــُرُهــْم 
َ
َو�أ

�ل�صورى،�لآية )38(. 

�لم�صاريع،  على  توؤثر  �لتي  �لم�صائل  من  فالنفقات 

لـــذ� فـــاإن تر�صيدها مــن �لأمــــور �لــ�ــصــروريــة و�لــمــوؤثــرة 

على �إنجاح �لم�صاريع، وقد ذكر �هلل �صبحانه وتعالى في 

ُيِحُبّ  َل  ـــُه  َنّ �إِ ُت�ْصِرُفو�ْ  َوَل  َو��ــْصــَرُبــو�ْ  »وُكــُلــو�ْ  �ل�صياق  هذ� 

يدل  ما  وهو   ،)31 �لآيــة  �لأعـــر�ف،  )�صورة  �ْلُم�ْصِرِفيَن« 

على �صرورة تر�صيد �لنفقات.

�إن هذه �لآيــات �لكريمة و�لأحاديث �ل�صريفة ما هي 

�هتم  �لإ�ــصــالم  �أن  تــدل على  �إ�ــصــار�ت وقــو�عــد عامة  �إل 

بالجودة �ل�صاملة وعنا�صرها. ويجب �أن ن�صير هنا �إلى �أن 

�لمعايير �لمو�صوعة للجودة �ل�صاملة تتمثل في معايير 

ذ�ت بعد مادي مح�س، بينما تجمع �لمعايير �لإ�صالمية  

بين �لبعدين �لمادي و�لروحي.

دبي واجلودة:
�إن �لمبادرة �لتي �أطلقها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد 

عا�صمة  دبــي  جعل  فــي  و�لمتمثلة  مكتوم  �آل  ر��ــصــد  بــن 

لالقت�صاد �لإ�صالمي حركت كافة �لقطاعات، بل حركت 

�لبريطانية  �لحكومة  �أعلنت  ومــوؤخــر�ً  بــاأ�ــصــره،  �لعالم 

�لإ�ــصــالمــي  بــالــتــمــويــل  مــعــنــي  عــمــل  فــريــق  �أول  ت�صكيل 

للتمويل  كــمــركــز  لــنــدن  مــكــانــة  تــعــزيــز  فــي  للم�صاهمة 

�لإ�صالمي في �لغرب. �إن مبادرة دبي ��صتملت على �صتة 

بقلم القاضي الدكتور/ جمال السميطي
�ملدير �لعام، رئي�س �لتحرير

اجلودة ال�شاملة �شارت متطلبًا رئي�شًا 

للموؤ�ش�شات احلديثة، ال�شاعية للبقاء 

وحتقيق الربحية عن طريق اإر�شاء 

متعامليها

�لعقود  تــطــورت خــالل  �لتي  �لعلوم  �لــجــودة مــن  علم 

�لتفتي�س  هائلة من مجرد  قفزة  هناك  وكانت  �لأخــيــرة، 

على �لمنتجات �إلى مجموعة متعددة من �لخت�صا�صات 

بع�صها  مــع  �لمتر�بطة  �لمتكاملة  و�لنظم  �لمتد�خلة 

�لبع�س ومع مختلف �لخت�صا�صات �لأخرى في �ل�صناعة 

مجرد  من  �لقيا�صية  �لمو��صفات  وتــطــورت  و�لخدمات 

�لجودة  لنظم  مو��صفات  �إلى  بالمنتج  خا�صة  مو��صفات 

�لمرتبطة بكل �أن�صطة �لموؤ�ص�صة �ل�صناعية �أو �لخدمية.
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على  قـــادرة  و�لــخــدمــات  �لمنتجات  كافة  تكون  �أن  يجب 

�لوفاء بتوقعات �لم�صتهلك �أو �لمتعامل، �أو حتى تتجاوز 

توقعاتهم. فالجودة تعني ح�صول �لمتعامل على مقابل 

ما يتم دفعه للح�صول عليه من منافع، وقد يكون �أحد 

�لأ�صباب �لرئي�صة لنخفا�س �لجودة في منظماتنا ر�جعاً 

و�لإنتاجية  �لتكلفة  على  �لمنظمات  معظم  تركيز  �إلــى 

�أكثر من �هتمامها بمو�صوع �لجودة. �إذ �إنه من �لمنطق 

�أبعاد  كافة  �لإ�صالمي  �لقت�صاد  في  �لرعاية  ت�صمل  �أن 

�ل�صلع و�لخدمات �صو�ء من حيث �لت�صميم �أو �لأد�ء �أثناء 

حاجات  �إ�صباع  هــو  رئي�صي  بهدف  ذلــك  كــل  �ل�صتعمال، 

ورغبات م�صتهلك �ل�صلعة �أو �لخدمة و�لوفاء بمتطلبات 

�أو  �ل�صلعة  �أد�ء  بين  �لتو�فق  من  م�صتوى  �أعلى  تحقيق 

�لخدمة، وبين م�صتوى حاجات و تطلعات �لم�صتهلك. 

ونختم حديثنا في �أن �ل�صريعة �لإ�صالمية عبارة عن 

نظام متكامل ي�صلح لكل زمان ومكان، ومبادرة دبي ما 

كافة  و�صعت  �لمبادرة  �أن  كما  ذلــك،  على  تاأكيد  �إل  هي 

�لم�صتهلكين  مو�جهة  في  كبيرة  تحديات  �أمــام  �لجهات 

�لذين ي�صعون توقعات كبيرة من خالل تلك �لمبادرة، 

وعــنــدمــا يــرتــبــط ذلـــك بــدبــي فــــاإن مــ�ــصــتــوى �لــخــدمــات 

تقل  �أل  يجب  �لمبادرة  بمفرد�ت  �لمتعلقة  و�لمنتجات 

�لتوقعات بل تفوقه في كافة  جــودًة عن �صقف تلك 

�لخدمات و�ل�صلع �لمقدمة من باقي �لقطاعات.

�لإ�صالمية.  �لجودة  معايير  �صمنها  من  كــان  م�صار�ت، 

خدماتها  كافة  في  �لجودة  تبني  على  دبــي  عملت  حيث 

�رتباطاً  بدبي  �لــجــودة  لترتبط   1997 �لــعــام  مــن  بـــدء�ً 

وثيقاً، وقد �نعك�س ذلك على كافة �لخدمات و�ل�صلع �لتي 

تنتجها دبي و�لتي ت�صتوردها من �لخارج. ولي�س غريباً 

�أطلقتها،  �لتي  بالمبادرة  �لجودة  تربط  �أن  �ليوم  عليها 

فمن غير �لمت�صور �أن يكون هناك �قت�صاد �إ�صالمي بال 

جودة و�إح�صان.

�إن �لجودة يجب �أن ترتبط بكافة م�صار�ت �لمبادرة، 

ولكي تكون دبي عا�صمة لالقت�صاد �لإ�صالمي فاإنه يجب 

ت�صنيف وتق�صيم كل م�صار �إلى عدة عنا�صر وكل عن�صر 

فاإنه  لــذ�  خدمة،  �أو  كمنتج  معه  �لتعامل  يتم  �أن  يجب 

لكي تكون دبي عا�شمة لالقت�شاد 

الإ�شالمي يجب ت�شنيف وتق�شيم كل 

م�شارات التنمية اإىل عنا�شر ومنتجات 

وخدمات تفي بتوقعات امل�شتهلك 

وتتجاوزها

بطاقة اشتراك

مجلة

فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..
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ح�صن تنفيذ �لقر�ر�ت �لتي تتخذها، وتقوم بدور ��صت�صاري قبل 

بتوجيه  مكلفة  هــي  وبالجملة  عمل،  لأي  �لم�صرف  ممار�صة 

.
)1(

وت�صحيح م�صار �لم�صرف من �لناحية �ل�صرعية 

ول يخفى على �أحد �أهمية وعظم دور هذه �لهيئات في 

�لعمل �لمالي �لإ�صالمي م�صرفياً كان �أم غير م�صرفي؛ �إذ ل 

�أ�صا�س لوجود مثل هذه �لموؤ�ص�صات �إل باإعطائها �صند و�صك 

وتتعاظم  لديها،  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئات  من  �لم�صروعية 

ثقة �لجمهور و�لمتعاملين بهذه �لموؤ�ص�صات بقدر ما تعطيه 

من  كثير  تتبارى  لــذ�  �صرعي؛  دعــم  مــن  لها  �لهيئات  هــذه 

ممن  �ل�صهيرة  �لأ�صماء  ��صتقطاب  في  ونحوها  �لم�صارف 

يحظون بالثقة في نفو�س �لجماهير لتطمئنهم باأن �أعمالها 

مر�قبة من قبل هوؤلء �لأعالم. 

و�لأ�صل �أن كل موؤ�ص�صة مالية لها �لحق �لكامل في �ختيار 

هذه  �أع�صاء  عدد  وكذلك  �لرقابية،  بهيئتها  تر�ه ع�صو�ً  من 

�لهيئة، كما �أن �لإد�رة هي �لتي تحدد �آلية قيام �لهيئة بدورها 

تكون  وقد  �صابقة  رقابة  تكون  �لأحــو�ل  بع�س  �لرقابي، ففي 

لحقة �أو هما معاً، وقد يكون دورها دور �لمفتي تعر�س عليها 

م�صائل وعمليات لأخذ ر�أي �لهيئة فيها، وقد تت�صع لت�صارك في 

و�صع �أهد�ف �لموؤ�ص�صة �لعامة، ول تكتفي بالرقابة �لمكتبية 

�أو �لرقابة على �لأور�ق و�لعقود دون �لعمليات و�لمعامالت. 

�لفتوى  �صاحة  �صهدت  فقد  و�لتفاوت  �لتباين  هــذ�  �إز�ء 

ــ�ــصــات �لــمــالــيــة  �لــ�ــصــرعــيــة فـــي مـــجـــال �لــمــ�ــصــارف و�لــمــوؤ�ــص

ـــاكـــاً فــي �لــعــمــل �لمالي  �لإ�ــصــالمــيــة �إ�ــصــكــالت مــتــعــددة و�إرب

�لإ�صالمي ما �أثر �صلباً على دوره �لمجتمعي، و�صمعته، وبريقه 

�لجاذب حتى و�صل �لأمر �إلى �عتقاد �لبع�س �أنه ل فرق بين 

دون  و�ل�صم  �ل�صكل  في  �إل  �لإ�صالمي وغيره  �لمالي  �لعمل 

�لم�صمون و�لأهد�ف، ويرجع ذلك �إلى �أمور، منها: ت�صارب 

�لفتاوى �ل�صادرة عن �لهيئات �لرقابية بين موؤ�ص�صة و�أخرى، 

فو�حدة تجيز �لإلز�م بالوعد في �لمر�بحة لالآمر بال�صر�ء 

لكل من �لبائع و�لم�صتري، وثانية تجيز �لإلز�م للبائع دون 

�لم�صتري، وثالثة ل تجيزه لأي منهما. وهناك من يرى �أن 

غر�مة �لتاأخير عن �صد�د �لأق�صاط �لموؤجلة من باب �لتعزير 

�لزيادة  تر�ه من  و�أخــرى  �لأ�صر�ر،  �لتعوي�س عن  �أو  �لمباح 

�لــربــويــة، ومــثــل ذلــك فــي �لكثير مــن �لــمــعــامــالت. ومنها: 

من  �لرقابية  �لهيئات  ت�صكيل  في  �لموؤ�ص�صات  بين  �لتباين 

حيث عددها، فهناك من يكتفي بمر�قب و�حــد، وهناك من 

�آلية  على  �تفاق  ل  ذلــك  �إلــى  و�إ�صافة  �أكــثــر،  �أو  يعين ثالثة 

ر�صول  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  هلل،  و�لحمد  �هلل،  ب�صم 

�هلل، وبعد..

لــقــد �قــتــرب �ــصــوق دبـــي �لــمــالــي لأن يــكــون �ــصــوقــاً مالياً 

�إ�صالمياً في كافة �أبعاده ومجالته، فهو - ح�صب ت�صريحات 

�لقت�صاديين - يتجه �إلى تكملة معيار �لأ�صهم �لمتو�فقة مع 

متو�فق  مالي  �صوق  �أول  لي�صبح  �ل�صكوك  بمعيار  �ل�صريعة 

بالكامل مع �ل�صريعة �لإ�صالمية، ويتطلع �لقت�صاديون �لآن 

ت�صريعية  �إحد�هما  موحدتين  هيئتين  تاأ�صي�س  �إلــى  دبي  في 

و�لأخـــــرى رقــابــيــة، وذلـــك �صمن خــطــة تــدعــيــم مــكــانــة دبــي 

�صتقوم  �لت�صريعية  فالهيئة  �لإ�صالمي،  لالقت�صاد  كعا�صمة 

�لمتو�فقة  و�لقو�عد  �لتنظيمية  و�للو�ئح  �لقو�نين  باإ�صد�ر 

مــع �لــ�ــصــريــعــة �لإ�ــصــالمــيــة، �أمـــا �لــهــيــئــة �لــرقــابــيــة ف�صتكون 

�لت�صريعات  بو�صع  �لمعنية  �لجهات  مر�قبة  عــن  م�صوؤولة 

�ل�صرعية  �لرقابة  �لتنظيمية، وفي هذ� �لإطار فاإن  و�للو�ئح 

على �أعمال �لم�صارف �لإ�صالمية من �لهيئات �لتي �أحدثتها 

�لتي  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  من  ونحوها  �لإ�صالمية  �لم�صارف 

�ل�صرعية ومن  بال�صو�بط  تلتزم في ممار�صاتها �لقت�صادية 

�لموؤ�ص�صات،  هــذه  هياكل  مــن  جـــزء�ً  �لهيئة  هــذه  ت�صبح  ثــم 

وت�صتمد وجودها من �لأنظمة �لأ�صا�صية لها؛ لتمار�س عليها 

�صلطة �لرقابة و�لتوجيه و�لإ�صر�ف فيما يخت�س بم�صروعية 

ما يقدم عليه �لم�صرف من �أعمال، فتنظر فيما يعر�س على 

�لم�صرف من عقود و�أعمال للتاأكد من مو�فقتها مع �ل�صريعة 

�لإ�صالمية، �أو و�صع عقود �أخرى، �أو �إعادة �صياغتها، كما تتابع 

و�لمنفذين.  �لإد�ريـــيـــن  مــع  وتد�خلها  �لــرقــابــة  فــي  �لهيئة 

ومــنــهــا: �لــتــبــايــن فــي �أنـــمـــوذج �لــعــمــلــيــات �لــمــالــيــة و�لــعــقــود 

�لغالب  ففي  تقدم،  لما  طبيعية  نتيجة  وهــذه  لها،  �لحاكمة 

بين �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية على  ل نكاد نجد �تفاقاً 

�لمختلفة  �لخدمات  �أو  �ل�صتثمار  �أو  للتمويل  و�حد  �أنموذج 

�لتي تــوؤديــهــا؛ مما يجعل �لآخـــر فــي حيرة مــن �أمـــره، وهــذ� 

و�صع ل نكاد نجده في �لموؤ�ص�صات �لمالية �لأخرى؛ �إذ ل فرق 

�إ�صد�ر خطاب �صمان مثاًل بين موؤ�ص�صة ربوية و�أخرى،  في 

�لمالية  �لموؤ�ص�صات  �كتفت بع�س  �إلى ما تقدم فقد  و�إ�صافة 

�لم�صمون،  دون  للمعامالت  �لإ�ــصــالمــي  بال�صكل  بــاللــتــز�م 

و�أجادت فن �لحيل، وغاب عنها رعاية �لمقا�صد، وقد وقعت 

تلك �لموؤ�ص�صات ب�صبب هذ� �لأمر في �إ�صكاليات �صخمة وجر 

�لمر�قبين  مــن  عنيفاً  هجوماً  كلها  �لتجربة  وعــلــى  عليها 

.
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للتجربة و�لغيورين عليها و�لمناوئين لها على �ل�صو�ء 

و�لموؤ�ص�صات  �لم�صارف  �أمــر  على  �لقائمون  فطن  وقــد 

و�إربـــاك  �صلبية  �آثـــار  مــن  �لتباين  هــذ�  يحدثه  لما  �لمالية 

�ل�صاحة �لم�صرفية و�هتز�ز �لثقة بالتجربة كلها فكان �إن�صاء 

�لهيئة �لعليا للرقابة �ل�صرعية �لتي ن�صت على �إن�صائها �لمادة 

�لإ�صالمية  للبنوك  �لدولي  �لتحاد  �إن�صاء  �تفاقية  من   16

�لمبرمة �صنة 1977، وقد �أدخلت تعديالت على هذه �لمادة، 

�أن ت�صكل �لهيئة من روؤ�صاء �لهيئة  ففي �لبد�ية ن�صت على 

�إد�رة �لتحاد �إ�صافة �أي  �ل�صرعية لكل بنك مع حق مجل�س 

�صخ�س ير�ه مالئماً للعمل بها، ثم عدلت �لمادة �لمذكورة 

حق  �لتحاد  �إد�رة  لمجل�س  يعطى  �أن  على  �لتعديل  لين�س 

يــكــون عــددهــم �صبعة  �أن  �لهيئة عــلــى  �أعــ�ــصــاء هـــذه  �خــتــيــار 

في  بنك ع�صو  لكل  �لتابعة  للهيئات  �إليهم ممثلون  م�صافاً 

�لتحاد، وفي عام 1982 �أعيدت هيكلة �لهيئة و�أ�صبحت تابعة 

لأمانة �لتحاد ومكونة من خم�صة ع�صر ع�صو�ً منهم ع�صرة 

وخم�صة  �لإ�صالمية،  للم�صارف  �لتابعة  �لهيئات  روؤ�صاء  من 

معينين من مجل�س �إد�رة �لتحاد.

أ.د / عطية فياض
�أ�ضتاذ �لفقه �ملقارن بكلية �ل�ضريعة و�لقانون 

جامعة �لأزهر 

اقرتب �شوق دبي املايل لأن 

يكون �شوقًا ماليًا اإ�شالميًا يف كافة 

اأبعاده وجمالته

نحو نظام موحد للرقابة الشرعية

سوق دبي المالي
 يتجه لتكملة التوافق مع 

الشريعة بمعيار الصكوك
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�ل�صرعية �أو تكوين هيئة عليا للرقابة �ل�صرعية في كل دولة 

لكان �أجدى و�أ�صمن من حدوث كثير من �ل�صلبيات، ومنعاً 

من �لتاأثير �لمبا�صر على �لهيئة من قبل مجل�س �لإد�رة �أو 

�لــدول  بع�س  �صعت  وقــد  للم�صاهمين.  �لعمومية  �لجمعية 

كالإمار�ت  د�خلها  �ل�صرعية  للرقابة  عليا  هيئة  تكوين  �إلــى 

و�ل�صود�ن، �إذ تن�س �لمادة )5( من �لقانون �لتحادي رقم 6 

ل�صنة 1985 في �صاأن �لم�صارف و�لموؤ�ص�صات �لمالية و�ل�صركات 

�ل�صتثمارية �لإ�صالمية في دولة �لإمار�ت �لعربية على �أنه: 

ت�صم  �صرعية  عليا  هيئة  �لــوزر�ء  مجل�س  من  بقر�ر  »ت�صكل 

�لعليا  �لرقابة  تتولى  وم�صرفية  وقانونية  �صرعية  عنا�صر 

على �لم�صارف و�لموؤ�ص�صات �لمالية و�ل�صركات �ل�صتثمارية 

�لإ�صالمية للتحقق من م�صروعية معامالتها وفقاً لأحكام 

يعر�س  فيما  �لــــر�أي  ــــد�ء  �إب وكــذلــك  �لإ�ــصــالمــيــة  �ل�صريعة 

لن�صاطها،  ممار�صتها  �أثــنــاء  م�صائل  مــن  �لجهات  هــذه  على 

 ويـــكـــون ر�أي �لــهــيــئــة �لــعــلــيــا مــلــزمــاً لــلــجــهــات �لـــمـــذكـــورة.. 

وتلحق هذه �لهيئة بوز�رة �ل�صئون �لإ�صالمية و�لأوقاف«.

ووفقاً لهذ� �لن�س فاإن مجل�س �لوزر�ء ي�صدر قر�ر�ً بتكوين 

�لإ�صالمية  �ل�صئون  لـــوز�رة  تابعة  عليا  �صرعية  رقــابــة  هيئة 

و�لأوقــاف تتاألف من �أع�صاء مخت�صين في �لفقه �لإ�صالمي 

�لإ�صالمية  �لموؤ�ص�صات  �أعــمــال  لتر�قب  و�لبنوك  و�لــقــانــون 

�ل�صت�صار�ت  وتقدم  �ل�صريعة  لقو�عد  مطابقتها  من  وتتاأكد 

فيما تعر�صه عليها هذه �لموؤ�ص�صات من م�صاكل ويجب على 

هذه �لأخيرة �أن تلتزم بالقر�ر�ت �لتي ت�صدرها �لهيئة.

بقر�ر  1992م  عــام  �لعليا  �لهيئة  تاأ�ص�صت  �ل�صود�ن  وفــي 

على  وحاكمة  م�صتقلة  هيئة  وهــي  �لمالية  وزيــر  من  �إد�ري 

�لعليا  �لهيئة  تفعيل  تــم  ولــو  �لــ�ــصــود�ن.  فــي  �لبنوك  جميع 

�لتابعة لتحاد �لبنوك �لإ�صالمية لكان �أولى و�أثمر.

 - تجاوز هيئات �لرقابة �ل�صرعية دور �لمفتي �إلى �لقيام 

�لبتكار�ت  وتقديم  �لإ�ــصــالمــي  �لم�صرفي  �لعمل  بتطوير 

�لأمــو�ل  روؤو�ـــس  ت�صتوعب  �لتي  �لمالية  �لأدو�ت  مجال  في 

�لإ�صالمية، وهذ� هو فر�س �لوقت بالن�صبة لهيئات �لرقابة 

�لمعنية بهذ� �لأمر، فالوقوف بقوة في  �ل�صرعية و�لجهات 

مو�جهة تحديات �لعولمة و�لمناف�صة �ل�صر�صة �لتي ت�صهدها 

�لمتز�يد  و�لإقــبــال  وعالمياً،  محلياً  �لقت�صادية  �ل�صاحة 

فقهية  ثــورة  �إلــى  يحتاج  �لإ�صالمي  �لم�صرفي  �لعمل  على 

�جتهادية في مجال ��صتنباط و�بتكار �أدو�ت مالية منا�صبة، 

من �أي جهة. 

بطريق  ذلك  وليكن  لعملها،  �ل�صرعية  �لرقابة  هيئات  تفرغ   -

�لإعارة من �أعمالهم �لأ�صلية �أو �لنتد�ب �لكامل وغيره. 

-  �لتو��صل و�لتن�صيق بين �لم�صارف �لإ�صالمية و�لموؤ�ص�صات 

و�لمجامع،  �لجامعات،  في  و�لمالية  و�لقت�صادية  �ل�صرعية 

للم�صارف  يت�صنى  وبــهــذ�  �لإفـــتـــاء،  ودور  �لبحثية،  و�لــمــر�كــز 

�لإ�صالمية �ل�صتفادة من �لدر��صات �لتي تقوم بها تلك �لجهات 

�لموؤ�ص�صات  �آليات من�صبطة متفق عليها، كالذي تقوم به  وفق 

�لمالية �لغربية مع �لموؤ�ص�صات �لبحثية و�لأكاديمية. 

- منع تعدد هيئات �لرقابة �ل�صرعية في �لقطر �لو�حد؛ 

مــنــعــاً مــن �لــتــ�ــصــارب و�لخـــتـــالف و�لــتــ�ــصــتــت و�ل�ــصــطــر�ب 

خا�صة على م�صتوى �لمتعاملين، فاإذ� ما تم توحيد �لهيئات 

وهذه �ل�صروط ل تقف عند �لإلمام بفقه �لمعامالت �لمالية 

و�لم�صتجد�ت  �لمعا�صرة  �لمعامالت  تخريج  على  و�لقدرة 

�لم�صرفي،  �لعمل  �إتقان  ذلك  �إلــى  �إ�صافة  يجب  بل  �لمالية 

�صمن  يــنــدرج  كله  وهـــذ�  �لمعا�صر،  �لقت�صاد  �آلــيــات  وفــهــم 

�لمناط،  تحقيق  �أو  �لمحل  فقه  وهــو  للمفتي  �لــالزم  �لفقه 

�أحمد: »ل  �لإمــام  �ل�صلف على ذلــك، قــال  وقــد �تفقت كلمة 

ينبغي للرجل �أن ين�صب نف�صه للفتيا حتى يكون فيه خم�س 

خ�صال: �أولها: �أن يكون له نية، فاإن لم تكن له نية لم يكن 

عليه نور، ول على كالمه نور. �لثانية: �أن يكون له علم وحلم 

ووقار و�صكينة. �لثالثة: �أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى 

�لخام�صة:  �لنا�س.  م�صغه  و�إل  �لكفاية  �لر�بعة:  معرفته. 

كونه  �لمفتي:  »�صرط  �لــنــووي:  ويقول   .
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�لنا�س« معرفة 

مــكــلــفــاً، ثــقــة، مــاأمــونــاً، مــنــزهــاً عــن �أ�ــصــبــاب �لف�صق وخـــو�رم 

�لمروءة، عفيف �لنف�س، �صليم �لذهن، ر�صين �لفكر، �صحيح 

.
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�لت�صرف و�ل�صتنباط، متيقظاً« 

ومن هنا فمن يعين في هيئة �لرقابة �ل�صرعية ل�صهرته 

�لإعــالم،  و�صائل  في  �لمتميز  وح�صوره  �لإعالمية  �لو��صعة 

�أ�صحاب  �أو  �ل�صا�صة  و�لقرب من  �لحظوة  �أهل  لكونه من  �أو 

روؤو�س �لأمو�ل، �أو طالباً لأجر دون �أن يكون له ر�صيد علمي 

معتبر فلن ي�صلح للقيام بمثل هذه �لوظيفة ويفقد �لعمل 

�لم�صرفي �لإ�صالمي تميزه و�أ�صالته وقدرته على �لبقاء في 

عالم �لمناف�صة �ل�صر�صة.

�لرقابة يجب  �أد�ء هيئات  �أف�صل في  لجودة  لكن �صماناً 

وتحقيقاً  و�خــتــيــارهــم،  تاأهيلهم  فــي  مــوحــدة  معايير  و�ــصــع 

لذلك فاإنه ل بد من �أمور: 

�أكــفــاء  مخت�صين  لتخريج  وموؤ�ص�صات  معاهد  �إنــ�ــصــاء   -

�لفقه  بين  يجمعون  ممن  �ل�صرعية  �لرقابة  بمهمة  للقيام 

�لمعاهد  مــن  �لــكــثــيــر  �إن  و�لــمــ�ــصــرفــيــة، حــيــث  و�لقــتــ�ــصــاد 

�لتخ�ص�صين،  �أحــد  تفتقد  ما  غالباً  �لموجودة  و�لموؤ�ص�صات 

�لفقه،  �لم�صرفية، وم�صرفي ل يجيد  فثمة فقيه ل يجيد 

وتحقيق  �لــمــحــل،  وفــقــه  �لــو�قــع  معرفة  �لفقيه  يفقد  مما 

�لمناط، ويفقد �لم�صرفي �أو �لقت�صادي فقه �لن�س ودللته. 

- �إعادة �لنظر في ت�صكيل هيئة �لرقابة �ل�صرعية لت�صمل 

مع �ل�صرعيين علماء �قت�صاد ومالية و�صيرفة وقانون ممن 

يكون  و�أن  �لإ�صالمية،  �لقت�صادية  بالدر��صات  �هتمام  لهم 

لها �ل�صتقالل �لكامل في �إبد�ء �آر�ئها دون ممار�صة �صغط 

وتتحدد �خت�صا�صات �لهيئة �لعليا في �لنظر في �لفتاوى 

و�لآر�ء �ل�صادرة عن مختلف هيئات �لرقابة �ل�صرعية �لتابعة 

للتاأكد من  �إ�صالمي ع�صو في �لتحاد، وذلك  لكل م�صرف 

�لحق في مر�قبة  �أن لها  �ل�صرعية، كما  مو�فقتها لالأحكام 

منها  حاد  من  نظر  ولفت  �لم�صارف  هذه  عمليات  مختلف 

عن �لأ�ص�س �ل�صرعية، ولها من �أجل ذلك حق �لطالع على 

قو�نين ولو�ئح �لبنوك و�لموؤ�ص�صات �لمالية �لأع�صاء وعلى 

�لق�صايا  في  �لفتاوى  �إ�صد�ر  �أي�صاً  لها  كما  �لعقود،  نماذج 

�لتي ترفع �إليها و�لبت في �لم�صاكل �لبنكية و�لمالية �لتي 

تطرح عليها و�إبد�ء �لر�أي في م�صتجد�ت �لحياة �لقت�صادية 

.
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�لتي ترتبط بها م�صالح �لمجتمع �لإ�صالمي 

لكن يبدو �أن ما تقدم كان وما يز�ل �أمنية و�أماًل ل وجود 

لــه فــي �لــو�قــع؛ ونــرجــو لــه �أن يــكــون و�قــعــاً �ــصــو�ء قــدر لهذ� 

�لتحاد �أن يبعث من جديد �أم تم �لتفكير في نظام �آخر ي�صمن 

�لفتاوى  و�لحر�س على وحدة  �ل�صرعية،  �لرقابة  دور  تفعيل 

و�لقر�ر�ت �ل�صادرة منها، و�لتاأكد من �لتز�م �لإد�رة لتعليماتها، 

وهذ�  �ل�صرع،  �صو�بط  على  و�للتفاف  �لحيل  من  و�لتخل�س 

�لرقابة  لهيئات  موحد  نظام  باإيجاد  �إل  يكون  ل  وغيره  كله 

�ل�صرعية في كافة �لم�صارف و�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية 

 حيث ل يقف فقط عند حدود 
)4(

ي�صبه ما يعرف بالحوكمة 

�إنما ي�صع  و�لقر�ر�ت  �لفتاوى  و�صع معايير موحدة لإ�صد�ر 

نــظــامــاً مــتــكــامــاًل لــعــمــل هـــذه �لــهــيــئــات مـــن حــيــث �لــخــبــر�ت 

و�لموؤهالت �لالزمة لمن يختار فيها، وعالقاتها مع �لإد�رة 

و�لمتعاملين، و�لمعايير �لحاكمة لإ�صد�ر �لفتاوى و�لقر�ر�ت 

�صعياً للو�صول �إلى ما يمكن و�صفه بالنمذجة �أو �لتنميط في 

�لعقود �لمالية �لإ�صالمية يعرفها �لقا�صي و�لد�ني.

تقوم عليها  �لتي  روؤيــة لالأ�ص�س  نقدم  �لــورقــة  هــذه  وفــي 

حوكمة �لرقابة �ل�صرعية نرجو �أن تكون �إ�صهاماً في �لو�صول 

بها �إلى ما يحقق �لغاية من �إن�صائها، وهي على �لنحو �لتالي:  

اأوًل: وجود معايري موحدة يف التاأهيل ال�شرعي وامل�شريف 
لأع�شاء هيئات الرقابة ال�شرعية 

    �لــمــر�قــب �لــ�ــصــرعــي يــقــوم بــــــاأدو�ر ووظـــائـــف ومــهــام 

�ل�صرعي  �لحكم  وبيان  �لفتوى  وظيفة  ر�أ�صها  على  متعددة 

تو�فر  ثم فيجب  �أعمال، ومن  �لموؤ�ص�صة من  به  تقوم  فيما 

�صرعياً،  مر�قباً  ب  ُيَن�صَّ فيمن  للمفتي  �ل�صرعية  �ل�صروط 

املجتمع امل�شلم ينتظر من بنوكه املزيد 

من ال�شتثمارات التنموية احلقيقية
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�لآخر  و�لبع�س  �لعمليات،  هذه  بتطبيق  �لمتعلقة  �ل�صرعية 

متعلق بعدم جدوى هذه �لعمليات في بيان معالم �لقت�صاد 

�لإ�صالمي، وخدمة �لقت�صاد �لقومي ف�صاًل عن �أنها قربت 

�لأخيرة  �عتماد  و�لربوية من حيث  �لإ�صالمية  �لبنوك  بين 

على �لمعامالت �لئتمانية، مما �صجع على تاأ�صي�س موؤ�ص�صات 

مالية تن�صب نف�صها �إلى �لإ�صالم، ولي�س لها منه �إل �لإعالن 

مما �أ�صاء �إلى �لعمل �لم�صرفي �لإ�صالمي كله.

ومما ذكر في بيان �آثار هذ� �لتحول من �لبنوك �لإ�صالمية 

ما قاله �لأ�صتاذ يو�صف كمال: »ولقد �أ�صرت �لمر�بحة بالقت�صاد 

�إلى �أن�صطة �كتنازية، �أو  �لوطني �صرر�ً �صديد�ً لتجاهها غالباً 

لإ�صباع رغبة كمالية عن طريق �ل�صتير�د �أو �لتجارة في �لمو�د 

�ل�صرورية �أو �لم�صاربة في �لعملة، وهذه �لأن�صطة في �لبالد 

�لتخلف،  تر�كم  �إلــى  وتــوؤدي  �لت�صخم،  تزيد من حدة  �لنامية 

.
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وذلك لأنها تعوق �ل�صتثمار �لحقيقي« 

ويقول د/ حاتم �لقرن�صاوي بعد ذكره لبع�س �ل�صور �لتي 

�لربوية:  �لبنوك  �لإ�صالمية من عمل  �لبنوك  تنفيذ  تقرب 

»وقد �أدى ذلك كله �إلى �أن يت�صاءل ن�صاط �لبنوك �لإ�صالمية 

تمويل  �إلــى  �إ�صافة  �لم�صاربات  تمويل  مجال  في  ينعدم  �أو 

�لمو�رد  هيكل  فتحول  �لمتناق�صة،  �أو  �لد�ئمة  �لم�صاركات 

تدريجياً �إلى مو�رد ق�صيرة �لأجل في �لمقام �لأول، وتعر�صت 

مجموعة مــن �لــبــنــوك �لإ�ــصــالمــيــة فــي �لــبــالد �لــتــي تعاني 

�لمخاطر غير  �إلى عدد من  �لتجارية  م�صاكل في مو�زينها 

�لمح�صوبة، ن�صاأت نتيجة و�صع قيود على عمليات �ل�صتير�د 

�لمدينين عن  �إلى عجز  �أدى  مما  �لأ�صعار  تقلبات  ب�صبب  �أو 

�ل�صد�د، �أو نتيجة تز�يد �لديون �لمعدومة �لتي ترتبت على 

�نــدفــاع عــدد مــن �لــبــنــوك �لإ�ــصــالمــيــة �إلـــى �لــقــيــام بعمليات 

�لمر�بحة من دون در��صة دقيقة م�صبقة.. و�لأهــم من ذلك 

في  �لإ�صالمية  �لبنوك  لن�صاط  �لكلي  �لأثــر  تدني  هو  كله: 

تمويل  �إلــى  �لن�صاط  ذلــك  �ن�صرف  حيث  �لقومي  �لقت�صاد 

�لتجارة – وهو ن�صاط م�صروع مطلوب – ولكن على ح�صاب 

�لأن�صطة �لأخرى، ولما لم يكن ذلك مطلوباً في �لمجتمعات 

�لتي تعاني في �لمقام �لأول من ق�صور في هياكلها �لإنتاجية 

لمو�طنيها،  منتجة  عمل  فــر�ــس  �إيــجــاد  �إلـــى  حاجتها  ومــن 

ل�صيطرة توظيفات  �ل�صلبي  �لأثــر  �أن مثل ذلك  ول �صك في 

�لــمــر�بــحــة �ــصــيــتــفــاوت حــ�ــصــب طــبــيــعــة �لــمــجــتــمــع وتــكــويــنــه، 

�لــتــو�زن  ومــدى  �لقت�صادية  لقطاعاته  �لن�صبية  و�لأهــمــيــة 

و��صتلهام �أهد�فه ومقا�صده، ل �أن تقف �لموؤ�ص�صات �لمالية �أو 

�لأفر�د عند �لحدود �ل�صكلية للمعامالت �لإ�صالمية.

وبذلك تتميز �لم�صارف و�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية 

في  �لإ�ـــصـــالم  لمنهج  بتحقيقها  �لــربــويــة  �لــمــوؤ�ــصــ�ــصــات  عــن 

�أ�صول  �لمنهج من  هذ�  كافة مفرد�ت  و��صتيعاب  �ل�صتثمار، 

وفـــروع، �أهـــد�ف وو�ــصــائــل، وتــنــزل بــهــذ� �لمنهج �إلـــى �لــو�قــع 

من  كــل  على  بــه  وتــرد  للتطبيق،  �صالحيته  وتثبت  �لعملي 

ي�صكك في �صالحية �ل�صريعة للو�قع �لمعا�صر.

بــد�أت  قــد  �أنــهــا  نجد  �لإ�صالمية  �لبنوك  م�صيرة  وبتتبع 

بد�ية �صحيحة في تطبيقها للمنهج �ل�صرعي في �ل�صتثمار 

وقر�س  ومــ�ــصــاركــة،   ، م�صاربة  مــن  كلها  �أدو�تــــه  و��صتوعبت 

ح�صن وغير ذلك، وكان مبد�أ �لتوظيف بالم�صاركة في �لأرباح 

�لأ�صا�صية للنمط �لم�صرفي �لجديد  �لقاعدة  و�لخ�صائر هو 

�إلــيــه، ولكنها �صرعان مــا وجــدتــه غير قــادر على  �لــذي دعــت 

تلبية كل متطلبات �لحياة �لقت�صادية من �لأمو�ل، ول يحقق 

لها �لمردودية �لتي كانت تتوقعها ف�صاًل عن �لم�صاكل �لتي 

�أخــرى  �أدو�ت  عن  تبحث  ف�صرعت  بفعالية،  ��صتعماله  عاقت 

�أكــثــر ربــحــيــة، و�أقـــل مــخــاطــرة، و�أ�ــصــهــل تطبيقاً فــلــجــاأت �إلــى 

و�لإجــارة  �لمر�بحة،  كبيع  �لربحي  بالهام�س  �لتمويل  �أدو�ت 

�لتمويلية و�لتورق وغيرها، وطغت هذه �لعمليات على غيرها 

�أن �صيغة �لتمويل بالمر�بحة  حتى ذكرت بع�س �لإح�صاء�ت 

و�صلت في بع�س �لبنوك �إلى حو�لي 90% من مجمل عملياته 

�لم�صرفية، وكاإح�صائية عامة عن حجمها في �لبنوك تدور 

مــا بين 40% �إلـــى 75%. وقــد �أثـــار هــذ� �لــتــحــول كــثــيــر�ً من 

�لبنوك �لإ�صالمية بع�صها متعلق بال�صبهات  �لنتقاد�ت على 

وهيئات �لرقابة �ل�صرعية هم �أول �لمعنيين بهذ� �لأمر. 

للعاملين  �لم�صتمر  �لــ�ــصــرعــي  و�لــتــثــقــيــف  �لــتــدريــب   -

بــالــمــ�ــصــارف �لإ�ـــصـــالمـــيـــة. ل يــمــكــن �لــتــحــقــق مـــن �لــتــز�م 

�لــمــ�ــصــارف �لإ�ــصــالمــيــة بــالــ�ــصــو�بــط �لــ�ــصــرعــيــة بــالكــتــفــاء 

مرهوناً  �لأمــر  يظل  �إذ  فقط؛  معتبرة  رقابية  هيئة  بوجود 

مع  �لعمليات  بتنفيذ  �لقائم  �لموظف  وقناعة  وعي  بمدى 

كثير من  تــزول  ذلك  وجــود  وبقدر  و�لمتعاملين،  �لجمهور 

�لعثر�ت و�لخلل �لذي ي�صيب كثير�ً من �لبنوك �لإ�صالمية، 

�لبنوك  من  �لنيل  تريد  �لتي  �لمكثفة  �لحمالت  ويجه�س 

�أن ياأتي �ليوم �لذي ت�صير فيه �لبنوك  �لإ�صالمية، ونتمنى 

وجود  ويكفي  �صرعية،  رقابة  لهيئة  حاجة  دون  �لإ�صالمية 

هذه  لر�صالة  و�لم�صتوعبين  لعملهم  �لمخل�صين  �لعاملين 

�لمودعين  مــن  �ل�صاأن  �أ�صحاب  رقــابــة  �إلــى  �إ�صافة  �لبنوك 

�لن�صباط  �لأربـــاح  زيــادة  قبل  يهمهم  �لذين  و�لم�صاهمين 

�ل�صرعي للموؤ�ص�صة �لتي ت�صتثمر لهم �أمو�لهم.

ثانيًا: تغيري فكرة وهدف العمل الرقابي ال�شرعي مبراعاته 
عن  البحث  فكرة  من  والتخل�ص  معًا،  والكليات  اجلزئيات 

خمرج �شرعي لأعمال امل�شرف اأو املوؤ�ش�شة
�إن �لقت�صاد �لإ�صالمي له منهجه وطريقته ومقا�صده 

�لأنظمة  عــن  كبير�ً  �ختالفاً  فيها  يختلف  �لتي  وفل�صفته 

�لــو�ــصــول بالقت�صاد  �لقــتــ�ــصــاديــة �لأخـــــرى، و�لأ�ـــصـــل هــو 

تطبيقه  من  تحقيقها  يجب  �لتي  �لنتيجة  �إلــى  �لإ�صالمي 

�لموؤمنين،  عــبــاده  بها  �هلل  وعــد  �لتي  �لطيبة  �لحياة  وهــي 

ول يكون ذلك �إل بالتطبيق �ل�صحيح لالقت�صاد �لإ�صالمي 

معايري حوكمة الرقابة ال�شرعية 

حتتم ا�شتقالل هيئات الرقابة عن 

جمال�ص الإدارة

القت�شاد الإ�شالمي له منهجه وطريقته 

ومقا�شده وفل�شفته، والأ�شل فيه الو�شول 

باملجتمع الإ�شالمي اإىل احلياة الطيبة

. ويقول �لنجار: »�إن 
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بينها وفر�س �ل�صتثمار �لمتاحة فيه«

�لمر�بحة �أكبر حل �إجر�مي في �لتاريخ �لإ�صالمي فهو �صعر 

 وقريب منه �أو �أ�صد ما قاله 
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فائدة ولكنه م�صمون %100« 

باأنها موؤ�ص�صات ل  �لإ�صالمية  للم�صارف  �ل�صطي في و�صفه 

 .
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ربوية ولي�صت �إ�صالمية 

�لتنمية  بــنــك  كــامــل فــي  وفـــي مــحــا�ــصــرة لل�صيخ �ــصــالــح 

�لإ�صالمي يقول: »....�إننا لم نكتف باختيار ��صم �لبنك فقط 

ولكن �أخذنا مفهومه �لأ�صا�صي. وبالتالي لم ن�صتطع �أن نوجد 

لموؤ�ص�صاتنا �لمالية مفهوماً ونمطاً يتجاوز م�صاألة �لو�صاطة 

�لمالية و�لذي ح�صل �أن �ل�صيغ �ل�صتثمارية �لمف�صلة لدى 

�لبنوك �لإ�صالمية �أ�صبحت هجيناً بين �لقر�س و�ل�صتثمار 

وعيوب  �لــربــوي  �لقر�س  �صمات  معظم  يحمل  هجين  وهــو 

�لنظام �لر�أ�صمالي �لغربي ويعجز عن �إبر�ز معالم �ل�صتثمار 

�لإ�صالمي �لمبني على �لمخاطرة وعلى �ل�صتثمار �لحقيقي 

على  يــدل  ومما  عــائــده،  �أو  �لمال  ر�أ�ــس  ب�صمان  يعترف  ول 

عمق �لم�صاألة و��صتمر�ريتها �أن �لهياكل �لتنظيمية لبنوكنا 

��صتقيناها من �لبنوك �لتقليدية ل تعير لال�صتثمار  و�لتي 

�هتماماً ل في حجمها ول في تخ�ص�صاتها، بحيث ت�صتوعب 

  .
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جميع �صروب �لن�صاط �لقت�صادي �لمنتج...« 

تحولها  ب�صاأن  نف�صها  عــن  �لإ�صالمية  �لبنوك  وتــد�فــع 

�لــكــبــيــر هــــذ� �إلـــــى وجـــــود مــخــاطــر عــالــيــة فـــي تــوظــيــفــات 

ففيما  �لتطبيق،  فــي  وم�صاكل  و�لــمــ�ــصــاركــات،  �لــمــ�ــصــاربــات 

�ل�صرورية  �لمعايير  �أغــلــب  تتوفر   ل  بالم�صاربات  يتعلق 

�لكاملة  �لمعرفة  و�أهمها:  للتمويل،  طالب  م�صروع  �أي  في 

�ل�صوق،  فــي  و�لو�صعية  �لــمــالءة،  حيث  مــن  بالمتعاملين 

�لتنفيذ  مخاطر  عــن  ف�صاًل  �لمالي،  �لتعامل  و�أخــالقــيــات 

بالم�صاركة،  �لتوظيف  في  �أمــا   ،%100 �إلــى  ت�صل  قد  و�لتي 

فهناك �صعوبات تو�جه �لإد�رة  و�لمتمثلة في �لإ�صر�ف على 

�لم�صروعات �لتي تمولها بالم�صاركة، ومتابعة تنفيذها مما 

�لتمويل،  �لعمليات محل  �إنــجــاز  تكاليف  �رتــفــاع  �إلــى  يــوؤدي 

وتتمثل  �لأكــثــر خــطــورة  وهــي  �لمتعاملين  تــو�جــه  و�أخـــرى 

�لمهنية  �لــكــفــاءة  عــلــى  �لمتعاملين  �أغــلــب  تــوفــر  عـــدم  فــي 

�متناعهم  حيث  من  �لم�صرف  على  وتحايلهم  �لمفرو�صة، 

�أو �لإعالن  عن �لإعالن عن �لأو�صاع �لفعلية للم�صروعات، 

عنها ب�صكل غير �صحيح، �أو �لت�صريح بخ�صائر وهمية، وذلك 

�لأربــاح من جهة  ن�صبة ممكنة من  باأعلى  بهدف �لحتفاظ 

20
13

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

14
(

د 
د

عــ
�ل

108109

املجلة القانونية / امللف



تلتزم  �أجنبية  دولــة  فــي  لكن  �لــزر�عــة  �أو  �لطاقة،  ك�صركات 

�لم�صرف  يتقدم  �أن   �أو  �لإ�صالمية،  للدول  معادية  �صيا�صة 

بطلب �لر�أي �ل�صرعي في تمويل ��صتير�د �صفقة بودرة �لآي�س 

كريم مثاًل من �لخارج بماليين �لدولر�ت، في �لوقت �لذي 

من  لالأمة  �لأ�صا�صية  للحاجات  �لكافي  �لتمويل  يتو�فر  ل 

�لنقدي من  �لمخزون  ويوؤثر ذلك في  ودو�ء وملب�س،  غذ�ء 

تلك �لعملة فيفقد �لتو�زن في �صعر �صرف �لعملة �لمحلية 

هذه  بمنع  �لهيئة  تفتي  فهل  �لأجــنــبــيــة،   �لعملة  تلك  �أمـــام 

�لمعامالت لمخالفة هذه �ل�صتثمار�ت مقا�صد �ل�صريعة في 

�لحاجات  وتقديم  ثرو�تهم،  من  �لم�صلمين  ��صتفادة  �أهمية 

�ل�صتثمار  وتــقــديــم  و�لــتــرفــيــات،  �لكماليات  على  �لأ�ــصــلــيــة 

�لمنتج على �ل�صتثمار �ل�صتهالكي؟

ن�صتطيع �أن نجد في �لفقه �لإ�صالمي �صو�بق لهذ� �لتجاه 

�لفقهاء كثير�ً  �إبطال  جمهور  و�إن لم يكن عاماً، ومن ذلك 

و�لأركــان  �ل�صروط  ��صتيفائها  مع  و�لمعامالت  �لعقود  من 

�أو  �ل�صريعة  لمقا�صد  مخالفة  جملتها  في  لكنها  �لجزئية 

بيع  �إلــى حرمة  فذهبو�  �ل�صرعية،  �لأ�ــصــول  كلي من  لأ�صل 

�لعينة مع �أن كل عقد بمفرده ��صتوفى �صر�ئط �لم�صروعية، 

وذهبو� �إلى حرمة نكاح �لتحليل و�إبطال �لعقد مع ��صتيفاء 

�لنكاح فيه �صروطه و�أركانه.

في  كبير�ً  دور�ً  �لإ�ــصــالم  لمقا�صد  �أن  يتبين  تقدم  ومما 

يحتاج  و�لأمــر  ذكرناها،  �لتي  �لأمــور  لهذه  �ل�صرعي  �لحكم 

�لمهم  لكن  مو�صعه،  هــذ�  لي�س  وتف�صيل  بــيــان  مــزيــد  �إلـــى 

مجال  في  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  مقا�صد  مر�عاة  �أهمية  هو 

�ل�صرعية  ل�صروطها  �لمعاملة  ��صتيفاء  �لأمــو�ل مع  ��صتثمار 

�لمعتبرة وفق �لأدلة �لتف�صيلية.

�لإ�صالمية  �لبنوك  مــن  ينتظر  �لم�صلم  �لمجتمع  �إن    

�لحقيقية  �لتنموية  �لمجالت  في  �ل�صتثمار�ت  �لمزيد من 

و�صد حاجاتها �لملحة وعندها �صتقف �لأمة ور�ءهــا موؤ�زرة 

ترد  كما  �لعابثين،  يــد  �إلــيــهــا  تمتد  �أن  مــن  عنها  ومــد�فــعــة 

وتحميل �لم�صرف �لخ�صارة �لتي تجبر من ن�صيبه في ر�أ�س 

�لمتعاملين  من  كثير�ً  �أن  كما   ،
)12(

�أخرى جهة  من  �لمال 

ل يــرغــبــون فــي مــ�ــصــاركــة �أحــــد، وثــالــثــة تــو�جــه �لمودعين 

و�أ�صحاب روؤو�س �لأمو�ل �لذين يقدمون �أمو�لهم للم�صارف 

لتمول بها على �لمدى �لق�صير فعندما ينطبق عليهم نظام 

�إلــى عدم  يـــوؤدي  ذلــك  فــاإن  وكــامــل  ب�صكل قطعي  �لم�صاركة 

تطابق �لآجال �لتي �ختاروها و�آجال تنفيذ �لم�صروعات �لتي 

مّولتها �لبنوك باأمو�لهم م�صاركة. 

�لنقد  فــي  �لــحــدة  مــن  كثير  مــع  نتفق  كنا ل  �إن  ونــحــن 

�لتي ذكرها �لمنتقدون حيث هي في �لنهاية مجرد �صركات 

ووفــق  مــنــاخ غير مــالئــم  فــي  �لغير  �أمــــو�ل  با�صتثمار  تــقــوم 

ذكــر من  مما  �أن كثير�ً  �أرى  لها فيها، لكني  �أنظمة ل دخــل 

م�صكالت ومعوقات لتطبيق �لم�صاربات و�لم�صاركات، وكذ� 

�لتحول عن �صروب �لن�صاط �لقت�صادي �لمنتج، و�لنتقال 

�لبنوك  يعفي  ل  �إ�صالمية   غير  لبلد�ن  �لم�صلمين  باأمو�ل 

لمبادئ  �ل�صحيح  �لتطبيق  عن  �لم�صئولية  من  �لإ�صالمية 

��صتثمار  في  �لإ�صالمي، وخا�صة منهجه  �لقت�صاد  وقو�عد 

�لأمو�ل، وعليها �أن تبتكر �أدو�ت ��صتثمارية حديثة ومتطورة 

ومتنا�صبة مع روح �لع�صر ومتو�فقة مع �ل�صريعة �لإ�صالمية 

حقيقة و�صورة.

�ل�صرعية  �لــرقــابــة  هــيــئــات  بع�س  تفطن  ل  مــا  وكــثــيــر�ً 

�لكلية في �لقت�صاد �لإ�صالمي، وي�صبح  للمقا�صد و�لأمور 

كل ما يقوم به �لبنك �لإ�صالمي عبارة عن عمليات ل تقدم 

وحــل  لــالأمــة  �لقــتــ�ــصــاديــة  �لتنمية  م�صيرة  فــي  تــوؤخــر  ول 

م�صكالتها �لقت�صادية و�لتنموية.

�إلــــى مناق�صة  ويـــطـــرح هـــذ� �لــمــو�ــصــوع قــ�ــصــيــة تــحــتــاج 

�لمعنية  و�لموؤ�ص�صات  �لفقهية  �لمجامع  مــن  م�صتفي�صة 

�ل�صرعي  �لحكم  في  �ل�صرعية  �لمقا�صد  دور  وهــي:  بذلك  

على �لمعامالت �لتي تقوم بها �لبنوك �لإ�صالمية، بمعنى: 

�لإ�ــصــالمــي مع  �لــبــنــك  بــهــا  يــقــوم  بمنع معاملة  هــل يحكم 

��صتيفائها �ل�صروط �لجزئية لإباحتها لكنها تخالف مق�صد�ً 

نعتبر  �أن  يــجــوز  فــهــل  �لإ�ــصــالمــيــة،  �ل�صريعة  مقا�صد  مــن 

بعد  ل�صحته،  �ــصــرطــاً  �ل�صرعية  للمقا�صد  �لفعل  مــو�فــقــة 

تحرير �لمر�د بالمقا�صد، وما يعد مق�صد�ً وما ل يعد؟ 

�ل�صرعية  رقــابــتــه  لهيئة  �لــمــ�ــصــرف  تــقــدم  لــو  فــمــثــاًل: 

با�صتثمار جزء من �أمو�له في �أ�صهم �صركات مباحة �لن�صاط  

الحت�اد الدويل للبن��وك الإ�شالم��ية 

اأن�شاأ هيئة رقابة لتعزيز الثقة باأعمال 

امل�شارف وتنظيم الفتاوى املتخ�ش�ش�ة

 من املهم مراعاة مقا�شد ال�شريعة 

الإ�شالمية يف جمال ا�شتثمار الأموال مع 

ا�شتيفاء املعاملة ل�شروطها ال�شرعية

�لبنوك �لإ�صالمية بذلك عن نف�صها كل فرية تو�صف بها من 

ت�صتمد  �لإ�صالمية  �لبنوك  �أن  وبما  و�لبغي،  �لمكر  قوى  قبل 

قوتها من هيئاتها �ل�صرعية وبالتالي فعلى هذه �لهيئات حمل 

�لبنوك �لإ�صالمية على ت�صحيح �لم�صار و�لعمل على تحقيق 

�أهد�ف �لنظام �لقت�صادي �لإ�صالمي.

و�إ�ــصــافــة �إلـــى مــا تــقــدم فيجب تــحــرر �لعمل �لــرقــابــي من 

�لموؤ�ص�صة  �أعمال  على  �لم�صروعية  �إ�صباغ  به  يــر�د  عماًل  كونه 

ولو كان ذلك بقول �صعيف �أو ملفق �أو �للجوء �إلى حيلة فقهية 

لت�صويغ �لعمل �أو تقليد من ل يجوز تقليده لمخالفته �لن�س 

�أو �لإجماع �أو �لقيا�س �لجلي.

فكثير�ً ما نجد م�صتند بع�س �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن هيئة ما 

وجود ن�س في كتاب فقهي يمكن تخريج �لم�صاألة عليه بغ�س 

�لنظر عما �إذ� كان هذ� �لقول مهدر�ً �أم معتبر�ً رجع عنه �صاحبه 

�أم لم يرجع مخالفاً لما �تفقت عليه �لأمة وتلقته بالقبول �أم ل، 

�لمهم �أنه يحقق م�صلحة �لموؤ�ص�صة، وقد تخرج م�صاألة مناظرة 

على قول م�صاد لالأول �إذ� كانت �لم�صلحة فيه للبنك �أي�صاً، في 

�لوقت �لذي ل يلتفت فيه لأ�صحاب �لم�صالح �لأخرى. 

قد  �لأعــمــال  ورجـــال  �لقت�صاديين  مــن  كثير�ً  �أن  و�لعجيب 

��صتنكر هذ� �ل�صنيع ولم ير�صه على حد قول بع�صهم » �إننا عندما 

نرفع �صعار تطبيق �لإ�صالم في �لمعامالت �لم�صرفية نكون قد 

�ألقينا على عاتقنا �لتز�ماً باأن ننه�س بمقت�صيات ذلك �ل�صعار و�أن 

و�لرخ�س  و�لحيل  للتبرير�ت  نركن  ل  و�أن  ن�صعف،  ول  نهن  ل 

 كما هوجمت �لهيئات ب�صبب ذلك هجوماً عنيفاً من قبل 
)13(

»...

��صتعد�د  على  �لفقهاء  بع�س  �أن  �لموؤ�صف  »ومن  فقيل:  �لبع�س، 

�لم�صارف  لم�صايرة  ��صتعد�د  وعلى  �لم�صرفية،  �لفائدة  لإباحة 

�لإ�صالمي  �لتحايلية، وكاأن مجتمعنا  �لإ�صالمية في �لتجاهات 

يف�صل �لربا �لتحايلي على �لربا �ل�صريح، ويخ�صون من �لت�صريح 

من  طبقة  عندنا  »ن�صاأت  �أي�صاً:  ويقال  مو�قفهم...«  بحقيقة  له 

وتي�صر  �لفقر�ء  وفقر  �لأثرياء  ثر�ء  تفل�صف  �لفقهاء  �أو  �لعلماء 

و�لأقوياء  �لأثرياء  وكاأن  �ل�صعفاء،  على  وت�صدد  �لأقوياء  على 

�أحوج �إلى �أن يد�فع عنهم من �لفقر�ء و�ل�صعفاء، و�إذ� ر�أو� ن�صاً 

يو�فقهم �صارعو� �إليه و�إذ� ر�أو� �أو �أ�صمعو� ن�صو�صاً ل تعجبهم 

ول  مفهومة  غير  �أنــهــا  )�دعـــو�  يفهموها  ولــم  عنها  �أعــر�ــصــو� 

يعول عليها( وت�صددو� في قبولها، و�إذ� �أخذو� بها �أولوها على 

 و�آخر يقول: »من �لأمور �ل�صديدة 
)14(

مذهبهم ومر�دهم ...«

�إطــارهــا  �لإ�ــصــالمــيــة ل�ــصــتــكــمــال  �لــبــنــوك  �أن ت�صعى  �لأهــمــيــة 

ت�صتند  و�أن  تفرط في حرمته...  و�أن ل  �ل�صرعي و�صيانته... 

ولي�س  �لــعــز�ئــم  و�إلـــى  �ل�صتثناء  ولي�س  �لأ�ــصــل  �إلـــى  �لــفــتــاوى 

 .
)15(

�لرخ�س« 

و�إن كنا ل نتفق �أي�صاً مع مثل هذه �لحدة في �لن�صيحة 

و�لنقد حيث تزخر هيئات �لرقابة  �ل�صرعية بمن  لهم دور 

�لإ�صالمي  �لم�صرفي  �لعمل  وتاأ�صيل  �صبط  فــي  محمود 

و�لناأي به عن �لوقوع في بر�ثن �لحيل، لكن هذ� ل يمنع من 

بذل �لن�صح �لالزم في هذه �لم�صاألة ليتبو�أ �لعمل �لم�صرفي 

�لإ�صالمي مكانته �لالئقة به.

ثالثًا: ا�شتقالل هيئات الرقابة ال�شرعية ماليًا واإداريًا عن 
جمل�ص الإدارة

�إن �لقيام بالدور �لرقابي �أياً ما كان مو�صوعه ل ي�صتقيم 

��ــصــتــقــالًل كــامــاًل عــمــن يــر�قــبــه  �إذ� ��ــصــتــقــل �لــمــر�قــب  �إل 

وهذ�  �لعين«  ت�صتحي  �لفم  »�أطعم  قالو�  وقديماً  ويقومه، 

لي�س حّطاً �أو �نتقا�صاً من �أحد، ولكنه �حتياط و�جب ودفع 

لل�صبهات، ومن ثم فيجب �إعادة �لنظر فيما يتقا�صاه �أع�صاء 

�لهيئات �لرقابية من �أجور ومكافاآت من ذ�ت �لموؤ�ص�صة �لتي 

ير�قبونها، وبع�س �أع�صائها تجاوز و�صعيته كمر�قب �صرعي 

�أثــر ما تقدم في  �لم�صرف، وربما  �صريك في عمليات  �إلــى 

منها،  �لــ�ــصــادرة  �لفتاوى  و�صحة  �لهيئة  عمل 

ومــ�ــصــد�قــيــتــهــا لــــدى مــتــعــامــلــي 
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�لم�صروعية  لإ�صباغ  نف�صها  �لهيئة  تجهد  فقد  �لم�صرف، 

عــلــى كــل �أعــمــال �لــمــ�ــصــرف مـــرة بتتبع �لــرخــ�ــس، و�أخـــرى 

بتخريجات خاطئة متكلفة، �أو باإقر�ر حيلة ما، وهكذ�، كما 

�أن �لأجور �لتي يتقا�صونها توؤدي �إلى فتح باب �لتناف�س بين 

 ،
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�أكثر  يدفع  لمن  خدماتهم  تقديم  �أجــل  من  �لعلماء 

علماء  باأنهم  �لعلماء  من  كثير  �تهام  هــذ�  على  ترتب  وقــد 

بنوك في مقابل علماء �صلطة.

و�إن كنا ل نطعن في ذمة �أحد ولكن يو�صع في �لعتبار 

و�لــقــوة،  �ل�صعف  درجــــات  فــي  يــتــفــاوتــون  ب�صر  �لجميع  �أن 

�لهيئة  ��صتقالل  على  و�لعمل  �لذريعة  �صد  فالو�جب  ولــذ� 

�ل�صرعية عن �أي موؤثر�ت �صو�ء �أكانت مالية �أم �إد�رية، فيجب 

من  م�صلحة  تــكــون  �أل  بمعنى  �لــمــ�ــصــارف  عــن  تنف�صل  �أن 

م�صالحها، وذلك �أدعى لحيدتها و�آمن لأع�صائها من �لقيل 

و�لقال، ولمحيط �لفقهاء عامة من �للغط �لذي يتجدد بين 

�قترح  وقــد  ينبغي،  مما  �أكثر  فيه  ويبالغ  و�لأخـــرى  �لفينة 

تكون  كــاأن  وم�صتقلة  خا�صة  للرقابة  هيئة  تكوين  �لبع�س 

هيئة مركزية على غر�ر �لبنك �لمركزي، �أو �أن تكون تابعة 

وز�رة  �أو  �لمالية  �أو  �لقت�صاد  كــوز�رة  �أخــرى  ر�صمية  لجهة 

�لعدل �أو �لأزهر �ل�صريف، �أو منظمة �صرعية م�صتقلة يوكل 

.
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�إليها هذه �لمهمة...

رابعًا: تقنني العمل امل�شريف الإ�شالمي
و�لــمــقــ�ــصــود مـــن ذلــــك: �أن تــكــون �أعـــمـــال �لــبــنــوك 

�لإ�صالمية محكومة بقانون وت�صريعات محددة و�صادرة 

من �لجهات �لر�صمية في �لدولة، ويتناول هذ� �لقانون 

كل ما يتعلق بالبنوك �لإ�صالمية من �أحكام.

�لــدول ب�صن مثل تلك �لقو�نين -  وقد قامت بع�س 

وفي مقدمتها دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة �صاحبة 

من  �لكثير  يـــز�ل  مــا  لكن   - �إ�ــصــالمــي  بنك  �أول  تجربة 

�لبنوك �لإ�صالمية لي�س له ت�صريع يخ�صه ويحتكم في 

ككل،  �لم�صرفي  للعمل  �لمنظمة  �لقو�نين  �إلــى  �صاأنه 

ويوؤدي هذ� �لو�صع �إلى كثير من �لإ�صكالت في �لرقابة 

و�لإ�صر�ف ومعايير �لمحا�صبة و�لمر�جعة و�لعالقة مع 

�لموؤ�ص�صات ذ�ت �لعالقة.

�لــدولــة، لكن يقع  هــو مــن عمل  �لتقنين  كــان  ولئن 

�لمعنيين  وكــافــة  �ل�صرعية  �لــرقــابــة  هيئات  عاتق  على 

وطرحه  �لتقنين  هــذ�  �إعـــد�د  �لإ�ــصــالمــيــة  بالم�صرفية 

للمناق�صة من قبل �لمخت�صين حتى يكون �صالحاً عند 

عر�صه على �لجهات �لنظامية في �لدولة.

�لأطــر�ف  كافة  م�صلحة  �لتقنين  هــذ�  مثل  ويحقق 

ذ�ت �لعالقة بالبنوك �لإ�صالمية، بل وم�صلحة �لمجتمع 

خا�صة،  �أعـــر�فـــاً  �لإ�ــصــالمــيــة  للم�صارف  وين�صئ  كــكــل، 

�صيا�صات  بتحقيق  �لربوية  �لبنوك  عن  وتــفــرد�ً  وتميز�ً 

تنموية و��صتثمارية مفيدة لالأمة. 

و�لمطلوب في هذه �لمرحلة �لر�هنة تجاوز �لتقنينات 

�لمحلية لن�صل �إلى عالمية �لعمل �لم�صرفي �لإ�صالمي 

نــمــاذج مــوحــدة مــن حــيــث �لأهـــــد�ف و�ل�صيا�صات،  وفـــق 

ونـــمـــاذج �لــعــقــود و�لــعــمــلــيــات �لــتــي تــوؤديــهــا �لــمــ�ــصــارف 

�ل�صرعي؛ �صماناً  �لفتوى و�لحكم  و�لموؤ�ص�صات، ووحدة 

نطاقها،  و�ت�صاع  �لإ�ــصــالمــيــة،  �لم�صرفية  فهم  لح�صن 

و�إ�صهامها في تحقيق م�صتهدفات �لقت�صاد �لإ�صالمي، 

ويمكن لمنظمة �لتعاون �لإ�صالمي �لقيام بهذه �لمهمة 

بو�صع ميثاق ملزم يمنع �لترخي�س لأي موؤ�ص�صة مالية 

كما  به،  �لكامل  �للتز�م  من  �لتحقق  بعد  �إل  �إ�صالمية 

يمنع �أي دولة من �إ�صد�ر �أي ت�صريع يخ�س �لم�صرفية 

�لوثيقة  هــذه  مــر�عــاة  دون  �لإ�ــصــالمــي  �لمالي  و�لعمل 

�لتي يجب �أن تخرج في �صكل �تفاقية دولية بين �لدول 

�لأع�صاء.  

خام�شًا: ت�شميم ناذج مف�شلة لتقارير الرقابة ال�شرعية 
ون�شرها على الكافة 

مما يدفع بمزيد من �لثقة في �أعمال �لم�صارف و�لموؤ�ص�صات 

�لــمــالــيــة �لإ�ــصــالمــيــة مــا يــعــرفــه �لــكــافــة عــن �أنــ�ــصــطــة و�أعــمــال 

لل�صريعة  بمطابقتها  يتعلق  فيما  وخــا�ــصــة  �لموؤ�ص�صات  هــذه 

�أن  يكفي  ل  كما  �لجملة،  بهذه  �لكتفاء  يجوز  ول  �لإ�صالمية، 

ت�صجل �لموؤ�ص�صة في ��صمها �أنها »�إ�صالمية« �إنما يجب �أن يكون 

ذلك وفق تقرير مف�صل يعرف �لنا�س فيه �أع�صاء هذه �لهيئة، 

�أعمال  على  بالتف�صيل  ومالحظاتهم  �لعلمية،  وموؤهالتهم 

�لموؤ�ص�صة من حيث �أهد�فها و�أن�صطتها وما لها وما عليها. 

�إن �لو�قع كما ير�صده كثير من �لمر�قبين �أن بع�س هذه 

�لتقارير تاأتي مجملة ومت�صابهة على مد�ر �ل�صنين، وفحو�ها 

�أن جميع �أعمال �لبنك مطابقة لل�صريعة �لإ�صالمية، وتلتزم 

في �لأغلب -بجملة ثابتة مكررة في جميع �لتقارير �ل�صنوية 

مفادها » �أن جميع �أعمال �لبنك مطابقة لل�صريعة �لإ�صالمية«  

وذلك ب�صورة �إجمالية دون تف�صيل وتدقيق في �لوقت �لذي 

ي�صجل �لمر�قبون لالأعمال �لم�صرفية �لإ�صالمية كثير�ً من 

في  �لإ�صالمية  �لبنوك  مــن  كثير  فــي  �ل�صرعية  �لــتــجــاوز�ت 

�لمر�بحات وفي �لتورق و�لم�صاربات وغير ذلك.

ويجب مر�عاة ت�صميم �لتقارير بحيث توؤكد �لتز�م �لموؤ�ص�صة 

و�لم�صرفي  �لمالي  �لمنتج  في  لديها  �لرقابة  هيئة  بتوجيهات 

بجميع وثائقه وعقوده ومالحقه، وفي مطابقة �لأد�ء لمقت�صى 

�أي عملية  �إبــطــال  �لحق في  �لهيئة  و�إعــطــاء  بــالإجــازة،  �لفتوى 

جنتها  �لــتــي  �لأربــــاح  و��صتبعاد  �لهيئة  لــقــر�ر  مخالفتها  يثبت 

�لموؤ�ص�صة، بالإ�صافة �إلى محا�صبة �لمت�صبب في هذ� �لخلل.  

و�ن�صياب  و�لــمــعــرفــة  �لتــ�ــصــالت  ثـــورة  فــي ظــل  �لأو�ن  �آن  وقــد 

�لمعلومات �أل ُيحَجب �صيء ل عن �لمتعاملين ول عن جمهور �لنا�س. 

وبــعــد.. فــهــذه روؤيــــة عــامــة تــاأتــي فــي وقـــت ت�صاعف فيه 

�لهتمام بالعمل �لم�صرفي �لإ�صالمي وكافة �آليات �لقت�صاد 

�لعالم  دول  جميع  في  �إليه  �لأنظار  �تجهت  وقد  �لإ�صالمي، 

بما فيه �لعالم �لغربي بعد �لف�صل �لذريع للنظم �لقت�صادية 

و�لموؤ�ص�صات  �لم�صرفية  لتبوء  �صبيل  ول  ب�صقيها،  �لو�صعية 

لما  �لمنقذ  و�عتبارها  �لمتميزة  مكانتها  �لإ�صالمية  �لمالية 

حل بالأمم و�ل�صعوب من �أوز�ر و�إ�صر هذه �لنظم �إل بانطالقة 

�صرعية ر�صيدة تناأى بالم�صرفية وبالقت�صاد �لإ�صالمي عن 

تحريف �لمغالين وتاأويل �لمبطلين و�نتحال �لجاهلين.

و�هلل من ور�ء �لق�صد وهو يهدي �ل�صبيل.
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بين . 17 �لإ�صالمية  �لم�صارف  نــدوة  فــي  قدمت  »مد�خلة  مـــرزوق  �ل�صبور  عبد  د. 

�لو�قع و�لم�صتقبل« �لحلقة �لثالثة - جريدة �لأهر�م �س 10، فهمي هويدي »ف�س 

�ل�صتباك �لفقهي« جريدة �لأهر�م في 1989/10/2.

التقنني من عمل الدولة، لكنه 

يقع على عاتق هيئات الرقابة 

ال�شرعية مبا يحقق م�شلحة املجتمع 

وامل�شارف واأهداف التنمية
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�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على خامت �لأنبياء 

و�ملر�صلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، ثم �أما بعد:

ل �صك يف �أن �لأ�صو�ق �مل�صرفية �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية 

ت�صهد منو�ً كبري�ً يف �ملعامالت �مل�صرفية �لإ�صالمية، و�أعني بها 

تلك �ملتو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، �صو�ء �أكان ذلك عن 

�إ�صالمية جديدة، و�لن�س  �أو موؤ�ص�صات  تاأ�صي�س م�صارف  طريق 

يف نظامها �لأ�صا�صي على �لتز�مها باأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، 

�أم بتحول بع�س �مل�صارف �لتقليدية �إىل �لعمل كلياً وفق �أحكام 

�ل�صريعة �لإ�صالمية، وذلك عن طريق بع�س �ملنتجات �لإ�صالمية 

، �أو بفتح نو�فذ �إ�صالمية تعمل وفق �أحكام �ل�صريعة 
)1(

ق  كالتورُّ

بعد  �خل�صو�س  وجه  وعلى  �لأمر  ذلك  تاأكد  وقد  �لإ�صالمية، 

�لدول  بع�س  باقت�صاديات  ع�صفت  �لتي  �لعاملية  �ملالية  �لأزمة 

، وجناح �مل�صارف �لإ�صالمية يف جتاوز 
)2(

وخا�صة �لغربية منها 

 ل تقارن بحجم 
)3(

تلك �لأزمة بدون خ�صائر �أو بخ�صائر �صئيلة 

.
)4(

خ�صارة غريها من �مل�صارف �لتقليدية 

�لإ�صالمية،  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  م�صد�قية  من  ويزيد  بل 

و�أ�صول  مبوجهات  �لتز�مها  مدى  �إظهار  خالل  من  وذلك 

طريق  عن  ذلك  و�صيتحقق  �لإ�صالمية.  �ملعامالت  و�صو�بط 

ق�صاء يتمتع بالإحاطة و�لإملام �لتام بطبيعة تلك �ملعامالت، 

�لتي  �مل�صائل  من  كثري  �إىل  �لتاريخية  جذورها  متتد  و�لتي 

�أولها  و�لتي  �لإ�صالمي،  �لفقه  كتب  �أمهات  بطون  حوتها 

�ملعا�صرين �هتمامهم، فجددو�  �لفقه  �أهل  �ملتخ�ص�صون من 

مع  تتفق  جديدة  وب�صور  مبتكر  ب�صكل  بها  �لعمل  �آلية 

بقاء  �صريطة  و�لغاية،  �ل�صرعة  حيث  من  �لع�صر  متطلبات 

حتتفظ  حتى  �ل�صرعية،  �ملقا�صد  مع  يتالءم  مبا  م�صمونها 

بحكمها �ل�صرعي �ملن�صو�س عليه.  

�ملتز�يد  �لدور  �إىل  �لتنويه  �ل�صدد  هذ�  يف  يفوتني  ول 

�أن معدل �لنمو  �إىل  ويف هذ� �ل�صدد ت�صري بع�س �لدر��صات 

�ل�صنوي يف �ل�صناعة �ملالية �لإ�صالمية لل�صنو�ت  �لع�صر �ملا�صية 

�ملالية  �لأ�صول  حجم  و�أن  �صنوياً،   %15 �إىل   %10 بني  تر�وح 

 2.8 �صيبلغ  2015م  عام  يف  �لإ�صالمية  و�ملوؤ�ص�صات  للم�صارف 

، مع توقعات باأن ن�صبة غري قليلة من �خلدمات 
)5(

تريليون دولر 

�ملالية �لتقليدية بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي �صوف تتحول 

.
)6(

لت�صبح متو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية 

ونظر�ً ملا تتمتع به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من حرية 

�لتطور  ذلك  فاإن  و�لأجنبي،  �لوطني  �ملال  لر�أ�س  �ل�صتثمار 

�لهائل، يف حجم �لأ�صول �ملالية لل�صناعة �مل�صرفية �لإ�صالمية، 

�ألقى بظالله على حجم �ملعامالت �لإ�صالمية يف �لدولة، و�أدى 

تاأ�صي�صاً  �لإ�صالمية فيها،  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  زيادة عدد  �إىل  

�حلال  بطبيعة  عنه  �صينتج  مما  جديدة،  فروع  بفتح  و�نت�صار�ً 

يف  وتنوع  �لإ�صالمية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  عمليات  يف  تو�صع 

منتجاتها وخ�صو�صاً عمليات �لتمويل �لإ�صالمي، وهذ� بدوره 

�صيوؤدي لتنوع وزيادة مطردة يف �ملنازعات �لنا�صئة عنها.

�مل�صتوى  على  �لق�صاء  دور  تطوير  يتطلب  �لذي  �لأمر   

يوؤكد  نحو  على  �ملنازعات  لتلك  للت�صدي  و�ملحلي  �لحتادي 

تكامل دور القضاء والتحكيم
في نظر المنازعات المالية اإلسالمية

القاضي الدكتور/ جاسم محمد الحوسني
�لقا�ضي مبحاكم ��ضتئناف دبي

تطوير األعمال وتعزيز المصداقية..

التحكيم و�شيلة فعالة حلل املنازعاتضرورة عملية

بالتفاق والرتا�شي من خالل حمكمني

لي�شوا بق�شاة
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�ل�صرعية  بالأحكام  �أن يكون ملماً  �لقا�صي  �لوقت يتطلب من 

للمعامالت �مل�صرفية �لإ�صالمية حتى يقف على مدى �صالمتها 

�مل�صدر  �أن  حني  يف  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام  مع  وتو�فقها 

ح�صبما  �لتقليدية  �مل�صارف  معامالت  يحكم  �لذي  �لقانوين 

ن�صت عليه  �ملادة �لثانية من قانون �ملعامالت �لتجارية هي:

»ي�صري على �لتجار وعلى �لأعمال �لتجارية ما �تفق عليه 

�ملتعاقد�ن ما مل يتعار�س �تفاقهما مع ن�س جتاري �آمر«.

�لتجاري  �لعرف  قو�عد  �صرت  خا�س  �تفاق  يوجد  مل  فاإذ� 

من  غريه  يف  �أو  �لقانون،  هذ�  يف  ن�س  ب�صاأنه  يرد  مل  فيما 

�خلا�س  �لعرف  ويقدم  �لتجارية،  بامل�صائل  �ملتعلقة  �لقو�نني 

�أو �ملحلي على �لعرف �لعام، فاإذ� مل يوجد عرف جتاري وجب 

تطبيق �لأحكام �خلا�صة بامل�صائل �ملدنية، فيما ل يتعار�س مع 

�ملبادئ �لعامة للن�صاط �لتجاري.

- ول يجوز تطبيق �لتفاقيات �خلا�صة �أو قو�عد �لعرف   3 

�لتجاري �إذ� تعار�صت مع �لنظام �لعام �أو �لآد�ب، مما موؤد�ه �أن 

�لقو�عد �لو�جبة �لتطبيق يف �لقانون �لتجاري على �لرتتيب 

هي: �لقو�عد �لآمرة يف �لقو�نني �لتجارية، ثم �لتفاق �ملنظم 

�ملدنية،  بامل�صائل  �خلا�صة  �لأحكام  ثم  �لعرف،  ثم  للعالقة، 

�ملبادئ  مع  تعار�صها  عدم  �صريطة  �لآمرة،  وغري  منها  �لآمرة 

�لتفاقيات  تكون  �أن  يتعني  و�أخري�ً  �لتجاري،  للن�صاط  �لعامة 

�خلا�صة وقو�عد �لعرف مو�فقة للنظام �لعام.

�ل�صحيح  وجهه  على  �لأمر  فاإن  �لختالف  لهذ�  ونتيجة 

�ملتعلقة  �ملنازعات  لنظر  متخ�ص�صة  حمكمة  �إن�صاء  ي�صتدعي 

بامل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �لإ�صالمية، �أو على �لأقل دو�ئر متخ�ص�صة 

�إىل  ، بالإ�صافة 
)12(

�صمن دو�ئر �ملحكمة �لتجارية �لبتد�ئية 

دو�ئر متخ�ص�صة على م�صتوى حمكمتي �ل�صتئناف و�لتمييز، 

على  �لقدرة  لديهم  تتوفر  ق�صاة  بها  �لعمل  يتوىل  �أن  على 

�لتحقق من مدى �لتز�م �مل�صارف باأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية 

فيما تنفذه من معامالت، وذلك من خالل مقدرتهم على �صرب 

بغر�س  منها،  و�لنهل  �لنفي�صة  �لإ�صالمي  �لفقه  �أ�صفار  �أغو�ر 

�أن�صطة  جتاه  و�ملتعاملني  للم�صاهمني  �لطماأنينة  حتقيق 

�مل�صرف �أو �ملوؤ�ص�صة.  

 وقد ُيناق�س هذ� �لطرح باأن جميع �مل�صارف �لإ�صالمية يف 

�لتي  �ملنتجات  تو�فق  مدى  تر�قب  �صرعية  هيئات  لها  �لدولة 

تطرحها مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية. 

مبا�صرتها على وجه �لحرت�ف، كال�صم�صرة و�لوكالت �لتجارية 

، ومن 
)10(

�لربح وغريها  بق�صد حتقيق  �لأر��صي  وبيع  و�صر�ء 

ثم فاإن �ملنازعات �ملتعلقة بامل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية 

�ملنازعات  من  غريها  مع  تنظر  �لتجارية  طبيعتها  بح�صب 

�لتجارية �ملتعلقة بامل�صارف �لتقليدية، رغم �ختالف �لنظامني  

كما �أ�صلفت يف �لهام�س رقم )2( بدليل: 

رقم  للقانون  يخ�صع  �لإ�صالمية  �مل�صارف  تاأ�صي�س  �أن 

و�ل�صركات  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  ب�صاأن   1985 ل�صنة   )6(

�ل�صتثمارية �لإ�صالمية، يف حني �أن �مل�صارف �لتقليدية تخ�صع 

�مل�صرف  �صاأن  يف  1980م،  ل�صنة   10 رقم  للقانون  تاأ�صي�صها  يف 

و�لقانون  �مل�صرفية،  �ملهنة  وتنظيم  �لنقدي  و�لنظام  �ملركزي 

 .
)11(

رقم 8 ل�صنة 1984 يف �صاأن �ل�صركات �لتجارية 

يحكم  �لذي  �لقانوين  �مل�صدر  �ختالف  عن  ف�صاًل  هذ� 

�ملعامالت  تتميز  حيث  �مل�صارف؛  جتريها  �لتي  �لعمليات 

�أحكام  مع  تو�فقها  ب�صرورة  �لإ�صالمية  �ملالية  �مل�صرفية 

�مل�صارف  على  يوجب  �لأمر  وهذ�  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة 

و�ملتعاملني �للتز�م باأحكام �ل�صريعة وعدم خمالفتها، ويف ذ�ت 

اأوًل: دور الق�شاء يف نظر املنازعات املالية الإ�شالمية 
ومدى احلاجة لتطويره 

�أمام  �ملنظورة  �لدعاوى  �أو  �ملنازعات  تنوع وكرثة  �إىل  بالنظر 

درجات  وتعددت  �لق�صائية،  �جلهات  تعددت  فقد  عموماً  �ملحاكم 

�لو�حدة،  �لدرجة  حماكم  وتعددت  بل  �لو�حدة،  �جلهة  حماكم 

�لإمار�ت  دولة  يف  �ملوقر  �لوزر�ء  جمل�س  حر�س  فقد  ولذلك 

�لعربية �ملتحدة بقر�ره رقم 30 ل�صنة 2008م، على �إن�صاء جمل�س 

�لق�صاء  عن  وممثلني  �لعدل،  وزير  برئا�صة  �لق�صائي،  �لتن�صيق 

تو�صيات  �صمن  من  كان  وقد   ،
)9(

�لدولة  يف  و�ملحلي  �لحتادي 

هذ� �ملجل�س �إن�صاء حماكم متخ�ص�صة، وعلى هذ� �لأ�صا�س �أن�صاأت 

�جلز�ئية،  وهي  متخ�ص�صة  �بتد�ئية  حماكم  �أربع  دبي  حماكم 

و�لعمالية، و�لتجارية، و�لعقارية، لتعمل هذه �ملحاكم �إىل جانب 

ت�صكيل  قانون  مبوجب  �لقائمتني  و�ملدنية  �ل�صرعية  �ملحكمتني 

�ملحكمة  �إىل  ُعهد  وقد  وتعديالته،  1992م  ل�صنة   3 رقم  �ملحاكم 

بحكم  �لتجارية  �ل�صبغة  ذ�ت  و�ملنازعات  �لدعاوى  �لتجارية 

و�حل�صاب  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  عمليات  ومنها  ماهيتها، 

�جلاري و�لتاأمني وغريها، و�لأعمال ذ�ت �ل�صبغة �لتجارية بحكم 

باعتباره   
)8(

�ملنازعات  ح�صم  يف  للق�صاء  كبديل   
)7(

للتحكيم 

�صو�ء،  حد  على  و�ملوؤ�ص�صات  �لأفر�د  �إليها  يلجاأ  فعالة  و�صيلة 

وذلك بالتفاق على طرح �لنز�ع على �أ�صخا�س لي�صو� بق�صاة، 

وغري تابعني لأي �صلطة من �صلطات �لدولة، وقد ��صطلح على 

�ملنازعات  يف  �أحكام  �إ�صد�ر  بهم  ويناط  باملحكمني،  ت�صميتهم 

�ل�صيء  بحجية  وتتمتع  للنز�ع،  منهية  تكون  عليهم  �ملعرو�صة 

�ملق�صي به كاحلكم �لق�صائي. 

ولذ� يجمع نظام �لتحكيم بني �لطبيعة �لتفاقية و�لطبيعة 

�لق�صائية معاً. بح�صبان �أن م�صدره �لتفاق، حيث �أجاز �لقانون 

لالأ�صخا�س �لطبيعيني و�لعتباريني �لتفاق على �للجوء �إىل 

��صتثنائي، يف حني  �ملنازعات كطريق  كو�صيلة حل�صم  �لتحكيم 

�أن �ملهمة �ملوكلة للمحكمني ذ�ت طبيعة ق�صائية، فهم يعملون 

عمل �لق�صاة و�إن مل يكونو� من �لق�صاة. 

نظر  يف  �لق�صاء  لدور  �صاأتعر�س  تقدم  ما  على  وبناء 

�ملنازعات �ملالية �لإ�صالمية ومدى �حلاجة لتطوير هذ� �لدور، 

ثم لدور �لتحكيم بالنظر �إىل مز�ياه مقارنة بالق�صاء، مع بيان 

�ملاآخذ �لتي قيلت فيه و�آلية عالجها.

لنعمل على:
- تاأهيل الق�شاة مب�شائل الأعمال امل�شرفية الإ�شالمية

- اإعادة النظر يف قانون امل�شارف الإ�شالمية
- تقنني اأحكام ال�شريعة املتعلقة باملوؤ�ش�شات املالية
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الو�شع ي�شتدعي اإن�شاء حمكمة
متخ�ش�شة لنظر املنازعات املتعلقة

بامل�شارف واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية

تن�س  على �أنه: »ت�صكل بقر�ر من جمل�س �لوزر�ء هيئة عليا 

تتوىل  وم�صرفية،  وقانونية  �صرعية  عنا�صر  ت�صم  �صرعية، 

و�ل�صركات  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  على  �لعليا  �لرقابة 

�ل�صتثمارية �لإ�صالمية، للتحقق من م�صروعية معامالتها، 

�لر�أي  �إبد�ء  وكذلك  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  لأحكام  وفقاً 

�أثناء ممار�صتها  فيما يعر�س على هذه �جلهات من م�صائل 

لن�صاطها، ويكون ر�أي �لهيئة �لعليا ملزماً للجهات �ملذكورة، 

و�لأوقاف«.  �لإ�صالمية  �ل�صوؤون  بوز�رة  �لهيئة  هذه  وتلحق 

�صمانة  �صيحقق  م�صتقلة  وكونها  �لهيئة  هذه  وجود  �أن  �إذ 

�ل�صرعي  �حلكم  حتديد  يف  �لقا�صي  وتعني  للمتعاملني 

للم�صاألة باعتبارها جهة حمايدة. 

�أن  جند  فاإننا  �لو�قع  من  �قرتبنا  كلما  فاإنه  ذلك،  ومع 

تاأهيل  مدى  مت�س  لعتبار�ت  �ملنال  �صعب  يبدو  �لأمر  هذ� 

يعد  مل  �لقا�صي  �أن  �إذ  �مل�صائل،  تلك  مثل  يف  للف�صل  �لق�صاة 

�صروط  ي�صتكمل  �لأ�صل مل  بح�صب  لأنه  �لجتهاد،  على  قادر�ً 

كما  �ل�صريعة،  ومقا�صد  �لأ�صول  علماء  حددها  كما  �لجتهاد 

�أقو�ل  بني  و�لرتجيح  �لفقه  كتب  �إىل  �لرجوع  حماولة  �أن 

�لأئمة �ملجتهدين، غري متي�صرة  لكل �لق�صاة بحكم در��صتهم 

�لقانونية لدى كليات �لقانون وعدم قدرتهم على �لرتجيح يف 

�لإجماع  �ملجامع مبثابة  باأن ما ي�صدر عن  �حلقيقة - وهي 

-، �إل �أنهم يف بع�س �مل�صائل يخالفون �لفتاوى �ل�صادرة عن 

�لأمر م�صاألة  �لأبرز على هذ�  و�ملثال  �ملجامع �صر�حة،  تلك 

ق �ملنظم بنوعيه �مل�صريف و�لعك�صي، �إذ �أنه وبالرغم  بيع �لتورُّ

�لفقه  جممع  وهي  �لثالثة  �لفقهية  �ملجامع  �تفاق  من 

�ملكرمة،  مبكة  �لإ�صالمي  �لعامل  لر�بطة  �لتابع  �لإ�صالمي 

�لأوروبي  و�ملجل�س  �لدويل بجدة،  �لإ�صالمي  �لفقه  وجممع 

لالإفتاء و�لبحوث، و�لكثري من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لفقهية 

�مل�صريف  بنوعيه  �ملنظم  ق  �لتورُّ حترمي  على  و�لقت�صادية، 

من  ع�صويتها  يف  ت�صم  �ملجامع  هذه  �أن  ورغم  و�لعك�صي، 

�إل  �مل�صارف،  يف  �ل�صرعية  �لهيئات  يف  �أع�صاء  �لأ�صل  يف  هم 

تطبق  ماز�لت  �لدولة  يف  �لإ�صالمية  �مل�صارف  بع�س  �أن 

و�ملعايري  بال�صو�بط  �لتقيد  ودون  باأنو�عه  ق  �لتَورُّ معاملة 

طبقاً  �ملعاملة  هذه  ت�صح  حتى  �لفقهاء  ��صرتطها  �لتي 

للقو�عد �لكلية لل�صريعة �لإ�صالمية، �لأمر �لذي يجعل �أمر 

�ل�صريعة  لأحكام  �ملعامالت  تلك  مو�فقة  مدى  من  �لتحقق 

 يف حال �ملنازعة بني 
)17(

�لإ�صالمية يقع على عاتق �لقا�صي 

 5 �ملادة  ن�س  تفعيل  عدم  ظل  يف  خا�صة  ومتعامله،  �مل�صرف 

من قانون �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات �لإ�صالمية، و�لتي 

�أن م�صدر  �إىل  ت�صري  �لتطبيقات ماز�لت  باأن  و�لرد عليه: 

�ل�صرعية �خلا�صة  �لهيئة  �إ�صالمية هو  �لت�صريع لأي موؤ�ص�صة 

، �إل �أن ذلك ل مينع �أن يكون للق�صاء دور يف حتديد 
)13(

بها 

مدى �صرعية �ملعاملة مع كل �لحرت�م و�لتقدير جلميع �أع�صاء 

�ل�صرعية  �لهيئات  �جتهاد  كان  ولئن  �أنه  �إذ  �ل�صرعية،  �لهيئات 

�لف�صل   �لقول  يبقى هو �صاحب  �لق�صاء  �أن  �إل  تقدير،  حمل 

، ومن ثم فالبد 
)14(

يف حال �خلالف بني �مل�صرف و�ملتعامل 

�ل�صرعية  بالأحكام  ملماً  �لأول   �ملقام  يف  �لقا�صي  يكون  و�أن 

للمعامالت �ملطروحة عليه. ومثال على ذلك فقد ذهبت �لهيئة 

�ل�صرعية لأحد �مل�صارف يف �لدولة �إىل جو�ز �صيغة مطورة لبيع 

�لَتّورق، وبعر�س �لنز�ع على �لق�صاء تبني خالف ذلك، وق�صت 

مو�صوع  �ملر�بحة  عقد  �أن  باعتبار  و��صتئنافاً  �بتد�ئياً  �ملحكمة 

ذهبت  ما  وفق  قر�س  عقد  ي�صرت  �صوري  عقد  هو  �لدعوى 

�أبوظبي  ��صتئناف  مبحكمة  �لثالثة  �ل�صتئنافية  �لد�ئرة  �إليه 

�لحتادية يف �حلكم �ل�صادر عنها يف �ل�صتئناف رقم 448 ل�صنة 

2005م جتاري، بتاريخ 1426/8/28هـ، �ملو�فق 2005/9/28م 
حكم غري من�صور. حيث جاء فيه �أن: »عقد �ملر�بحة �ملوؤرخ يف 

2001/6/14م �ملربم هو عقد �صوري بني طريف �لنز�ع، ي�صرت 
�صده  �مل�صتاأنف  مبوجبه  �قرت�س  قر�س  عقد  هو  �آخر  عقد�ً 

مبلغ 1.500.000 درهم، وبالتايل فاإن عقد �ملر�بحة �ملذكور هو 

. رغم �أن 
)15(

عقد �صوري، و�إن حقيقة �لعقد هي عقد قر�س« 

�صيغتي �لعقد �صبق و�أن �أجيزت من قبل �لهيئة �ل�صرعية، و�أياً 

�لر�أي يف مدى توفيق �ملحكمة يف نتيجة �حلكم،  ما كان وجه 

��صتوعبت  �أن �ملحكمة قد  �أن �حلكم قد ك�صف وبكل و�صوح  �إل 

متاماً حقيقة معاملة بيع �لتورق �ملعروفة يف �لفقه �لإ�صالمي 

على �لنحو �لذي مكنها من تكييف �لعقد على �لنحو �ل�صالف 

بالنظر �إىل جمموع �لعقود �ملربمة، على خالف �أغلب �لأحكام 

 و�لتي تق�صي يف �لدعاوى �ملماثلة 
)16(

�ل�صادرة يف هذ� �ل�صاأن 

مرحلة  يعد  و�لذي  �ملر�بحة،  عقد  وهو  و�حد  عقد  على  بناء 

منها  تت�صكل  �لتي  و�لعقود  �ملر�حل  من  جمموعة  من  و�حدة 

جميعاً منظومة بيع �لتَوّرق �ملنظم.  

�لهيئات  �أن �لكثري من  �إىل - �ملالحظ -  هذ� بالإ�صافة 

�ل�صرعية ل تلتزم بالفتاوى �ل�صادرة عن �ملجامع �لفقهية؛ 

باعتبار �أن ما ي�صدر عن تلك �ملجامع يعترب مبثابة �لإجماع 

�أع�صاء �لهيئات يقرون بهذه  �أغلب  �أن  يف هذ� �لع�صر، ومع 

   .
)18(

�مل�صائل �خلالفية 

وحتى ل نقف مكتويف �لأيدي، فاأمتنى على �لقائمني على 

يف  �لق�صائية  �ملجال�س  بهم  -و�أعني  و�ملحاكم  �لق�صاة  �صوؤون 

�لق�صائي على وجه �خل�صو�س،  �لدولة عموماً، وجمل�س دبي 

�لأمر عن  - معاجلة  دبي  �إمارة  �ملبادرة تخ�س  �أن  �عتبار  على 

طريق �حللول �لآتية: 

- تاأهيل �ل�صادة �لق�صاة يف هذ� �جلانب �ملهم مبا ميكنهم من 

�لإ�صالمية  �مل�صرفية  �ل�صناعة  �لتام مب�صائل  �لإحاطة و�لإملام 

�ملجامع  وندو�ت  موؤمتر�ت  حل�صور  �نتد�بهم  طريق  عن 

�لفقهية �ملختلفة �ملتعلقة، بل وتكليفهم بامل�صاركة �لفاعلة فيها، 

�لقا�صي من فهم  �ملرجوة، وهي متكني  �لفائدة  حتى  تتحقق 

�إعمال  من  ليتمكن  ؛ 
)19(

�ملعا�صرة  �مل�صرفية  �ملنتجات  �أ�صر�ر 

�لإ�صالمية   �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صارف  على  �لق�صائية  رقابته 

للتحقق من �لتز�مها باأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية فيما تنفذه 

للم�صاهمني  �لطماأنينة  حتقيق  بغر�س  وذلك  معامالت؛  من 

جتاه عمليات �مل�صرف �أو �ملوؤ�ص�صة. 

�حلايل،  �لإ�صالمية  �مل�صارف  قانون  يف  �لنظر  �إعادة   -

�لعمل  �صهده  �لذي  �لكبري  للتطور  حتمية  كنتيجة  وذلك 

�مل�صريف �لإ�صالمي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لعمل 

على �إيجاد قانون �صامل ينظم ويحكم جميع �أنو�ع �لعمليات 

�لإ�صالمية،  �مل�صارف  تقدمها  �لتي  �مل�صرفية  و�خلدمات 

فالقانون �حلايل �مل�صمى �لقانون �لحتادي �لإمار�تي رقم 

6 ل�صنة 1985م ب�صاأن �مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية و�ل�صركات 
هذ�  مع  يتو�كب  يعد  مل   

)20(
�لإ�صالمية  �ل�صتثمارية 

�لتطور، ف�صاًل عن �أنه ل يحتوي على قو�عد قانونية عامة 

و�ل�صتثمارية  �مل�صرفية  و�خلدمات  �لعمليات  عقود  حتكم 

�لإ�صالمية، وهو نق�س ت�صريعي ل بد من �صده، خا�صة �أن 

�إىل  �جتهت  �ملحلية  �لإ�صالمية  و�ل�صركات  �مل�صارف  بع�س 

تنويع �أ�صاليب و�صيغ �لتعامل �مل�صريف �لإ�صالمي، مثل بيع 

�ملر�بحة لالآمر بال�صر�ء، و�مل�صاربة، وبيع �لتَوّرق، و�لتَوّرق 

�ل�صلم، وغريها، وتتم تلك �ل�صيغ بو��صطة  �لعك�صي، وبيع 

عقود مركبة ومتد�خلة ت�صكل منظومة من �لعقود يتعني 

�لآن،  حا�صل  هو  كما  ولي�س  و�حدة  كحزمة  �إليها  �لنظر 

��صتقالل  �إليها على  �لعقود و�لنظر  حيث يتم جتزئة هذه 

حني �ملطالبة �لق�صائية. 

�ملتعلقة  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام  تقنني  حماولة   -
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�إ�صد�ر  يف  ي�صاعده  �لأمر  وهذ�  عليه،  �ملعرو�س  �لنز�ع  طبيعة 

، بخالف �لقا�صي فقد ل تكون لديه �خلربة 
)22(

�حلكم �لعادل 

�ملعرو�س عليه، مما يوؤدي ل�صتعانته  �لعقد  �لكافية يف طبيعة 

بخبري، �أو �أن يق�صي يف �لنز�ع يف حدود علمه.

- �ملرونة يف �لإجر�ء�ت، فيمكن لالأطر�ف �ختيار �إجر�ء�ت 

يف  �لتطبيق  �لو�جبة  �لإجر�ء�ت  عن  بعيد�ً  �لتحكيم  عملية 

يوؤدي  وقد  �لقا�صي،  بها  يلتزم  �لتي  �ملدنية  �لإجر�ء�ت  قانون 

جتاهلها �إىل �حلكم ببطالن �حلكم. 

- �ملرونة يف �لجتهاد، فاملحكم ل يتقيد يف تف�صري �لن�صو�س 

�لقانونية بالجتهاد�ت �لق�صائية �ل�صابقة، يف حني �أن �لقا�صي 

�جتهاد�ت  عن  مبعزل  يكون  ل  فاإنه  �لنز�ع  يف  يق�صي  حينما 

حمكمة �ل�صتئناف و�لتمييز. 

�خل�صوم،  بني  و�لت�صوية  �مل�صاحلة  على  �لت�صجيع   -

�لودية بني  �لت�صويات  ي�صاعد وي�صجع على  �لتحكيم  �أن  فغالباً 

على  م�صتقباًل،  �لتعامل  مو��صلة  يف  منهما  رغبة  �لطرفني 

يعر�س  �أن  وله  معينة  باإجر�ء�ت  مقيد  غري  �ملحكم  �أن  �عتبار 

�لق�صاء  يف  �أما   ،
)23(

�لطرفني  تر�صي  و�صطية  بحلول  �ل�صلح 

وعقودها  و�أدو�تها  وموؤ�ص�صاتها  �لإ�صالمية  �ملالية  بال�صناعة 

على  ت�صهل  قانونية  مو�د  �صكل  يف  بو�صعها  وذلك  �مل�صتجدة، 

�مل�صلحة  يحقق  مبا  �ملعرو�صة  �لدعاوى  يف  �لف�صل  �لقا�صي 

للموؤ�ص�صات  �ملتغرية  �حلاجات  ويلبي  �ملتجددة  �ل�صرعية 

و�لأفر�د.

ثانيًا: دور التحكيم يف املنازعات املالية الإ�شالمية 
ونتيجة للظروف �لتي �صبقت ولتخفيف �لعبء عن كاهل 

�ملحاكم بعد زيادة عدد �لدعاوى �ملعرو�صة على �لق�صاء، زيادة 

ل تقابلها وبنف�س �حلجم زيادة يف عدد �لق�صاة، ومن ثم فاإن 

جعل �لتحكيم يف �لعقود �لإ�صالمية �أحد م�صار�ت مبادرة دبي 

�لوقت  يف  ناجحاً  عالجاً  كان  �لإ�صالمي،  لالقت�صاد  عا�صمة 

�حلايل �إىل حني ح�صول �ملرجو من �لق�صاء يف مدة �لرتب�س، 

�ل�صلطات  ممار�صة  �حتكارها  يف  �لدولة  لدور  ��صتكماًل  وذلك 

�لثالث �لت�صريعية و�لتنفيذية و�لق�صائية. 

وبناء على ما تقدم ف�صيكون للتحكيم دور فاعل يف �لف�صل 

عملية  مز�يا  من  به  يتمتع  ملا  �لإ�صالمية،  �ملالية  �ملنازعات  يف 

  :
)21(

باملقارنة مع �لق�صاء يف �لوقت �حلايل ومنها 

�لنز�ع  ت�صوية  خالل  من  و�جلهد  �لوقت  يف  �لقت�صاد   -

ب�صرعة؛ وذلك بالنظر �إىل طبيعة �حلياة �لتجارية �لتي تعتمد 

�أهم ما مييز  �مليزة هي  �ل�صرعة، �لأمر �لذي يجعل هذه  على 

بالبطء،  �إجر�ء�ته  تت�صم  �لذي  �لعادي،  �لق�صاء  عن  �لتحكيم 

وطبيعة �لتقا�صي �أمامه باللدد يف �خل�صومة و�متد�د مر�حل 

�لدعوى بو��صطة طرق �لطعن بالأحكام، ويف نهاية �ملطاف فاإن 

بعد  ولكن  حقه  على  �حل�صول  من  يتمكن  قد  �حلق  �صاحب 

�أن فقد قيمته، وذلك لكرثة �لدعاوى �ملعرو�صة على �لق�صاة، 

وعدم �أولوية دعوى على �أخرى، �أما يف �لتحكيم فاإن �لغالب �أن 

�ملحكم يكون متفرغاً للف�صل يف �لنز�ع حمل �لتحكيم.  

-  �ملحافظة على �صرية �ملنازعات و�ملعامالت و�ملر�كز �ملالية، 

�صرية  على  �ملحافظة  �خل�صوم  ي�صتطيع  �لتحكيم  طريق  فعن 

عالنية  هو  �لأ�صل  فاإن  �لعادي  �لق�صاء  يف  �أما  معامالتهم، 

�جلل�صات �لأمر �لذي يوؤدي �إىل �إحجام �لبع�س عن �للجوء �إىل 

�لق�صاء. 

- �لتخ�ص�س و�خلربة، فالأ�صل �أن �ملحكم �لذي يتم �ختياره 

للتحكيم يف نز�ع معني، ينبغي �أن يكون متخ�ص�صاً وخبري�ً يف 

�لطرفني  على  �ل�صلح  على عر�س  دوره  يقت�صر  �لقا�صي  فاإن 

فقط، ودون توجيه معني حتى ل يخل بحياد �لقا�صي.

 ،
)24(

وهناك ميزة �أخرى حلكم �ملحكمني يف غاية �لأهمية 

حمكمة  ق�صت  فقد  �ملق�صي،  �لأمر  حجية  يحوز  �أنه  وهي 

�ملحكمة  هذه  ق�صاء  يف  �ملقرر  )من  باأن:   
)25(

بدبي  �لتمييز 

�ملق�صي مبجرد �صدوره  �لأمر  يكت�صب حجية  �ملحكم  �أن حكم 

لأي  يجوز  فال  عليه  �لت�صديق  على  يتوقف  تنفيذه  �أن  رغم 

مع  �أنه  �إل  �صدوره،  بعد  �لق�صاء  �إىل  يلجاأ  �أن  �خل�صمني  من 

�إذ�  ببطالنه  دعوى  ب�صاأنه  ترفع  �أن  يجوز  �حلجية  هذه  قيام 

�خل�صوم  متنع  هذه  �ملق�صي  �لأمر  وقوة  �صروطها،  تو�فرت 

من �لعودة �إىل �ملناق�صة يف �مل�صاألة �لتي ف�صل فيها �حلكم ولو 

�ملحكمة  �أن  كما  �إثارتها،  ت�صبق  مل  و�قعية  �أو  قانونية  باأدلة 

عند ت�صديقها على حكم �ملحكمني لي�س لها �أن تعر�س له من 

�لناحية �ملو�صوعية ومدى مطابقته للقانون، لأن كل منازعة 

يثريها �أحد �ملحتكمني طعناً يف �حلكم وتكون متعلقة بتقدير 

�ملحكم للنز�ع �أو عدم �صحة �أو كفاية �أ�صباب حكمه تكون غري 

مقبولة، ذلك �أن ن�س �ملادة )216( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 

قد حدد على وجه �حل�صر �حلالت �لتي يجوز فيها للخ�صوم 

جعل التحكيم يف العقود الإ�شالمية اأحد م�شارات 
مبادرة دبي عا�شمة لالقت�شاد الإ�شالمي، كان عالجًا 

ناجحًا يف الوقت احلايل

الهوام�ص

)1( خا�صة في ظل عدم وجود �صو�بط قانونية لإجر�ء�ت �لتحول. 

)2( وهذ� نتيجة حتمية تتفق مع عقيدتنا كم�صلمين باأن �لربا في يوم ممحوق.  

)3( لختالف �لنظام �لمالي �لذي تقوم عليه، فبينما تعتمد �لبنوك �لتقليدية 

على �لــنــظــام �لــربــوي �لــقــائــم على �لــفــائــدة �أخــــذ�ً وعــطــاًء، نجد �أن �لــنــظــام في 

�لم�صارف �لإ�صالمية يقوم على �لم�صاركة في �لربح و�لخ�صارة، �لأمر �لذي يجعل 

خا�صة  �لإ�صالمية  �أمتنا  �قت�صاد  تنمية  في  �لأ�صا�س  هي  �لم�صارف  هذه  طبيعة 

و�لعالم عامة، فهي �ل�صبيل �إلى تطبيق نظام �قت�صادي �إ�صالمي �صامل، و�أح�صب 

�أنه توقيت منا�صب جد�ً للمبادرة �لتي طرحها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن 

ر��صد �آل مكتوم - حفظه �هلل ورعاه - بجعل دبي عا�صمة لالقت�صاد �لإ�صالمي؛ 

لأنه من �لو�جب علينا �لآن �لجتهاد من �أجل عولمة �لقت�صاد �لإ�صالمي بعد 

�نهيار �لنظام �ل�صتر�كي �ل�صيوعي منذ عقدين من �لزمن، وظهور بو�در �نهيار 

�لنظام �لقت�صادي �لر�أ�صمالي، وذلك بانهيار �أهم �آلياته وهما: �لقطاع �لم�صرفي 

وقطاع �لتاأمين.

�لإ�صالمية  �لم�صرفية  بنظام  تاأخذ  �لــدول  من  �لعديد  جعل  �لــذي  �لأمــر   )4(

�ل�صتعانة  باأهمية  مــوؤخــر�ً  �لفاتيكان  به  طالب  ما  وهــو  �لمالية  تعامالتها  في 

�نظر:  �لإ�صالمية.  بال�صريعة  �لــو�ردة  �لمالية  للمعامالت  �ل�صرعية  بال�صو�بط 

�لدكتور محمد بلتاجي، در��صة حول تفعيل �لتدقيق و�لرقابة �ل�صرعية �لد�خلية 

وتطويرها، مقدمة لهيئة �لمحا�صبة و�لمر�جعة للموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية، 

�لموؤتمر �لثامن، مايو، 2009، �س 1. 

)5( وتاأكيد�ً لهذه �لدر��صة فقد �أعلن �لمكتب �لإعالمي لحكومة دبي باأن حجم 

منتجات �لقت�صاد �لإ�صالمي تقدر حالياً بنحو 2.3 تريليون دولر وذلك ح�صبما 

ن�صرته �صحيفة �لبيان �لإمار�تية بتاريخ 2013/1/10م. 

�لإ�صالمية،  �لمالية  �لخدمات  �صناعة  للتنمية،  �لإ�صالمي  �لبنك  ر�جــع:   )6(

)�لخطة �لرئي�صية �لعامة للع�صر �صنو�ت 2006 -  2015( عام 2006م. 

)7(  وقد عرفت �لمادة 1790 من مجلة �لأحكام �لعدلية �لتحكيم باأنه: )�تخاذ 

وجاء  ودعــو�هــمــا(.  خ�صومتهما  في  ليف�صل  بر�صاهما  حاكماً  �آخــر،  �لخ�صمين 

تعريف محكمة �لتمييز بدبي باأنه: هو �ختيار �لمتنازعين طرفاً غيرهما للف�صل 

فيما �صجر بينهما من خالف دون �للتجاء �إلى �لق�صاء. تمييز دبي، �لطعن رقم 

14/2008 طعن تجاري.
)8( �إلى جانب لجان �لتوفيق و�لم�صالحة �صو�ء �لتابعة للمحاكم �لتحادية على 

باإمارة  �لق�صاء  �أبوظبي بد�ئرة  �لتي تتبع محاكم  �أو  �لق�صاء �لتحادي  م�صتوى 

على  دبــي  لمحاكم  �لتابع  للمنازعات  �لــوديــة  �لت�صوية  مركز  وكــذلــك  �أبــوظــبــي، 

�لم�صتوى �لمحلي. 

�إلى تفعيل �لتعاون و�لتن�صيق �لق�صائي بين �لق�صاء  )9( ويهدف هذ� �لمجل�س 

�لحلول  و�قتر�ح  �لم�صتركة  و�لتحديات  �لم�صكالت  ودر��صة  و�لمحلي.  �لتحادي 

�لإد�ريـــة  و�لنظم  بـــالإجـــر�ء�ت  �لمتعلقة  �لأمـــور  كــافــة  فــي  و�لــتــ�ــصــاور  �لمنا�صبة 

�لمطبقة و�لعمل على رفع م�صتوى �لأد�ء للق�صاة و�لإد�ريين و�لعمل على توحيد 

�لمبادئ �لقانونية و�لأحكام �لتي ت�صدر �أمام �لق�صاءين �لتحادي و�لمحلي. 

)10(  ر�جع: �لمادة )5(، و�لمادة )6( من قانون �لمعامالت �لتجارية رقم 18 

ل�صنة 1993م. 

و�ل�صركات  �لمالية  و�لموؤ�ص�صات  �لم�صارف  خ�صوع  �إلــى  �لإ�ــصــارة  وتجدر   )11(

�ل�صتثمارية �لإ�صالمية في �لدولة �إلى هذين �لقانونين ولغيرهما من �لقو�نين 

�لمعمول بها في �لدولة، ولقو�عد �لعرف �ل�صائدة، في حال خلو قانون �لم�صارف 

و�لموؤ�ص�صات �لإ�صالمية من ن�س يحكم �لو�قعة �لمعرو�صة، وبما ل يتعار�س مع 

�أحكامه. 

)12( وقد كان هذ� �لقتر�ح �إحدى �لتو�صيات �لتي �أو�صيت بها في ر�صالتي لنيل 

�لفقه  بين  �لَتوّرق،  وبيع  �لفقهية  )�لحيل  بعنو�ن  كانت  و�لتي  �لدكتور�ه،  درجة 

�لإ�صالمي و�لقانون �لو�صعي(. 

تاأ�صي�س  عقد  في  �لن�س  )يتعين  �لم�صارف  قانون  من   )6( �لمادة  ن�صت   )13(

�لنظام  وفي  �لإ�صالمية  �ل�صتثمارية  �ل�صركة  �أو  �لمالية  �لموؤ�ص�صة  �أو  �لم�صرف 

�أع�صائها  عــدد  يقل  ل  �ل�صرعية  للرقابة  هيئة  ت�صكيل  على  منها  لكل  �لأ�صا�صي 

�لإ�صالمية  �ل�صريعة  لأحكام  وت�صرفاتها  معامالتها  مطابقة  تتولى  ثالثة  عن 
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باإجر�ء�ت  فح�صب  تتعلق  وهي  �ملحكمني  حكم  بطالن  طلب 

�لتحكيم �أو �إذ� وقع بطالن يف �حلكم �أو وبطالن يف �لإجر�ء�ت 

�أثر يف �حلكم(. 

وعماًل باملادة 49 من قانون �لإثبات �لحتادي و�لتي ن�صت 

يف عجزها: )وتق�صي �ملحكمة بهذه �حلجية من تلقاء نف�صها(، 

تتعلق  مما  �لإمار�تي  �لقانون  يف  �ملق�صي  �لأمر  حجية  فاإن 

بالنظام �لعام، ومن ثم فيجوز للمحكمة �أن تق�صي بها دون �أن 

 .
)26(

يتم�صك بها �أحد �خل�صوم 

ويرتتب على ذلك نتيجة مهمة تك�صف عن مدى تكامل دور 

�لق�صاء و�لتحكيم يف �لقانون �لإمار�تي وهي �أن �أحكام �ملحكمني 

كالأحكام  �لق�صائية  بالطبيعة  تتمتع  �لإمار�تي  �لقانون  يف 

�لق�صائية و�لدليل على ذلك ن�صو�س قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 

�ملحكم  يف  تتو�فر  �أن  وموؤد�ها   .)216/1  ،211  ،207  ،206(

�حلرمان  وعدم  و�لعتبار  و�ل�صرف  كالأهلية  �لقا�صي  �صروط 

من ممار�صة حقوقه �ملدنية، كما �أجاز رد �ملحكم لذ�ت �لأ�صباب 

�لتي يرد بها �لقا�صي، و�أن من �صهد زور�ً �أمام �ملحكمني �عترب 

مرتكباً ل�صهادة زور. 

�أن  �إذ  �لنظامني،  بني  قائمة  �لفروقات  �أن  �إل  ذلك  ورغم 

�لق�صاء يعترب مرفقاً عاماً، بينما �لتحكيم لي�س كذلك، ويرتتب 

على ذلك �أن �للجوء �إىل �لتحكيم يجب �أن يكون  بالتفاق و�أن 

يكون مكتوباً، بينما �للجوء �إىل �لق�صاء حق د�صتوري مقرر ل 

يتطلب مو�فقة، كما �أن حكم �ملحكمني يتطلب ت�صديق �ملحكمة 

حتى  يكون �صاحلاً للتنفيذ مبوجبه، كما �أنه يجوز عزل �ملحكم 

بالتفاق، وللمحكمة �إقالته وتعيني بديل عنه، �إذ� �أهمل �تفاق 

�لتحكيم.

 

 )هذ� وباهلل بالتوفيق، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد 

و�آله و�صحبه �أجمعني(

ق�شت حمكمة التمييز بدبي باأن: )من املقرر يف ق�شاء 
هذه املحكمة اأن حكم املحكم يكت�شب حجية الأمر 

املق�شي مبجرد �شدوره رغم اأن تنفيذه يتوقف على 
الت�شديق عليه فال يجوز لأي من اخل�شمني اأن يلجاأ 

اإىل الق�شاء بعد �شدوره

الهوام�ص

وقو�عدها ويحدد �لنظام �لأ�صا�صي لكل منها كيفية ت�صكيل هذه �لهيئة و�أ�صلوب 

ممار�صتها لعملها و�خت�صا�صاتها �لأخرى، وتعر�س �أ�صماء هيئة �لرقابة �ل�صرعية 

على �لهيئة �لعليا �لمن�صو�س عليها في �لمادة �ل�صابقة لإجازتها قبل �صدور قر�ر 

�لت�صكيل(. 

�لم�صاألة  تناول  كيفية  في  معينة  منهجية  يذكر  لم  �لقانون  و�أن  خا�صة   )14(

�ل�صرعية �لمعرو�صة على هيئات �لرقابة �ل�صرعية و�لأ�صا�س �لفقهي �لذي تبني 

عليه ر�أيها.  

)15( وقد جاء هذ� �لق�صاء موؤيد�ً للحكم �لبتد�ئي �ل�صادر عن �لد�ئرة �لكلية 

 127 رقم  �لدعوى  �ل�صادر في  �لبتد�ئية في حكمها  �أبوظبي  �لر�بعة بمحكمة 

ل�صنة 2003م مدني كلي �أبو ظبي بتاريخ 2003/6/15م. 

�لدولة وخارجها،  د�خل  �أحكام ق�صائية �صدرت  �طلعت عليه من  ما  )16( وفق 

وذلك على �لرغم من وجود دفوع �صريحة من �لمتعاملين باأن هذ� �لعقد يمثل 

مرحلة من مر�حل �لتعاقد ولي�س كل �لعقد.  

�لفدر�لية  �ل�صرعية  �لمحكمة  تعتبر  حيث  باك�صتان  فــي  �لــحــال  هــو  كما   )17(

�ل�صريعة.  �أحــكــام  مــع  �لمعامالت  تــو�فــق  لمدى  بالن�صبة  �لت�صريع  م�صدر  هــي 

�لم�صارف  على  و�لإ�صر�ف  �لرقابة  �هلل خان،  وطــارق  �صابر�،  �نظر: محمد عمر 

�لإ�صالمية، �لبنك �لإ�صالمي للتنمية، جدة، 2000م، �س 48.  

ن�صاً  للعالقة  �لمنظم  �لعقد  �لموقف �صعوبة  في حال ت�صمين  ويــزد�د    )18(

نطاق  وتحديد  تف�صيره  ومــر�عــاة  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام  بتطبيق  يق�صي 

تطبيقه ومجال �إعماله وتكميل ما لم يرد فيه من �أحكام في �صوء �أحكام �ل�صريعة 

�لإ�صالمية.  

)19(  وذلــك من و�قــع تجربة �صخ�صية  لمدة تزيد على عقد من �لزمان وقد 

��صتفدت كثير�ً من ح�صوري تلك �لموؤتمر�ت و�لندو�ت فلله �لحمد على توفيقه. 

1406هـ،  3 من ربيع �لآخــر �صنة  �أبو ظبي بتاريخ  )20( �صدر هذ� �لقانون في 

�لقانون قر�ر مجل�س  �إلى هذ�  1985م، وي�صاف  15 من دي�صمبر �صنة  �لمو�فق 

�لتمويل  �صركات  نظام  ب�صاأن  2004/6/165م،  رقم  �لمركزي  �لم�صرف  �إد�رة 

�لتي تمار�س ن�صاطها وفقا لمبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية.

)21(  �نظر: �لدكتور قحطان �لدوري، عقد �لتحكيم في �لفقه �لإ�صالمي، 

ط1،  �لأردن،   - عمان  و�لــتــوزيــع،  للن�صر  �لفرقان  د�ر  �لو�صعي،  و�لــقــانــون 

مــتــري،  خليل  مــو�ــصــى  و�لــدكــتــور  بــعــدهــا.  ومـــا  �س33  1422هـ/2002م، 
�لمتحول،  �لقــتــ�ــصــاد  ذ�ت  �لـــدول  فــي  �لم�صرفية  �لعمليات  فــي  �لتحكيم 

بــحــث مــنــ�ــصــور �ــصــمــن بــحــوث �لــمــوؤتــمــر �لــعــلــمــي �لــ�ــصــنــوي �لــ�ــصــاد�ــس ع�صر، 

�أهم �لحلول �لبديلة لحل �لمنازعات  بعنو�ن )�لتحكيم �لتجاري �لدولي - 

�لتجارية(، تنظيم جامعة �لإمــار�ت، كلية �لقانون. �لمجلد �لأول �س 111 

وما بعدها. و�لدكتور محمد �لروبي، عقود �لت�صييد و�ل�صتغالل و�لت�صليم 

B.O.T ، ذ�ت �لمرجع، �س 160.
و�لن�س  بل  موؤهلين،  محكمين  �ختيار  على  �لتاأكيد  يقت�صي  ذلــك  �أن  �إل   )22(

فــي �لــعــقــد عــلــى �لــ�ــصــروط �لــو�جــب تــو�فــرهــا فــي �لــمــحــكــم، بتحديد مــوؤهــالتــه 

وخبرته، ل�صمان �ختياره من ذوي �لعلم و�لخبرة ومن �لجدير بالذكر �أن مركز 

�أن  �لم�صالحة و�لتحكيم �لإ�صالمي �لدولي بدبي ير�عي في �ختيار �لمحكمين 

يكونو� موؤهلين للحكم في �لمنازعة ح�صب �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية.

قبل  من  و�ل�صتقالل  و�لحيدة  �لمو�صوعية  �صرورة  �إلــى  بالإ�صافة  هــذ�   )23(

�لعلم و�لخبرة وقدرتهم  �أهل  باأخالق وتقوى  �لتام  �لت�صليم  �لمحكم، وذلك مع 

على �لقيام باأعمال �لتحكيم بكل نز�هة وحياد وهو حا�صل وهلل �لحمد ول يت�صور 

فيهم غير ذلك، لكن �للتز�م بقو�عد ومعايير �لحياد و�ل�صتقالل �أمر مهم ول 

غنى عنه ل�صمان �لبعد عن مو�طن �ل�صبهات. 

)24( ولذ� فقد جعلتها في فقرة م�صتقلة لبيان �أهميتها. 

)25( ر�جع: �لطعن رقم 2007/265 مدني.  محكمة �لتمييز بدبي جل�صة 03-

 ،2005 �صنة  �لعدد16  تجاري،   2005/225 رقم  �لطعن  وكذلك   .2008-02
�س 2008. 

)26(  ل�صتقر�ر �لمعامالت وعدم تناق�س �لأحكام.
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مــركــز�ً  دبــي  �لعالمي لجعل  �لمالي  دبــي  مــركــز  فــي  مــبــادرة 

�صمن  �لــمــبــادرة  هــذه  تــاأتــي  �لإ�ــصــالمــيــة،  لل�صكوك  عالمياً 

�لإ�صالمي، و�صعنا  دبي عا�صمة لالقت�صاد  برنامجنا لجعل 

�للبنة �لأولى �ليوم ومتفائلين بتحقيق �لهدف« كان ذلك في 

يوم �لأربعاء 27 فبر�ير 2013م. 

�لجميع،  بها  ي�صعد  �أن  ينبغي  �لر�ئدة  �لمبادرة  هذه  �إن 

حيث �إن نتائجها �لإيجابية لن تقت�صر على �لدولة فح�صب 

�لمبادرة  هــذه  تعك�صه  لما  عامة،  �لمنطقة  �إلــى  �صتمتد  بل 

بالإ�صافة  �لمختلفة،  �لحيوية  �لقطاعات  فــي  �زدهـــار  مــن 

�إلى خلق فر�س عمل جديدة. فما تملكه دبي من مقومات 

و�متياز�ت يوؤهلها بال �صك لتحقيق �أهد�فها لت�صبح مركز�ً 

عالمياً لل�صكوك �لإ�صالمية، وهو ما ي�صتلزم ��صتكمال �لأطر 

�لتنظيمية �لالزمة وح�صد جهود وطاقات �لكو�در �لوطنية 

و�لخبر�ء للدفع بهذه �لمبادرة نحو �لتقدم و�لتحقق بذ�ت 

�لنجاح �لذي عودتنا عليه دبي.

و�لرقابة  �لفتوى  هيئة  تعكف  �لمبادرة  لتلك  وتنفيذ�ً 

ب�صاأن  و�لم�صت�صارين  �لــخــبــر�ء  ر�أي  تلقي  عــلــى  �ل�صرعية 

م�صودة معيار �ل�صكوك حتى ي�صل �إلى �أعلى درجات �ل�صمول 

�صيوفر  �إجازته  بعد  �ل�صكوك  معيار  �أن  �صك  ول  و�لتكامل، 

�ل�صريعة  �لمتو�فقة مع  �لأ�صهم   �إلى جنب مع معيار  جنباً 

�لذي كان قد �أ�صدره مركز دبي �لمالي �صنة 2007 �أول �صوق 

مالي متو�فق بالكامل مع �ل�صريعة �لإ�صالمية.

�إ�ــصــد�ر �صكوك  بيان حكم  �إلــى  �ل�صكوك  معيار  ويهدف 

�ل�صتثمار وتد�ولها، وبيان �أنو�عها وخ�صائ�صها و�صو�بطها 

في  بــهــا  للتعامل  وتــد�ولــهــا  �إ�ــصــد�رهــا  و�ــصــروط  �ل�صرعية 

�لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية.

�ل�صكوك  ماهية  على  �ل�صوء  �صنلقي  �لمقال  هــذ�  وفــي 

لحقيقتها  بيان  من  بها  يتعلق  وما  و�أهميتها،  �ل�صتثمارية 

باأ�صلوب �صهل مي�صر تتحقق به �لمعرفة لدى �لقر�ء، وذلك 

على �لنحو �لتالي:

اأوًل: ال�شكوك الإ�شالمية بديل �شرعي لل�شندات املحرمة:
لتوفير �لبديل �لمباح  ت�صعى �ل�صريعة �لإ�صالمية د�ئماً 

عن   بعيًد�  �لأمـــة  لم�صالح  تحقيقاً  وذلــك  م  مــحــَرّ �أمــر  لأي 

م، فاهلل �صبحانه وتعالى حينما حرم �لربا  �أ�صر�ر ذلك �لمحَرّ

�لَبْيَع   
ُ
»َو�أَحــَلّ �هلل باإباحة �لبيع، فقال تعالى:  قرن تحريمه 

�لبديل  وتعالى  �صبحانه  �لحق  ُذِكــر  ، حيث 
)1(

َبا«  �لِرّ َم  َوَحــَرّ

هذ�  �تباع  �لمجتهدين  على  فيجب  ثم  ومن  �لتحريم،  قبل 

تحقيقاً  للمحرمات  �ل�صرعية  �لبد�ئل  �إيــجــاد  في  �لمنهج، 

لم�صالح �لعباد، ورفعاً للم�صقة و�لحرج عنهم.

وقد �صعى كثير من فقهاء �لأمة ومجتهديها هذ� �ل�صعي 

فــي جــو�نــب  �لــعــبــاد  مــا يتعلق بم�صالح  �ــصــائــر  فــي  �لــطــيــب 

لها  وتب�صير�ً  لالأمة  �إر�ــصــاد�ً  وغيرها،  �لمالية  �لمعامالت 

بو�صائل �لك�صب �لطيب �لحالل من ناحية، وتحقيق �لزدهار 

�لقت�صادي �لقائم على �إنتاج �لطيبات و�لمباحات من ناحية 

�أنه ل بد و�أن تبحث �لم�صارف �لإ�صالمية عن  �أخــرى. كما 

حلول تلبي �لحاجات �لقت�صادية، وتلتزم بالأحكام �ل�صرعية، 

ماهيتها.. ومقوماتها..

بقلم: د/ محمد عبد الرحمن محمد الضويني
�أ�ضتاذ �لفقه �ملقارن �مل�ضارك مبعهد دبي �لق�ضائي

ر�صول  على  و�لــ�ــصــالم  و�لــ�ــصــالة  و�لــحــمــد هلل،  �هلل،  ب�صم 

�هلل... وبعد..

فلم تم�س �صوى �أ�صابيع قليلة - �صتة �أ�صابيع - على �إطالق 

�لتي  م�صار�ته  بمختلف  �لإ�صالمي  لالقت�صاد  عا�صمة  دبــي 

�ل�صيخ محمد  �ل�صمو  �أعلن �صاحب  ت�صمنتها مبادرته، حتى 

�أولــى خطو�ت  ورعـــاه، عن  - حفظه �هلل  �آل مكتوم  ر��صد  بن 

عالمياً  مــركــز�ً  دبــي  �صموه  �أطلق  حيث  �لمبادرة  تلك  تفعيل 

لل�صكوك �لإ�صالمية، ول�صك �أن هذ� يعني تر�صيخ �لثقة في 

�لقت�صاد �لإ�صالمي لي�س على �لم�صتوى �لمحلي فح�صب، بل 

على �لم�صتوى �لعالمي كذلك، وقال �صموه في حفل تد�صين 

لل�صكوك  عالمياً  مــركــز�ً  دبــي  لتد�صين  �لتنفيذية  �لخطة 

�لإيجابية، فهي تحفزنا على  �لطاقة  لدينا  »�إن  �لإ�صالمية: 

و�لمبادر�ت  �لم�صاريع  مختلف  في  و�لنجاح  و�لعمل  �لتفاوؤل 

�لتي نطلقها« لقد عودنا �صاحب �ل�صمو على �صمو روؤيته وعلو 

همته، وح�صن قر�ءته و��صت�صر�فه للم�صتقبل، لذ� كانت هذه 

�لمبادرة �لجديدة محفوفة بثقة من �صموه في و�قع وقدرة 

دبي على �لنطالق نحو م�صتقبل �قت�صادي من�صبط باأحكام 

�ل�صريعة �لغر�ء، حيث تت�صم �لتنمية في �لمنظور �لإ�صالمي 

من  �لــ�ــصــارع  بمق�صود  و�لــوعــي  و�ل�صمولية  بــال�ــصــتــمــر�ريــة 

�ل�صتخالف و�لتكامل بين �لكيانات �لإ�صالمية، ولعل هذ� ما 

�نعك�س لدي فور قر�ءتي لتغريدة �صموه على تويتر، و�لذي 

�لمطلق  و�إيــمــانــه  بــاهلل  ثقته  يعك�س  مما  هلل  بالحمد  بــد�أهــا 

ب�صالحية �ل�صريعة وكفاية �أحكامها للنهو�س باقت�صاد �لأمة، 

�ليوم  �أطلقنا  »بحمد �هلل   :  - حيث يقول فيها - حفظه �هلل 

الصكــوك اإلســالمية
ال�شكوك الإ�شالمية بديل �شرعي لل�شندات وهي 

ورقة مالية خمرجة بعقود �شرعية

 ال�شك �ش��هادة اأو وثيقة تت�شمن اعرتافًا باملال 

املقبو�ص واحلق يف امللك ل�شاحبها
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للموؤ�ص�صات  و�لمر�جعة  �لمحا�صبة  هيئة  عرفتها  وقــد   

عن   17 رقــم  �لمعيار  فــي   - بالبحرين  �ل�صالمية  �لمالية 

ا  ح�ص�صً تمِثّل  �لقيمة  مت�صاوية  »وثائق  باأنها:   - �ل�صكوك 

ملكية  في  �أو  خدمات  �أو  منافع  �أو  �أعيان  ملكية  في  �صائعة 

وذلك  خا�س  ��صتثماري  ن�صاط  �أو  معين  م�صروع  موجود�ت 

بـــاب �لكــتــتــاب وبــدء  وَقـــْفـــل  �لــ�ــصــكــوك  بــعــد تح�صيل قيمة 

 .
)7(

�صِدَرت من �أجله« 
ُ
��صتخد�مها فيما �أ

�ل�صك: هو عبارة عن وثيقة  فــاإن  �لتعريف  لهذ�  ووفقاً 

�لتي  �لقيمة  مقابل  مالكها  با�صم  ت�صُدر  �لقيمة   دة  مــحــَدّ

ك�صكوك  ٍد،  مــحــَدّ ��صتثماري  م�صروع  تمويل  بق�صد  مها،  قَدّ

�لــ�ــصــركــات �لــعــقــاريــة، �أو تــمــويــل �لــجــانــب �ل�ــصــتــثــمــاري في 

الة  �لمو�زنة �لعامة للدولة حيث ُت�صِهم �ل�صكوك ب�صورة فَعّ

و�لــمــاء  �لكهرباء  مــن  �لتحتية  �لبنية  م�صاريع  تمويل  فــي 

و�لطرق و�ل�صكك �لحديدية وغيرها.

�لعقد  طبيعة  �ل�صك  و�صيغة  �لإ�ـــصـــد�ر  ن�صرة  وتــحــدد 

�لو�صيط  �أو  �لــ�ــصــكــوك،  مــ�ــصــدر  بــيــن  �لــعــالقــة  ينظم  �لـــذي 

من  فيها،  و�لمكتتبين  عنه،  نيابة  ي�صدرها  �لــذي  �لمالي 

حيث مجال ��صتثمار ح�صيلة �ل�صكوك، ومدة هذ� �ل�صتثمار، 

وو�جــبــات  وحــقــوق  توزيعها،  وطريقة  �لمتوقعة،  وعــو�ئــده 

م�صدر �ل�صكوك ومالكيها و�لمعاونين في �لإ�صد�ر، و�آجال 

�ل�صكوك، و�إمكانية تد�ولها و�إطفائها، �أي تحويلها �إلى نقود.

�لت�صكيك  �أن  �إلـــى  ننتهي  �ل�صابق  �لمفهوم  �ــصــوء  وفــي 

�إلــى  �ــصــرعــاً  �لمقبولة  �لأ�ـــصـــول  تــحــويــل  عــن عملية  عــبــارة 

�صكوك مالية مف�صولة �لذمة �لمالية عن �لجهة �لمن�صئة 

لها، وقابلة للتد�ول في �صوق مالية �صريطة �أن يكون محلها 

غالبه �أعياناً، وذ�ت �آجال محددة بعائد غير محدد �أو محدد 

.
)8(

ولكن لي�س خالياً من �لمخاطر

�أنه  �أي  و�لإنتاج،  �لتمويل  بين  يربط  بالت�صكيك  فالتمويل 

يــربــط بين �لــنــظــام �لــمــالــي و�لــنــظــام �لقــتــ�ــصــادي، فهو تمويل 

�لم�صاركة  يحقق  �لإ�صالمي  �لتمويل  �أن  كما  �لملكية،  بحقوق 

 
)9(

في �لمَخاِطر وتقا�صم �لربح، عماًل بقاعدتي )�لُغنم بالُغرم( 

.
)10(

مان(  و)�لَخر�ُج بال�صَّ

 - فقهية  قــاعــدة  وهــي  بالغرم  �لغنم  �لأولـــى:  فالقاعدة 

ي باأن �لعائد �أو �لربح على ر�أ�س �لمال )ح�صيلة �إ�صد�ر  َتق�صِ

�ل�صكوك( �أي: �لُغنم، ل َيِحل �إل �إذ� كان �صاحب ر�أ�س �لمال 

�أهمها  �لعربي ومن  �لخليج  غالبيتها من ماليزيا ودول 

دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، كما �زد�د حجم �لإ�صد�ر 

و�إفريقيا  �لأو�ــصــط  و�ل�صرق  �أوروبـــا  في  لل�صكوك  �لكلي 

و�آ�ــصــيــا و�لـــوليـــات �لــمــتــحــدة. وقــد �أ�ــصــدرت �صكوك في 

�لتعاون  مجل�س  ودول  ماليزيا  منها  �إ�صالمية  دول  عدة 

و�إير�ن وباك�صتان و�ل�صود�ن وفي دول غير �إ�صالمية منها 

بريطانيا و�ليابان و�ألمانيا وولية تك�صا�س �لأمريكية.

ثانيًا: تعريف ال�شكوك ال�شتثمارية:   
ومنه  �للغة: جمع )�صك(، و�صكه �صربه،  في  �ل�صكوك 

ْت َوْجَهَها(، و�ل�صك يعني �صهادة �أو وثيقة  قوله تعالى )َف�َصَكّ

�أو  �لمقبو�س،  بالمال  �عــتــر�ف  وثيقة  فهي   .
)3(

م�صتند  �أو 

 .
)4(

وثيقة حق في ملك ونحوه 

و�أما تعريفها في �ل�صطالح  فهي بوجه عام عبارة عن 

ت�صدرها  مــال،  ملكية  فــي  مت�صاوية  ح�ص�صاً  تمثل  �صند�ت 

�أو  �لجهة �لبائعة لهذ� �لمال ل�صتيفاء ثمنه من ح�صيلتها، 

ت�صدرها �لجهة �لر�غبة في ��صتثمار هذه �لح�صيلة، ب�صيغ 

عنهما،  يــنــوب  مــالــي  و�صيط  ي�صدرها  �أو  �صرعية،  ��صتثمار 

ويكون �إ�صد�رها لآجال محددة متفاوتة ح�صب طبيعة �لعقود 

تمثل  لم  ما  للتد�ول،  قابلة  وهي  �أ�صا�صها،  على  ت�صدر  �لتي 

نقد�ً �أو ديناً مح�صاً. ول تمثل �ل�صكوك ديناً لحاملها في ذمة 

م�صدرها، ويعتمد �إ�صد�رها على عقد من �لعقود �ل�صرعية، 

وتف�صل ن�صرة �إ�صد�رها حقوق و�لتز�مات �أطر�فها.

فها �لدكتور منذر قحف باأنها: و�صع موجود�ت  وقد عرَّ

�إ�صد�ر �صكوك تعتبر  �أ�صا�س مقابل  �أو  د�ّرة للدخل ك�صمان 

.
)5(

هي ذ�تها �أ�صوًل مالية 

و�أما �لتعريف �لذي قرره مجمع �لفقه �لإ�صالمي فهو: 

م�صروع  على  مبنية  لــلــتــد�ول  قابلة  مالية  �أور�ق  )�إ�ــصــد�ر 

.
)6(

��صتثماري يدر دخاًل( 

�ل�صرعي و�لنظام �لقت�صادي �لإ�صالمي، من�صبطاً بالقو�عد 

)�ل�صكوك  هو  �لبديل  هذ�  وكــان  �لمجال،  هذ�  في  �لفقهية 

 .
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�ل�صتثمارية( 

�ل�صكوك في �لحقيقة مخرجة على نف�س �صيغ   وفكرة 

و��صت�صناع  و�َصلَم  �إجارة  �لمعروفة من  �ل�صرعية  �لمعامالت 

وم�صاربة وغيرها، فهي تعد تطور�ً مو�كباً لمتطلبات �لع�صر 

�لتمويلية، وفي ذ�ت �لوقت بدياًل عن �ل�صند�ت �لتي تتعامل 

تعد  �ل�صتثمارية  �ل�صكوك  �إن  حيث  �لم�صرفية.  بالفو�ئد 

�لبد�ئل  �أهــم  من   - �لمتعددة  -باأنو�عها  �لحالي  �لوقت  في 

وتمويل  �لأ�ــصــا�ــصــيــة،  �لبنية  مــ�ــصــروعــات  لتمويل  �ل�صرعية 

�لقطاع  م�صروعات  بع�س  وتمويل  للدولة  �لعامة  �لمو�زنة 

�لخا�س وغيرها. 

ب�صو�بط  من�صبطة  �لإ�صالمية  �ل�صكوك  كانت  ولما 

فاإنها  حقيقي،  و�إنــتــاج  نمو  تحقيق  على  �لقائمة  �ل�صرع 

تمثل �إ�صافة في �لقت�صاد �لمعا�صر، �صو�ء كان �إ�صالمياً 

�أو غــيــر �إ�ـــصـــالمـــي، وهــــذ� مـــا يــفــ�ــصــر ��ــصــتــهــار �لــ�ــصــكــوك 

و�نت�صارها بمجرد ظهورها، حيث �أقبل عليها �لم�صلمون 

�لعالم،  �أنــحــاء  كــل  فــي  �نت�صرت  حتى  �لم�صلمين  وغــيــر 

�ل�صنو�ت  في  ��صتثنائًيّا   � نمًوّ �ل�صكوك  تلك  �صهدت  فلقد 

�صوق  في   � نمًوّ �لأ�صرع  �ل�صريحة  �أ�صبحت  حتى  �لأخيرة 

�لتمويل �لإ�صالمي، ليبلغ حجم �لإ�صد�ر�ت �لعالمية من 

�ل�صكوك �لإ�صالمية حالياً مبلغ 200 مليار دولر، جاءت 

�لإ�صالمية في  �لم�صرفية  �لأدو�ت  �أجل تدعيم فاعلية  من 

�لعمل �ل�صتثماري.

هي   - ربــويــة  قرو�صاً  باعتبارها  �ل�صند�ت-  كانت  ولما 

�لحكومات  معظم  ت�صتخدمها  �لــتــي  �لأ�ــصــا�ــصــيــة  �لو�صيلة 

و�ل�صركات لالقتر��س في �لنظام �لر�أ�صمالي، وهي بال �صك 

من  عليه  تنطوي  لما  �لإ�صالم  حرمها  ربوية،  قرو�صاً  تعد 

�لبديل  عن  بالبحث  �أتباعه  �أمــر  قد  فاإنه  بفائدة،  �لقر�س 

�ل�صرعي، فالبحث عن �لبديل �ل�صرعي للمحرمات يعد من 

�ل�صرور�ت �ل�صرعية و�لقت�صادية �لتي يكلف بها �أهل �لعلم 

من �لمخت�صين، وهو هنا بال �صك يعد تحقيقاً لأحد مقا�صد 

�ل�صريعة �لخم�صة، وهو حفظ �لمال، وفي هذ� �لإطار بذل 

في  كبيرة  جــهــود�ً  �لإ�صالمية  �لم�صرفية  �ل�صناعة  خبر�ء 

�إيجاد بديل لل�صند�ت يتو�فق مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية 

�لغر�ء، وذلك ل�صد �لفر�غ �لناتج عن حرمة �صند�ت �لقر�س، 

لذ� كانت هناك �لعديد من �لجتهاد�ت �لفقهية من �لفقهاء 

�ل�صرعية فــي مختلف  �لــرقــابــة  �أعــ�ــصــاء هــيــئــات  �ــصــو�ء مــن 

في  �صة  �لمتخ�صِّ �لبحثية  و�لــمــر�كــز  �لإ�ــصــالمــيــة  �لــبــنــوك 

ل  ممن  �لم�صتقلين  �لفقهاء  حتى  �أو  �لإ�صالمي  �لقت�صاد 

�لبحث عن  �لهيئات محاولين  �أو  �لمر�كز  يعملون في تلك 

�لقرن  �لثمانينات من  �أو�ئــل  لل�صند�ت في  �ل�صرعي  �لبديل 

�لأمــر  �نتهى  �أن  �إلـــى  �لجــتــهــاد�ت  هــذه  لتطور  �لع�صرين. 

�لفكر  مع  يتو�فق  �صرعي  بديل  -�إلــى  �جتهادهم  بح�صب   -

بعد 6 اأ�شابيع من اإعالنه مبادرته »دبي عا�شمة 

القت�شاد الإ�شالمي« 

حممد بن را�شد ُيطلق مركزًا عامليًا لل�شكوك
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وبيع  �لمحرمة  �لعينة  بيوع  على  مبنية  �لغالب  فــي  بـــد�أت 

�لدين. وقيل لتبرير ذلك حينئٍذ �أن �لمذهب �ل�صافعي ي�صمح 

ببيوع �لعينة. ولكن عندما تبين �أن �ل�صكوك �لماليزية لم 

�لــدول �لإ�صالمية،  �أن تح�صل على قبول دولي في  ت�صتطع 

�لــدول  و�أ�ــصــو�ق  �لــمــجــاورة  �لأ�ــصــو�ق  على  تد�ولها  و�قت�صر 

بــد�أت ماليزيا في �لإقــالع عن �لعتماد على بيوع  �لغربية، 

�لعينة و�لديون.  

وفـــي عـــام 2007، تــمــكــنــت �لإمـــــــار�ت مـــن �لــو�ــصــول �إلـــى 

�لمقدمة وتفوقت على ماليزيا بفارق �صغير. وجاءت �ل�صعودية 

بعد ماليزيا في �لترتيب وبفارق كبير، وفي عام 2008 بقيت 

كما  ماليزيا،  وبين  بينها  �لفارق  وقل  �ل�صد�رة  في  �لإمـــار�ت 

.
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حلت �لكويت محل �ل�صعودية في �لمركز �لثالث 

�لمركز  فــي  �لإمـــــار�ت  حــّلــت   2012 �لــعــام  نهاية  وفــي 

حيث  ماليزيا،  بعد  �ل�صكوك  �إ�ــصــد�ر  فــي  عالمياً  �لثاني 

�لعالم  �لما�صي في  �لعام  �ل�صكوك  �إ�صد�ر�ت  و�صل حجم 

�أ�صدرت دولــة �لإمـــار�ت منها نحو  140 مليار دولر،  �إلــى 

�إ�صد�ر�ت  % من حجم   9 20 مليار دولر، بما يمثل نحو 
من  دولر  مليار   9.2 �أن  و�لمعروف  �لعالمية،  �ل�صكوك 

�ل�صكوك �ل�صادرة في دبي هي مدرجة في �أ�صو�ق �لإمارة، 

7.5 مليار دولر من �ل�صكوك �ل�صادرة في دبي غير  و�أن 

لإدر�ج  �حتماًل  هناك  �أن  يعني  مما  �أ�صو�قها،  في  مدرجة 

�لمزيد من هذه �لإ�صد�ر�ت في كل من �صوق دبي �لمالي 

لــالإمــام في  دبـــي، وبالتالي تتقدم دبــي خــطــوة  ونــا�ــصــد�ك 

�لمركز  على  لتناف�س  �لإ�صالمية  �لمالية  �لمر�كز  ترتيب 

�لأول، ويتوقع �لخبر�ء �أن ت�صل قيمة �إ�صد�ر�ت �ل�صكوك 

.
)13(

�إلى 300 مليار دولر في �لعام 2013 

اأ�شباب نو �شوق ال�شكوك:
هــنــالــك �أ�ــصــبــاب كــثــيــرة لــلــتــنــامــي �لــمــتــ�ــصــارع فـــي �ــصــوق 

�ل�صكوك منها: 

تعار�س . 1 بــعــدم  قناعة  مــن  �لمدخرين  لــدى  تر�صخ  مــا   

�ل�صكوك مع �أحكام �ل�صريعة.

 ظهور �أ�صو�ق �لأور�ق �لمالية �لتي يجري فيها تنظيم . 2

تد�ول �ل�صكوك فيها وتو�صع نطاقها. 

 �تجاه كثير من �لدول �إلى و�صع ت�صريعات خا�صة بتنظيم . 3

�إ�صد�ر �ل�صكوك بما ي�صمن �لحماية �لقانونية لها.   

  ��صتمر�ر �لتو�صع في م�صاريع �لبنية �لتحتية في كثير . 4

�لالزمة  �ل�صيولة  توفير  �إلــى  �لحاجة  مــع  �لـــدول  مــن 

تمويل  طريق  هي  �ل�صكوك  فكانت  �لم�صروعات  لتلك 

تلك �لم�صروعات.

  قدرة �ل�صكوك على توفير �لتحويل �لم�صتقر طويل �لأجل.. 5

�لعجز . 6 بتغطية  �لــوفــاء  على  قـــادرة  �ل�صكوك  �أن  كما   

�لمالي حيال �إنجاز م�صروعات �لتنمية.

ثالثًا: اأهمية ال�شكوك:
�لتمويل  �أدو�ت  �أهــــم  مــن  �لإ�ــصــالمــيــة  �لــ�ــصــكــوك  تــعــد 

�لــدول  خاللها  مــن  ت�صعى  �لتي  �لإ�صالمية  و�لم�صرفية 

ولقد  و�لم�صرفية،  �لمالية  �أدو�تــهــا  لتطوير  و�لحكومات 

ظهرت �ل�صكوك �ل�صتثمارية  كاأد�ة مالية على �أيدي علماء 

خ�صائ�صها  لها  �أن  يعني  مــا  وهــو  �لإ�ــصــالمــي،  �لقــتــ�ــصــاد 

تتحول  �أن  بحال  يجوز  ول  ن�صاأتها  �أ�ــصــل  مــن  �لم�صتمدة 

�أن  �أد�ة مالية تقليدية.  على  �إلى  �إ�صالمية  �أد�ة مالية  من 

�لهدف �لرئي�س من ور�ء �إ�صد�ر �ل�صكوك هو جمع �لأمو�ل 

و�لمق�صود  �ل�ــصــتــثــمــار،  فــي  و��صتخد�مها  �أ�صحابها  مــن 

بــال�ــصــتــثــمــار فــي حــالــة �لــ�ــصــكــوك هــو �قــتــنــاء �لــمــوجــود�ت 

�لمدّرة للدخل، ب�صبب كونها موظفة في نوع من �لن�صاط 

�لح�صول  �لأعمال  لقطاع  يهيئ  �لقتناء  هذ�  �لقت�صادي. 

تمويل  تكلفة  بــاأقــل  للن�صاط  �لمطلوبة  �لــمــوجــود�ت  على 

�لدخل  في  �لم�صاركة  �ل�صكوك  لحملة  يهيئ  كما  ممكنة، 

�لناجم عن �لن�صاط �لقت�صادي.

ومـــن �أبـــــرز �لأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، �أن تــتــولــى �لـــدولـــة �أو 

في  ح�صيلتها  ت�صتخدم  �صكوك  �إ�صد�ر  �لمالية  �لموؤ�ص�صات 

�قتناء �آلت وتاأجيرها �إلى م�صنع �إجارة منتهية بالتمليك، �أو 

�قتناء طائر�ت وبيعها بثمن �آجل �إلى �صركة طير�ن، �أو �قتناء 

�أو  مباٍن و�لدخول بقيمتها في م�صاركة مع �صركة �صناعية 

تجارية، وهكذ�.

ونظر�ً لطبيعة �ل�صكوك و�رتباطها بالمنهج �لإ�صالمي 

من  �ل�صرعية  �لمقا�صد  نحدد  �أن  بمكان  �لأهمية  من  فاإنه 

من  ولــعــل  �ل�صكوك،  ومنها  �لمالية  �لأدو�ت  �إ�ــصــد�ر  ور�ء 

�أبرزها:

من . 1 �لأمـــــــو�ل  جــمــع  �إلـــــى  �لــمــالــيــة  �لأد�ة  تـــهـــدف  �أن   

�أ�صحابها، بغية ��صتثمارها من قبل �لمتخ�ص�صين، باأقل 

بمعدلت مرتفعة، حتى تجاوز 94 مليار دولر عام 2007. 

من  �لمعرو�س  نمو  با�صتمر�ر  متفائلة  توقعات  و�ــصــادت 

�ل�صكوك، ولكن في عام 2008  ت�صبب �لنق�س �لعالمي في 

�ل�صيولة، نتيجة �أزمة �لديون �لعقارية �لرديئة في �لعالم 

�لأ�صاليب  حــول  �لفقهاء  بين  �لــخــالف  وكــذلــك  �لغربي، 

�لتي كانت ت�صتخدم في تقديم �صمانات لحملة �ل�صكوك، 

لم  حيث  كبيرة،  بدرجة  �إ�صد�رها  في  �لنمو  �نح�صار  في 

يتجاوز مجمل ما �أ�صدر منها خالل ذلك �لعام 19 مليار 

دولر �إل بقليل.  

م�صدري  بين  �لمقدمة  بمركز  محتفظة  ماليزيا  وتظل 

�لماليزية  �لخبرة  �أن  �صك  ول   .2006 عــام  حتى  �ل�صكوك 

وتطور قطاعها �لمالي قد �صاعدها كثير�ً في �لح�صول على 

�لماليزية  �ل�صكوك  �أن  �إل  �لم�صمار،  �ل�صبق في هذ�  ق�صب 

�صة للمخاطرة، فيكون عر�صة للغرم  �ل�صكوك( عَرّ )حملة 

�أو �لخ�صارة كما هو عر�صة للك�صب.

�أما �لقاعدة �لثانية: وهي �لخر�ج بال�صمان فتق�صي باأن 

ل  تحُمّ مقابل  في  �إل  َيِحل  ل  �لغلة  �أو  �لعائد  وهــو  �لــخــر�ج 

ل تبعة �لهالك  �س للمخاطر، �أي: تحُمّ �ل�صمان، وهو �لتعُرّ

.
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و�لتلف و�لخ�صارة �إن وقعت 

ومــــن هــنــا تـــقـــوم فـــكـــرة �لــ�ــصــكــوك �لإ�ـــصـــالمـــيـــة على 

�لم�صاركة في تمويل م�صروع �أو عملية ��صتثمارية متو�صطة 

�صركات  فــي  �لأ�ــصــهــم  نظام  مــنــو�ل  �لأجـــل على  �أو طويلة 

في  �ل�صتثمارية  �لــوحــد�ت  ونظام  �لمعا�صرة  �لم�صاهمة 

�س �صركة لهذ� �لغر�س، لها  �صناديق �ل�صتثمار، حيث ُتوؤ�َصّ

�إ�صد�ر  �ل�صركة  هذه  وتتولى  م�صتقلة،  معنوية  �صخ�صية 

�لعام  لالكتتاب  وتطرحها  للتمويل  �لــالزمــة  �ل�صكوك 

�لغر�س  فــي  �لكــتــتــاب  ح�صيلة  و��صتغالل  للم�صاركين، 

ت عليه ن�صرة �لكتتاب، وَوْفًقا ل�صيغة �لتمويل  �لذي ن�َصّ

�لمنا�صبة و�لتي تقوم على �أ�صا�صها عملية هيكلة �لإ�صد�ر، 

وقد تكون �لجهة �لم�صِدرة لهذه �ل�صكوك �أحد �لم�صارف 

�لإ�صالمية �أو �أي بيت تمويل �إ�صالمي �أو غيرهما.

وفي �صوء ما �صبق فاإن عملية �لت�صكيك من �لممكن �أن 

تاأخذ �تجاهين �أ�صا�صيين:

الأول: يتعلـــق بوجود �أ�صـــل �أو مجموعة �أ�صـــول منتجة يتم 
��صت�صـــد�ر �صـــكوك بموجبها لمدة محددة، وهي بذلك تمثل 

عملية م�صاركة في �لمنافع �لمتوقعة من �أد�ء هذ� �لأ�صل �أو 

تلك �لأ�صول.

الث��اين: يتعلــــق بتمويــــل فكــــرة ��صــــتثمارية معينة با�صت�صــــد�ر 
تمويــــل  يتــــم  ح�صــــيلتها  مــــن  للتــــد�ول  قابلــــة  ماليــــة  �صــــكوك 

�لم�صــــروعات �أو �لمجالت �ل�صــــتثمارية �لمحــــددة على �أن تكون 

لحملــــة �ل�صــــكوك هذه ثمــــار �لمنافع �لمتوقعة من �ل�صــــتثمار، 

وهي بذلك تمثل م�صاربة �أو وكالة �أو م�صاركة مقيدة.

ن�شاأة ال�شكوك
1996م، ولكنه  �صنة  �إلى  �إ�صد�ر لل�صكوك  �أول  يرجع 

لم يكت�صب حيويته و�نت�صاره �إل في عام 2002 حيث بد�أ 

ما  �إ�صد�ر  تم  ماليزيا حين  في  �لفعال   �ل�صكوك  تاريخ 

يقارب �لمليار دولر منها.  ونما حجم �ل�صكوك �لم�صدرة 

التمويل الإ�شالمي ب� »الت�شكيك« يربط بني 

التمويل والإنتاج عماًل بقاعدتي الُغنم بالُغرم 

واخَلراُج بال�شمان
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ملعلوماتك
يجب اأن تبحث امل�شارف الإ�شالمية عن حلول تلبي احلاجات 

القت�شادية، وتلتزم بالأحكام ال�شرعية، من اأجل تدعيم فاعلية 

الأدوات امل�شرفية الإ�شالمية يف العمل ال�شتثماري

تن�صيط . 3 على  ت�صاعد  �ل�صتثمارية  �ل�صكوك  هــذه  �إن   

وذلك  )�لبور�صة(؛  �لمالية  بال�صوق  �لــتــد�ول  وتعميق 

بجانب �لأ�صهم، مما يعك�س رو�ج �لبور�صة.

 �لحـــتـــيـــاج �لـــ�ـــصـــديـــد مــــن قـــبـــل مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات �لــتــمــويــل . 4

�لمنتجات  وطــرح  �لأدو�ت  من  �لمزيد  �إلــى  و�ل�صتثمار 

لك�صب �لم�صتثمرين وتوزيع قاعدة �ل�صتثمار.

ل�صتغالل . 5 �صرًعا  �لمقبولة  �لأدو�ت  �إحـــدى  تعد  �إنــهــا   

�لفو�ئ�س �لمالية �لمتاحة لدى �لم�صارف �لإ�صالمية، 

و�ن�صباطها  �ل�صريعة  لأحــكــام  مو�فقتها  ب�صبب  وذلــك 

.
)15(

بقو�عدها 

 �إن هذه �ل�صكوك ُتعَتبر من �أهم �لو�صائل لتنويع م�صادر . 6

�لمو�رد �لذ�تية وتوفير �ل�صيولة للموؤ�ص�صات و�ل�صركات 

و�لحكومات.

رابعًا: املوجودات القابلة للت�شكيك:
م�صاريع  تمويل  فــي  فعالة  بــ�ــصــورة  �ل�صكوك  ت�صهم 

و�ل�صكك  و�لــطــرق  و�لــمــاء  �لكهرباء  من  �لتحتية  �لبنية 

در��ــصــات  �إلـــى  فــي حــاجــة ما�صة  �لــحــديــديــة، وعليه فهي 

�لجدوى و�لتقييم و�لت�صنيف  و�صياغة �لعقود بما يحقق 

�أن  �عتبار  مــع   و�لــمــتــمــول،  �لممول  �لطرفين  م�صلحة 

يعطي  �ل�صكوك  لحاملي  مربحة  ��صتثمار  نتائج  تحقيق 

�لجهات  فــي  �لثقة  ويبني  غيرها،  لإ�ــصــد�ر  �لم�صد�قية 

�لقت�صادي  �لأمـــن  فــي تحقيق  ثــم  ومــن  لها  �لــمــ�ــصــدرة 

نحو  �ل�صغيرة  �لأمــــو�ل  روؤو�ــــس  وي�صجع  و�لجــتــمــاعــي، 

�للــتــقــاء و�لــتــعــاون لــبــنــاء �لقــتــ�ــصــاد�ت �لــنــامــيــة بــقــوة، 

و�إ�صافة �إلى ما �صبق فاإنه توجد �لعديد من �لموجود�ت 

ومن  ��صتثمارية،  �أعــيــانــاً  فت�صبح  �لت�صكيك  تقبل  �لتي 

�لم�صاركة،  �صيغة  عــلــى  تــقــوم  �لــتــي  �ل�ــصــتــثــمــار�ت  ذلـــك 

�لقائمة  �لعمليات  وكل  و�ل�صكنية  �لتجارية  و�لمجمعات 

على �صيغة �لإجارة، كالأ�صول �لمنقولة و�لثابتة �لعقارية 

في  توظيفها  تم  �أو  مــوؤجــرة  كانت  �صو�ء  للدخل  �لــمــدرة 

م�صروع معين، وهكذ�، ولكن في كل �لأحو�ل فاإنه ت�صتبعد 

�لــربــويــة،  �لــمــد�يــنــة  �أ�ــصــا�ــس  على  �لقائمة  �لأ�ــصــول  تلك 

�إلى  بالإ�صافة  محددة،  فو�ئد  تحمل  �لتي  و�لمعامالت 

.
)16(

�لموجود�ت �لمحرمة �صرعاً 

�لتكاليف �لممكنة وباأ�صهل �لطرق �لمتاحة، مما يوؤدي 

��صتغالل حقيقي لالأمو�ل ويقلل من �لكتناز في  �إلى 

�لمجتمع �لإ�صالمي.

 تهيئة �لفر�س �لمنا�صبة �أمام �أ�صحاب �لأمو�ل ل�صتثمار . 2

�دخارها، وهو ما يتحقق من خالل  بدًل من  �أمو�لهم 

خلق �أدو�ت ��صتثمارية يتو�فر فيها �رتفاع درجة �لأمان 

مع �نخفا�س �لمخاطر، وفي نف�س �لوقت يتم تحقيق 

�لأمـــو�ل  تلك  توظيف  مــن  �لعائد  فــي  حقيقي  �رتــفــاع 

بالمقارنة مع �لأدو�ت �ل�صتثمارية �لأخرى، بالإ�صافة 

عند  تاأخير  دون  و��صترد�ده  �لمال  ت�صييل  �إمكانية  �إلــى 

طلبه من قبل �صاحب �لحق فيه.  

 تحقيق �لتو�زن بين م�صالح �أ�صحاب �لأمو�ل وم�صالح . 3

��صتغالل  �لفئتين  تتيح لإحدى  �لم�صتثمرين، بحيث ل 

تــد�ر �لعملية  �أن  �لفئة �لأخـــرى، وهــو ما يعني �ــصــرورة 

تـــد�ول  �ل�ــصــتــثــمــاريــة ب�صفافية تــامــة يــتــم مــن خــاللــهــا 

�ل�صتثمار  و�إجــــر�ء�ت  طبيعة  عــن  �لــالزمــة  �لمعلومات 

ونــتــائــجــه، وهــــو مـــا ُيــ�ــصــِعــر �أ�ـــصـــحـــاب روؤو�ــــــس �لأمـــــو�ل 

�لــعــمــلــيــة  لإد�رة  مــتــابــعــتــهــم  خــــالل  مـــن  بــالطــمــئــنــان 

�لم�صتثمرين حال  �ل�صتثمارية. ومكنتهم من محا�صبة 

�لإهمال �أو �لمخالفة ل�صروط �لعقد.

برمتها . 4 �ل�صتثمارية  �لعملية  تكون  �أن  ينبغي  �أنــه  كما   

�إ�ـــصـــد�ر وتـــــد�ول �لــ�ــصــكــوك و��ــصــتــثــمــار ح�صيلتها  مــن 

�لذي  �لنحو  �لإ�صالمية على  �ل�صريعة  خا�صعة لأحكام 

.
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يحقق مقا�صدها 

�إلى  و�لمالية  �لقت�ضادية  �لحاجة  وتتلخ�س 

�إ�ضد�ر �ل�ضكوك �لإ�ضالمية فيما يلي: 

 تعد هذه �لأد�ة من �أهم �لأدو�ت �لتي ت�صاِعد �لدولة في . 1

تغطية عجز ميز�نيتها، كما ت�صاعدها في تمويل �لجزء 

�ل�صتثماري في �لمو�زنة، فتمكنها من �لقيام بالعديد 

من �لم�صروعات.

 هي و�صيلة فاعلة في زيادة معدلت �لدخار �لقومي، . 2

مـــن خــــالل قـــدرتـــهـــا عــلــى جــمــع مــــدخــــر�ت �لــذيــن 

يبحثون عن ��صتثمار �آمن وحالل، خا�صة لدى �صغار 

ِخرين.  �لمدَّ

خام�شًا: خ�شائ�ص ال�شكوك الإ�شالمية )17(:
�أو . 1 �لقانون،  دها  يحِدّ محددة،  ��صمية  قيمة  لها  �ل�صكوك   

ن�صرة �لإ�صد�ر. وهو �صند لإثبات �لحق، ي�صدر با�صم مالكه 

�أ�صحاب �ل�صكوك  �أو لحامله، بفئات مت�صاوية. وم�صئولية 

دة بقدر قيمة �صكوكهم. م�صئولية محَدّ

 تــ�ــصــدر �لــ�ــصــكــوك وبــعــ�ــصــهــا قــابــل لــلــتــد�ول وفــقــاً . 2

�لــ�ــصــرعــيــة حــيــث تخ�ص�س  لــلــ�ــصــروط و�لــ�ــصــو�بــط 

تتفق  مــ�ــصــاريــع  فــي  لال�صتثمار  �لــ�ــصــكــوك  ح�صيلة 

تقوم على  �أنها  كما  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  �أحكام  مع 

�أ�صا�س عقود �صرعية وفقاً ل�صيغ �لتمويل �لإ�صالمية، 

تنظم  ب�صو�بط  وغيرها،  و�لم�صاربات  كالم�صاركات 

�إ�صد�رها وتد�ولها.

 �ل�صك �ل�صتثماري يمثل ح�صة �صائعة في ملكية �أ�صول . 3

مالية �أعياناً �أو منافع ول يمثل ديناً بفائدة لحامله في 

ذمة م�صدره.

�ل�صتثمارية ت�صدر عن جهة مالكة لأ�صول . 4 �ل�صكوك   

ح�صيلة  مــن  ثمنها  و��صتيفاء  بيعها  فــي  ترغب  مالية 

�صائعة في هذه  �ل�صكوك ح�صة  �ل�صكوك، وتمثل هذه 

�لأ�صول بعد �صر�ئها، �أو ت�صدر عن �لجهة �لر�غبة في 

��صتثمار ح�صيلة هذه �ل�صكوك.

على . 5 �إمــا  �صرعية  ب�صيغة  �ل�صكوك  ح�صيلة  ��صتثمار   

�أو  �لتاأجير  عقود  �أ�صا�س  على  �أو  �لتجارة،  عقود  �أ�صا�س 

باأجر  �ل�صتثمار  في  �لوكالة  عقد  �أو  �لم�صاركات  عقود 

محدد، على �أ�صا�س عقد �لم�صاربة مقابل ح�صة معلومة 

من �لربح.

 عدم قبول �ل�صك للتجِزئة في مو�جهة �ل�صركة، وفي . 6

ب�صبب  �أكثر  �أو  ل�صخ�صين  �لو�حد  �ل�صك  �أيلولة  حالة 

�أن َمــن  �أو نــحــوه، فــاإنــه لبـــد مــن �لتــفــاق عــلــى  �لإرث 

يمثلهم �أمام �ل�صركة �صخ�س و�حد.

�لمترتبة على . 7 و�لتبعات  �لأعباء  �ل�صك  يتحمل حامل   

ملكيته لالأ�صول �لممثلة بال�صك، �صو�ء كانت م�صاريف 

��صتثمارية �أو هبوطاً في �لقيمة.

 �إن مــالــك �لــ�ــصــك مــ�ــصــارك فــي مـــوجـــود�ت �لــمــ�ــصــروع؛ . 8

ولذلك له �لحق في �لرقابة ونحوها، وحق رفع دعوى 

من  ن�صيب  فــي  و�لــحــق  �لإد�ريــــيــــن،  عــلــى  �لم�صئولية 

�لأرباح، و�لحتياطيات، و�لتنازل عن �ل�صك، و�لت�صرف 

فــيــه �إل مـــا يــمــنــعــه �لـــقـــانـــون، �أو �لـــتـــزم بـــه مـــن خــالل 

موجود�ت  �قت�صام  وحق  �ل�صفعة،  وحق  �لإ�صد�ر،  ن�صرة 

�لم�صروع عند ت�صفيته.

و�لخ�صارة، . 9 �لــربــح  فــي  �لم�صاركة  مــبــد�أ  على  تقوم   

�إن مـــبـــد�أ �إ�ــــصــــد�ر �لــ�ــصــكــوك مـــن حــيــث �لــعــالقــة 

على  �أ�صا�صي  ب�صكل  يعتمد  فيها  �لم�صتركين  بين 
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ل �لم�صئولية، بينما ل تت�صمن ن�صرة �إ�صد�ر  فاإنه يتحَمّ

�ل�صند�ت �أي �صو�بط �صرعية.

 �إن �ل�صك يعد دلياًل على نقل ملكية �لح�صة �ل�صائعة في . 6

عملية �لبيع �أو �ل�صر�ء، بينما �ل�صند ل يعني نقل ملكية 

.
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�لح�صة بل ين�صب فقط على �لمبلغ �لنقدي 

ب - الفرق بني ال�شكوك والأ�شهم:
»�لأ�صهم هي ما يمثل �لح�ص�س �لتي يقدمها �ل�صركاء عند 

�لم�صاهمة في م�صروع �ل�صركة، ويتكون ر�أ�س �لمال من �لأ�صهم، 

.
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�صو�ء كانت نقدية �أو عينيـة« 

وتـــتـــفـــق �لـــ�ـــصـــكـــوك �لإ�ـــصـــالمـــيـــة و�لأ�ــــصــــهــــم مــــن حــيــث 

�أور�قــاً مالية  �أن كاًل منهما يعد  خ�صائ�صها، في�صتركان في 

ماًل  لي�صت  �أنها  كما  ��صمية،  قيمة  ولها  �لقيمة،  مت�صاوية 

قابلة  عليه،  ودليل  بالحق  وثيقة  ولكنها  ذ�تها،  في  متقوماً 

فلي�س  و�لخ�صارة،  للربح  معر�س  �صاحبها  �أن  كما  للتد�ول، 

�لأ�ــصــهــم  فــي  مــكــان  �أو  مــحــل  �لم�صمون  �لــربــح  �أو  لــلــفــائــدة 

و�ل�صكوك �لإ�صالمية، و�أن كاًل من حاملي �لأ�صهم و�ل�صكوك 

�إلى  و�ل�صكوك  �لأ�صهم  من  يملكون  ما  بيع  في  �لحق  لهم 

غيرهم متى �أر�دو� ذلك.

عدة  مــن  و�لأ�ــصــهــم  �لإ�صالمية  �ل�صكوك  تختلف  ولكن 

وجوه منها: 

�صائعة في . 1 بال�صكوك هي ملكية  �لحا�صلة  �لملكية  �أن   

تكون  بالأ�صهم  �لحا�صلة  �لملكية  بينما  محددة،  عين 

ملكية على �ل�صيوع من �لميز�نية. 

 �أن �ل�صكوك �ل�صتثمارية ت�صدر لم�صروع معين ل يجوز . 2

م�صدرة  �ل�صركة  �إد�رة  لمجل�س  يمكن  بينما  تغييره، 

�لأ�صهم �أن تغير من ن�صاطها.

�ل�صريعة . 3 لأحكام  معامالتها  كل  تخ�صع  �ل�صكوك  �أن   

�أمــــا �لأ�ــصــهــم فتحكمها قــو�نــيــن ربــمــا ل  �لإ�ــصــالمــيــة، 

تت�صمن هذ� �للتز�م.

كما . 4 لها  �لم�صدرة  �ل�صركة  دو�م  د�ئمة  لي�صت  �ل�صكوك   

فيه  ت�صفيتها  يجري  �أجــاًل  لها  �إن  بل  �لأ�صهم،  حــال  هو 

بالطرق �لمن�صو�س عليها في ن�صرة �لإ�صد�ر.

�لجمعية . 5 فـــي  �لــتــ�ــصــويــت  لـــه  يــحــق  �لــ�ــصــك ل  حــامــل  �أن   

.
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�لعمومية، بينما حامل �ل�صهم يحق له ذلك 

�شابعًا: اأطراف التعامل يف اإ�شدار ال�شكوك الإ�شالمية:
ي�صتخدم . 1 َمــن  �لإ�ـــصـــد�ر(: وهــو  �ل�صك )جهة  ُمــ�ــصــِدر   

قد  �ل�صك  وُم�صِدر  �صرعية،  ب�صيغة  �لكتتاب  ح�صيلة 

يكون �صركة �أو فرد�ً �أو حكومة �أو موؤ�ص�صة مالية، ويطلق 

ينوب  وقــد  لل�صك،  �لمن�صئ  �أو  �لــبــادئ  ��صطالح  عليه 

عن �لم�صِدر في تنظيم عملية �لإ�صد�ر موؤ�ص�صة مالية 

دها ن�صرة  �أو عمولة تحِدّ ذ�ت غر�س خا�س مقابل �أجر 

�لإ�صد�ر.

تتولى . 2 و�صيطة  مالية  موؤ�ص�صة  وهو  �لإ�صد�ر:  وكيل   

عملية �لإ�ــــصــــد�ر، وتــقــوم بــاتــخــاذ جــمــيــع �إجـــر�ء�تـــه 

ــتــر�ك فــي �لــربــح و�لــخــ�ــصــارة بــ�ــصــرف �لنظر  �ل�ــص

تعطي  حيث  بها،  �لمعمول  �ل�صتثمار  �صيغة  عــن 

مــحــددة  ن�صبة  ولــيــ�ــس  �لــربــح  مــن  حــ�ــصــة  لمالكها 

م�صبقاً من قيمتها �ل�صمية، وح�صة حملة �ل�صكوك 

�لن�صاط �لذي تموله تحدد  �أو  �لم�صروع  �أربــاح  من 

�ل�صكوك  هذه  فحملة  �لتعاقد،  عند  مئوية  بن�صبة 

في  �لمبين  �لتــفــاق  ح�صب  �أربــاحــهــا  فــي  ي�صاركون 

بن�صبة  �لخ�صائر  �أي�صاً  ويتحملون  �لإ�صد�ر،  ن�صرة 

ما يملكه كل منهم.

�ل�صكوك يكون لآجال متفاوتة، وقد تطلق . 10 �إ�صد�ر   

�ل�صرعية  �ل�صكوك  ت�صدر  �لأجــــل:  عــن  �ل�صكوك 

في  �أجــل  تحديد  دون  ت�صدر  وقــد  متفاوتة،  لآجــال 

بع�س �لحالت، وذلك ح�صب طبيعة �لعقود �ل�صرعية 

�لتي ت�صدر �ل�صكوك على �أ�صا�صها، ف�صكوك �لإجارة 

مثاًل  بالتمليك  منتهية  �إجــارة  �لموؤجرة،  و�لأعــيــان 

تكون محددة بمدة �لإجارة، و�صكوك �لبيع �لموؤجل 

محددة  تكون  و�ل�صلم  و�ل�صت�صناع  �لمر�بحة  وبيع 

ت�صفية  و  �ل�صلم  ب�صاعة  وت�صليم  �لثمن  دفــع  بمدة 

و�صكوك  �لإ�ـــصـــد�ر،  نــ�ــصــرة  تــحــددهــا  �لــتــي  �لعملية 

�ل�صتثمار  في  و�لــوكــالت  و�لم�صاربات  �لم�صاركات 

تكون في �لغالب محددة باآجال ق�صيرة �أو متو�صطة 

�أو طويلة.

�شاد�شًا: الفرق بني ال�شكوك وال�شندات والأ�شهم:
يتم  مالية  �أدو�ت  هــي  و�لأ�ــصــهــم  و�لــ�ــصــنــد�ت  �ل�صكوك   

نفرق  �أن  �إلـــى  ونــحــتــاج  �لمالية  �لأ�ـــصـــو�ق  فــي  بها  �لتعامل 

بينها؛ حتى نفهم طبيعة هذه �لأدو�ت وخ�صائ�صها �لمميزة، 

و�صنقوم بالتفرقة بين �ل�صكوك و�ل�صند�ت من جهة، وكذلك 

�ل�صكوك و �لأ�صهم من جهة �أخرى.

اأ- الفرق بني ال�شكوك وال�شندات:
»�لــ�ــصــنــد هــو �ــصــك قــابــل لــلــتــد�ول، يمثل قــر�ــصــاً، يعقد 

�أو  �لحكومة  �أو  �ل�صركة  وت�صدره  �لعام،  �لكتتاب  بو��صطة 

فرعها، ويعتبر حامـل �صند �ل�صركة د�ئناً لها، ول يعد �صريكاً 

 .
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فيها«

وتت�صابه �ل�صكوك مع �ل�صند�ت في �أن كليهما يعد �أور�قاً 

�لتمويل، كما  �لح�صول على  �إلى  �لأ�صا�س  مالية، تهدف في 

�أنه يمكن من خاللهما �لتحكم في حجم �ل�صيولة �لنقدية، 

�ختالفاً  بينهما  �أن  �إل   ،
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�لمختلفة  �لأغــر��ــس  وتمويل 

جوهرياً من عدة �أوجه:

 �إن �ل�صكوك هي ورقة مالية مباحة مخرجة على عقود . 1

�صرعية، في حين �أن �ل�صند�ت تمثل قر�صاً يت�صمن جني 

�لمجامع  قــررت  وقــد  �لمقتر�صة،  �لمبالغ  على  فــائــدة 

�لفقهية وهيئات �لفتوى حرمتها.

�لموجود�ت . 2 ملكية  فــي  م�صاركاً  يعد  �ل�صك  حامل  �إن   

تقت�صي  َثم  وِمن  �صائعة،  بح�صة  �ل�صكوك  تمثلها  �لتي 

من حاملها �أن ي�صارك في �لربح و�لخ�صارة على �ل�صو�ء، 

لذ�  م�صدره،  ذمــة  في  قر�صاً  يمثل  �ل�صند  �أن  حين  في 

فاإن حامل �ل�صند ل يتحمل �أية م�صاٍرّ �أو خ�صارة تلحق 

بال�صركة؛ لأن حق حامل �ل�صند ل عالقة له بالأ�صول 

�لمالية لل�صركة.

 مدة �ل�صكوك هي مدة ��صتمر�ر �لم�صروع �لمعني �أو �لن�صاط . 3

�لنا�صئ عنه �ل�صك، ومن ثم فهو يرتبط بالم�صروع وينتهي 

بانتهائه. �أما �لمدة في �ل�صند فهي ل ترتبط بالم�صروع، بل 

قد تزيد �أو تنق�س عن فترة �لم�صروع.

 عائد �ل�صك ل يعد �لتز�ماً في ذمة �لم�صدر، و�إنما هو . 4

�أما عائد �ل�صند  نا�صئ عن �لربح �لعائد على �لم�صروع، 

فهو دين ثابت في ذمة من �أ�صدره، ويلزمه �لوفاء به في 

موعد ��صتحقاقه.

�ل�صرعية، . 5 �لقو�عد  تت�صمن  �ل�صكوك  �إ�صد�ر  ن�صرة  �أن   

ح�صيلة  م�صتخدم  فعلى  ثــم  ومــن  لإبــاحــتــه  �ل�صابطة 

�لإ�صد�ر �أن ير�عي تلك �ل�صو�بط �ل�صرعية، فاإذ� خالفها 

ملعلوماتك
)تت�شم التنمية يف ال�شريعة بال�شتمرارية 

وال�شمولية والوعي مبق�شود ال�شارع من 

ال�شتخالف لتحقيق الكفاية القت�شادية(
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�إعــادة  بق�صد  خدمة  ل�صر�ء  �إ�ــصــد�رهــا  ح�صيلة  تخ�ص�س 

.
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بيعها لطالبها 

ثم هذه �لأنو�ع من �ل�صكوك تنق�صم �إلى ق�صمين:

الأول: �صكوك قابلة للتد�ول، ك�صكوك �لإجارة و�لم�صاركة 
و�صـــكوك  �لم�صـــتمرة،  �لم�صـــاركة  و�صـــكوك  و�لم�صـــاربة، 

�لم�صـــاركة �لمتناق�صـــة، وكل �ل�صـــكوك �لتي �أ�صا�صها �ل�صلع 

و�لخدمات، �لمتمثلة �إما باأ�صـــول موجـــودة �أو �لمتمثلة في 

منافع، فهي �صـــكوك ��صتثمارية، فيمكن بيعها وتد�ولها في 

�ل�صوق �لمالية.

�ل�صلم  ك�صكوك  لــلــتــد�ول،  قابلة  غير  �صكوك  �لــثــاين: 

�لــديــون،  �أ�صا�صها  �صكوك  لأنــهــا  و�لــمــر�بــحــة،  و�ل�صت�صناع 

فهي �صكوك تمويلية، فال يجوز تد�ولها في �ل�صوق �إل وفق 

�صو�بط محددة، وذلك لعدم جو�ز بيع �لدين في �ل�صريعة 

�لئتمان  خلق  من  �لحد  على  ي�صاعد  ما  وهــو  �لإ�صالمية، 

. و�أما عن �لحكم �ل�صرعي لكل نوع 
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و�لحد من مخاطره

من تلك �لأنو�ع و�أحكام تد�ولها ف�صنف�صله بعونه تعالى في 

مقال م�صتقل �إن �صاء �هلل تعالى.

تا�شعًا: مراحل طرح ال�شكوك: 
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تتلخ�س مر�حل طرح �ل�صكوك في �لخطو�ت �لتالية: 

1 - مرحل��ة الهيكل��ة: ويق�صـــد بهـــا و�صـــع �لت�صـــور و�لهيـــكل 
�لتنظيمي �لذي يمثل �آلية �ل�صتثمار بو��صطة �ل�صكوك، و�إعد�د 

در��صات �لجدوى، وكذلك در��صة �لم�صائل �لقانونية و�لإجر�ئية 

و�لتنظيمية، حتى ت�صدر ن�صرة �لكتتاب مت�صمنة لتلك �لبيانات 

ب�صفافية وو�صوح.

و�ل�صكوك �إما �أن ت�صدر لإن�صاء م�صروع جديد، �أو ت�صدر 

ح�صب  على  خيار�ن  فهناك  بالفعل،  قائم  لم�صروع  ت�صكيكاً 

�لحاجة، وهما:

 الأول: طرح �صكوك م�صروع جديد، وذلك لتمويل م�صروع 
��صتثماري في �لم�صتقبل، ويتم فيها طرح �ل�صكوك وت�صويقها 

للم�صتثمرين، و��صتغالل �لح�صيلة في �إقامة �لم�صروع.

 الث��اين: ت�صـــكيك موجـــود�ت؛ وذلـــك لتوفيـــر �صـــيولة نقدية من 

دها  تحِدّ عمولة  �أو  �أجــر  مقابل  �لم�صِدر  عــن  نيابة 

ن�صرة �لإ�صد�ر، وتكون �لعالقة بين �لم�صدر ووكيل 

بــاأجــر. ويطلق  �لــوكــالــة  �أ�ــصــا�ــس عقد  �لإ�ـــصـــد�ر على 

عليها �ل�صركة ذ�ت �لغر�س �لخا�س، كما يطلق عليها 

�أي�صاً �لم�صدر.

 م�صتري �ل�صك )حملة �ل�صكوك(: وهو �لم�صتثمر . 3

�لذي ي�صتري �لأور�ق �لمالية �لمطروحة لالكتتاب 

بملكيتها،  �لــ�ــصــكــوك  �ـــصـــدرت  �لــتــي  �لأ�ـــصـــول  فـــي 

�أو موؤ�ص�صة مالية محلية  و�لم�صتري قد يكون بنكاً 

�أو عالمية �أو مجموعة من �لأفر�د، حيث قد يتمَتّع 

ا  مَمّ �صيولة مرتفعة غير م�صتغلة،  هوؤلء بمعدلت 

�ل�صتثمار  عمليات  في  �لدخول  على  عهم  ُي�صِجّ قد 

�ل�صيولة  ��صتغالل هذه  �ل�صكوك؛ بهدف  �صر�ء  في 

ن�صبًيّا  مرتفعة  عو�ئد  ق  ُتحِقّ عمليات  في  �لفائ�صة 

مقاَرنة بالعائد على �لفر�س �ل�صتثمارية �لمتاحة. 

ب�صهولة  منها  �لتخارج  �إمكانية  �لوقت  نف�س  وفــي 

ببيعها في �ل�صوق �إذ� ما كانت تلك �ل�صكوك �صمن 

�لأنو�ع �لقابلة للتد�ول.

�أو . 4 باأعمال �ل�صتثمار  مدير �ل�صتثمار: وهو َمن يقوم   

جزء منها، بتعييٍن من �لم�صِدر �أو مدير �لإ�صد�ر َوْفًقا 

ده ن�صرة �لإ�صد�ر. لما ُتحِدّ

 �أمين �ل�صتثمار: وهو �لموؤ�ص�صة �لمالية �لو�صيطة �لتي . 5

على  و�لإ�صر�ف  �ل�صكوك  حملة  م�صالح  حماية  تتوَلّى 

مدير �لإ�صد�ر، وتحتفظ بالوثائق و�ل�صمانات، وذلك 

ده ن�صرة �لإ�صد�ر. على �أ�صا�س عقد �لوكالة باأجر تحِدّ

 وكالت �لت�صنيف �لعالمية: وهي وكالت متخ�ص�صة . 6

�لئتمانية  �لــجــد�رة  مــدى  لبيان  تقييم  بــاإجــر�ء  تقوم 

به  تتمتع  وما  �لمطروحة  �لمالية  لــالأور�ق  و�لمالية 

تنطوي  �لتي  �لمخاطر  ن�صبة  وتحديد  �صمانات  من 

عليها. فهي تقوم بدور �أ�صا�صٍيّ في ت�صنيف �لإ�صد�ر�ت 

وتحديد  �لمال،  ر�أ�ــس  �أ�صو�ق  في  ُتطَرح  �لتي  �لمالية 

و�أهــم هذه  �لم�صَدَرة،  �لمالية  لــالأور�ق  �لعادل  �ل�صعر 

كما   ،Moody’s ،Fitch ،Standard & Poor �لوكالت 

�إ�صالمية  ت�صنيف  وكــالت  �لحالي  �لوقت  في  ُتوَجد 

م �إلـــــى جـــانـــب ذلــــك خـــدمـــة تــ�ــصــنــيــف �لـــجـــودة  ــــقــــِدّ ُت

�ل�صرعية، مثل: �لوكالة �لإ�صالمية �لدولية للت�صنيف 

�لماليزية  �لوكالة  وكذلك  �لبحرين،  ومقرها   IIRA

  .
)ن23.(

 RAM  للت�صنيف

ثامنًا: اأنواع ال�شكوك:
و�لــ�ــصــكــوك لــهــا �أنـــــو�ع عـــديـــدة، فــهــي تــتــعــدد  بتعدد 

حيث  من  وكذلك  جهة،  من  �لإ�صالمية  �لتمويل  �صيغ 

تختلف  حيث  لل�صكوك،  كمعَيّن  �لممَثّل  �لأ�صل  طبيعة 

طبيعة  بــاخــتــالف  وتــتــنــوع  �ل�صرعية  �ل�صكوك  طبيعة 

�لعقد �ل�صرعي �لذي ت�صدر �ل�صكوك على �أ�صا�صه؛ وقد 

�لإ�صالمية  �لمالية  للموؤ�ص�صات  �لمر�جعة  هيئة  ذكــرت 

�ل�صكوك مــا يلي:  �أنـــو�ع  نــوعــاً. ومــن  �أربــعــة ع�صر  منها 

�صكوك �لإجارة، �صكوك �لمنافع، �صكوك منافع �لأعيان 

�لخدمات  �صكوك  �لــذمــة(،  في  )�لمو�صوفة  �لموعودة 

مـــن �لــمــتــعــهــد، �ــصــكــوك �لــخــدمــات �لــمــتــاحــة، �صكوك 

�صكوك  �لمر�بحة،  �صكوك  �ل�صت�صناع،  �صكوك  �ل�صلم، 

�لم�صاركة، �صكوك �لم�صاربة، �صكوك �لمز�رعة، �صكوك 

�ل�صتثمارية،  �لوكالة  في  �لم�صاركة  �صكوك  �لم�صاقاة، 

�لتمليك  وخــدمــات  �أعــيــان  �صكوك  �لمغار�صة،  �صكوك 

.
)24(

�لمتناق�س 

وفي �صوء ذلك ن�صتطيع �لقول باأن هناك ما ي�صمى 

بــ�ــصــكــوك �إجـــــارة �لأعـــيـــان: وهـــي تــلــك �لــتــي تخ�ص�س 

موعود  �أو  مــوؤجــرة،  �أعيان  �صر�ء  في  �إ�صد�رها  ح�صيلة 

با�صتئجارها، �أو �صر�ء منفعة عين حا�صرة، �أو مو�صوفة 

في �لذمة.

�لتي  �ل�صكوك  بها  ويق�صد  �لــتــمــويــل:  �صكوك  وهــنــاك 

�لــمــوعــود  �لــبــ�ــصــاعــة  لــ�ــصــر�ء  �إ�ـــصـــد�رهـــا  ح�صيلة  تخ�ص�س 

�لعين  تكلفة  �أو  �ل�صلم  �صلعة  ثمن  دفع  �أو  مر�بحة  ب�صر�ئها 

�لمبيعة ��صت�صناعاً.

وهــنــاك �ــصــكــوك �ل�ــصــتــثــمــار: ويــقــ�ــصــد بــهــا �ل�صكوك 

�لتي تخ�ص�س ح�صيلتها لتمويل م�صروع معين �أو ن�صاط 

خا�س بعقد من عقود �لم�صاركات، كالم�صاربة و�لم�صاركة 

و�لوكالة في �ل�صتثمار و�لمز�رعة كالمز�رعة و�لمغار�صة 

و�لم�صاقاة.

و�أخير�ً هناك ما ي�صمى ب�صكوك �إجارة �لخدمات: حيث 

الهوام�ص

)1( �صورة �لبقرة من �لآية 275.

تتحمل  �أن  �لــو�جــب  مــن  �أنـــه  �إلـــى  �لبعلي  �لحميد  عــبــد  �لــدكــتــور  وي�صير   )2(

�لحكومات �لعربية و�لإ�صالمية م�صوؤوليتها �لتاريخية في قيادة �لعمل �لم�صرفي 

و�لمالي و�ل�صتثماري و�لقت�صادي �لإ�صالمي وتر�صيد حماية �لنماذج �لإ�صالمية 

�لقائمة في �صائر بقاع �لأر�س، وذلك من خالل قنو�ت قوية ورو�بط متينة تتعدد 

�لمبادرة  �صاحبة  دبــي  كانت  »وقــد  قــائــاًل:  وي�صتطرد  �صيغها،  وتتنوع  �أ�صكالها 

وحاملة �لر�صالة وعند م�صتوى �لأمانة لذلك، ومن ثم فقد �أعلن حاكمها �لفار�س 

عا�صمة  )دبــي  ـ  �هلل  حفظه  ـ  مكتوم  �آل  ر��ــصــد  بــن  محمد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 

في  وتكامل  وروؤى  تكليفات  مــن  ذلــك  يتطلبه  مــا  بكل  �لإ�ــصــالمــي(   لالقت�صاد 

�لحلول �لمطروحة و�لمطابقة و�لمتو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية، وذلك 

�أمتها  �أو  دبي وحدها  م�صتقبل  �أقــول  ل  �لم�صتقبل،  نحو  ثابتة  بثقة وخطى  كله 

بزعمائها  بل  بحجمها  تقا�س  ل  فالدول  بغريب،  ذلك  ولي�س  باأ�صره،  �لعالم  بل 

�لقت�صاد  مجلة  في  �صيادته  مقال  »ير�جع/  �لعالمين  في  للنا�س  يقدمونه  وما 

لالقت�صاد  عالمية  عا�صمة  دبي  ـ  يتجدد  و�أمــل  يتحقق  )حلم  بعنو�ن  �لإ�صالمي 

�لإ�صالمي( في �لعدد رقم )385( فبر�ير 2013 ، �س 30 .

للر�زي،  �ل�صحاح  مادة )�صك(، مختار  �لعرب لبن منظور،  ل�صان  ير�جع/   )3(

مادة )�صك(.

)4( دكتور/ �أ�صرف محمد دو�به ـ �إد�رة مخاطر �ل�صكوك �لإ�صالمية، �س 6.

�لمعهد  �لموؤجرة، )جــدة:  و�لأعــيــان  �لإجـــارة  �صند�ت  دكــتــور/ منذر قحف،   )5(

�لإ�صالمي للبحوث و�لتدريب، 2000 م، �س 34.

�لــثــانــي،  �لــجــزء  �لــخــامــ�ــس عــ�ــصــر،  �لــعــدد  �لــفــقــه �لإ�ــصــالمــي،  )6( مجلة مجمع 

1425هـ/2004 م، �س 309. -  ولقد �نتهى مجمع �لفقه �لإ�صالمي �لدولي لبيان 
ماهية �لت�صكيك في �لقر�ر رقم )4/19( 178في دورته �لتا�صعة ع�صرة 1430هـ- 

مت�صاوية  مالية  �صهاد�ت  �أو  وثائق  �إ�ــصــد�ر  فهو  �لت�صكيك   »�أمــا  بقوله  2009م  
�أو  �أو حقوق  �أو منافع  �صائعة في ملكية موجود�ت )�أعيان  �لقيمة تمثل ح�ص�صاً 

خليط من �لأعيان و�لمنافع و�لنقود و�لديون( قائمة فعاًل �أو �صيتم �إن�صاوؤها من 

ح�صيلة �لكتتاب، وت�صدر وفق عقد �صرعي وتاأخذ �أحكامه«.

بالبحرين،  �لإ�صالمية  �لمالية  للموؤ�ص�صات  و�لمر�جعة  �لمحا�صبة  هيئة   )7(

�لمعايير �ل�صرعية، 2007، �لبند 2 من �لمعيار �ل�صرعي رقم 17، �س 288. 

)8( دكتور/ فتح �لرحمن علي محمد �صالح، �إد�رة مخاطر �ل�صكوك �لإ�صالمية 

�لمالية  للمنتجات  �لخرطوم  بملتقى  من�صور  بحث  �ل�صود�نية،  للحالة  بالإ�صارة 

عنو�ن  تحت   2012 �إبــريــل   6 ـ   5 فــي  عقد  و�لـــذي  �لر�بعة  �لن�صخة  ـ  �لإ�صالمية 

»�لتحوط و�إد�رة �لمخاطر في �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية« �س 5. 

�لمنظمة  �لفقهية  �لــقــو�عــد  مــو�ــصــوعــة  عــطــيــة،  عــــدلن  عــطــيــة  �لأ�ـــصـــتـــاذ/   )9(

�لقاعدة  ومعنى  �لإيــمــان.  د�ر  ط:   ،461 �ــس  �لإ�ــصــالمــيــة،  �لمالية  للمعامالت 

من  تحمل  ما  بقدر  �ل�صيء  هــذ�  منفعة  من  له  كــان  �صيء  م�صرة  تحمل  من  �أن 

م�صرته. وهذ� �لتقابل ثمرته �لتكامل، فبقدر ما يغنم �ل�صريك من �أرباح �ل�صركة 

ومكا�صبها يتحمل في خ�صائرها وما يتلف �أو يهلك منها.  

)10( �لأ�صتاذ/ عطية عدلن عطية ـ مرجع �صابق ـ �س 538، ومعنى �لقاعدة �أن 

ما خرج من �ل�صيء من عين �أو منفعة �أو غلة فهو للم�صتري عو�س ما عليه من 

�صمان �لملك، فاإنه لو تلف �لمبيع كان من �صمانه، فالغلة له، ليكون �لغنم في 

مقابلة �لغرم. ير�جع/ �لمنثور في �لقو�عد للزرك�صي 2/ 119، ط: وز�رة �لأوقاف 

و�ل�صوؤون �لإ�صالمية بالكويت.

ـ   للفهم  محاولة  �لإ�ــصــالمــيــة...  �ل�صكوك  �لــنــجــار،  ح�صن  �أحــمــد  دكــتــور/   )11(

مقال من�صور على موقع �لجمعية �لم�صرية للتمويل �لإ�صالمي، تاريخ �لت�صفح 

2013/3/12 �لعنو�ن �للكتروني:
http://www.eifa.co/Artical-17983.html

)12( دكتور/ معبد على �لجارحي، و�لدكتور/ عبد �لعظيم جالل �أبو زيد ـ �أ�صو�ق 

�ل�صكوك  عمل  حلقة  �إلى  مقدم  بحث  ـ  تح�صينها  وو�صائل  �لإ�صالمية،  �ل�صكوك 

 31 �لقت�صادي في  دبي  بمجل�س  و�لمنعقدة   �لإ�صالمية، طبيعتها وتطبيقاتها، 

مار�س 2010 م، �س 6، 7. 

 11943 �لإمار�تية، في عددها رقم  �لبيان  )13(  وذلــك ح�صب ما جاء بجريدة 

20
13

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

14
(

د 
د

عــ
�ل

134135

املجلة القانونية / امللف



 �لــعــمــل عــلــى �إنــ�ــصــاء �ــصــوق مــالــيــة �إ�ــصــالمــيــة ت�صمن . 2

ت�صويق �لموؤ�ص�صات �لمالية �لإ�صالمية منتجاتها من 

خاللها، وتاأمين �ل�صيولة �لالزمة لها حيث �أن هذه 

�لموؤ�ص�صات تو�جه تحديات كبيرة وعو�ئق عديدة في 

ت�صويق منتجاتها و�إيجاد �لتمويل �لمنا�صب لها من 

خالل �لأ�صو�ق �لتقليدية، فيجب �أن تتميز هذه �ل�صوق 

�لإ�صالمية  �ل�صكوك  تجد  حتى  و�لتــ�ــصــاع  بالعمق 

مجاًل للت�صييل، ودور هذه �ل�صوق يتمثل في تو�صيع 

كما  �لم�صتثمرين،  وت�صجيع  �لمتعاملين،  قــاعــدة 

و�لتخ�صي�س  لل�صكوك  �لكفء  �لت�صعير  ت�صاعد على 

�لأمثل للمو�رد �لمالية، وتتيح �ل�صوق �لمالية تعبئة 

�لــمــو�رد �لمالية عــن �لإ�ـــصـــد�ر�ت �لــعــامــة بـــدًل من 

�للجوء �إلى �لمدخرين ب�صفة مبا�صرة.

�لتوثيق و�لإف�صاح عن �لمعلومات وتحقيق �لرقابة . 3  

�لفاعلة، وذلك ل�صمان �للتز�م بال�صو�بط �ل�صرعية 

في �لمعامالت، �لتي تتاأ�ص�س على عالقات �صحيحة 

ومعلومة، حفظاً لأمو�ل �لنا�س من �لعبث و�لت�صرفات 

�لفا�صدة، وحماية �لمدخر، وتر�صيد �لم�صتثمر.

 و�ــصــع �لإطــــار �لــقــانــونــي �لــــالزم لعملية �لإ�ــصــد�ر . 4

و�ل�صتفادة من �لتجارب �لدولية �لمتعددة في هذ� 

�لإطار، وهو ما �صي�صبط �أتباع �ل�صوق م�صتقباًل، كما 

يحميه من �أي تجاوز�ت محتملة.

 مـــن �لـــ�ـــصـــروري �أن يــتــوفــر لــــدى �لــنــظــام �لــمــالــي . 5

�لإ�صالمي مر�كز للمعلومات عن �لفر�س �ل�صتثمارية 

و�ل�صوق  �ل�صركات  و�أو�صاع  و�لم�صتثمرين  وربحيتها 

و�لأ�صعار، و�لمناف�صة وتحليلها وت�صنيفها وتقديمها 

�لمالية  �لقر�ر�ت  ت�صدر  حيث  �لقر�ر،  متخذي  �إلــى 

على �أ�صا�س معلومات �صحيحة، وهي عملية �صرورية 

لتر�صيد �لقر�ر ورفع �لكفاءة.

 على �لم�صارف �لإ�صالمية �أن تطرح �صكوكاً لتلبية . 6

�لحتياجات �لتمويلية للقطاعات �لنفعية و�لخيرية، 

بالزكاة  �لمتعلقة  �لأفكار  من  �ل�صتفادة  خالل  من 

و�لوقف و�ل�صدقات في �لم�صادر �لفقهية وتطبيقها 

في �لو�قع �لعملي، حتى تتميز في خدمة �لمجتمع 

وتلبية حاجاته �لروحية.

خـــالل ��صـــتغالل �أ�صـــول م�صـــروع قائم بالفعـــل، حيث َيِتُمّ ت�صـــكيك 

موجـــود�ت )�أ�صـــول( قائمة بالفعـــل وَطْرِحها وبيعها للم�صـــتثمرين 

)حملـــة �ل�صـــكوك( و��صـــتغالل �لم�صـــِكّك للح�صـــيلة فـــي �أغر��صـــه 

�لخا�صـــة، على �أن ي�صتفيد �لم�صتثمرون بالأ�صل �لم�صَكّك باإيجاره 

مثاًل لفترة زمنية معينة.

2 - متثيل حملة ال�شكوك )امل�شتثمرين(: وذلك من 
خـــالل تاأ�صـــي�س �صـــركة ذ�ت غر�ـــس خا�ـــس SPV، بحيـــث 

تكـــون ذ�ت �صخ�صـــية م�صـــتقلة بالرغـــم من �أنهـــا مملوكة 

بالكامـــل للم�صـــتثمرين؛ وذلـــك لتمثيلهـــم فـــي �لعالقات 

بالجهات �لمختلفة.

3 - ط��رح وت�ش��ويق ال�ش��كوك لالكتت��اب: بهـــدف 
ل بهـــا �لموجـــود�ت �لممثلـــة  جمـــع �لأمـــو�ل �لتـــي �صـــتمَوّ

لل�صكوك، وتتم �إما بطرحها للجمهور مبا�صرة، �أو ببيعها 

جملـــة لموؤ�ص�صـــة مالية، و�لتـــي تقوم بعدها باإعـــادة بيعها 

للجمهور.

4 - ا�شتغالل احل�شيلة: َوْفـــق ما هو من�صو�س عليه في 
ن�صرة �لكتتاب.

5 - مرحلة ما بعد الإ�شدار: وذلك بتوفير �صوق ثانوية 

لالإ�صـــد�ر�ت �لمطروحة، �إذ� ما كانت �ل�صـــكوك �لم�صَدَرة 

ا ُي�صـــِفي �صـــفة �ل�صـــيولة  من �لأنو�ع �لقابلة للتد�ول، مَمّ

ر لهـــا جاذبية �أكبر بالن�صـــبة  علـــى هـــذه �لإ�صـــد�ر�ت، فُيوِفّ

للم�صتثـمرين.  

عا�شرًا: روؤية م�شتقبلية لتطوير ال�شكوك الإ�شالمية 
:)28(

تعزيز  فــي  �لعالمية  �لمالية  �لأزمــــة  �صاهمت  لقد 

�لــثــقــة بــقــوة فــي �لــنــمــوذج �لــمــالــي �لإ�ــصــالمــي وقــدرتــه 

قــدرة هذ�  �لأزمـــة  تلك  �أظــهــرت  �ل�صتد�مة، حيث  على 

�لقطاع على �لبقاء بعيد�ً عن �أزمات �لأ�صو�ق �لعالمية، 

حيث يتوقع �أن يكون هناك �إقبال كبير خالل �لمرحلة 

�لمقبلة على �ل�صكوك �لإ�صالمية لي�س فقط في �ل�صوق 

�لمحلية �أو في �لبلد�ن �لإ�صالمية، بل حتى في �لدول 

حتى  و�بتكارها  تطويرها  �ــصــرورة  حتم  مما  �لغربية، 

�لمرحلة، وذلك من خالل توفر  تتو�فق مع متطلبات 

�لمرتكز�ت �لآتية:

  �أن يعتمد �إ�صد�ر �ل�صكوك لأي م�صروع على در��صة . 1

جيدة و�صاملة لكافة �لجو�نب �لمالية و�لقت�صادية، 

على  كبير  تاأثير  لها  �صيكون  �لدر��صة  هذه  �إن  حيث 

نجاح �لإ�صد�ر بل و��صتمر�ره م�صتقباًل.
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صفاء القلوب

دور
ص

 ال
اء

شف

�لنف�س  �أي خلو�س  �لكدر،  ��صم للرب�ءة من  �ل�صفاء هو 

من �متز�ج �لطيب باخلبيث. و�صفاء �ل�صريرة يق�صد به 

�لقلوب �لتقية �لنقية، وب�صفاء �لنف�س ونقاء �ل�صريرة �رتفع 

�أهل �لتقوى و�لإميان حتى بلغو� مر�تب �ملجد، ف�صارو� �إىل 

ربهم �أجمل م�صري. يقول �بن �ملبارك عن �لإمام مالك: كانت 

�لقوم؟  �رتفع  مب  �أحمد:  �لإمام  و�صئل  وخ�صية.  �صريرة  له 

قال: بال�صدق.

�لطارق  )�صورة  َر�ِئُر«  �ل�صَّ ُتْبلَى  »َيْوَم  تعاىل:  �هلل  يقول 

�لآية 9(، يقول �بن �لقيم: �صتعلم �أي �صريرة تكون عليها 

بحب  �متالأت  �لتي  �ل�صر�ئر  فهي  �ل�صر�ئر.  تبلى  يوم 

�أ�صبح  �لذي  �لقلب  وهو  بها،  و�لتعلق  و�إيثارها  �لآخرة 

كل همه ت�صحيح �لإخال�س وت�صفية �لأعمال هلل وحده، 

على  بل  �لأعمال،  على ظو�هر  ل  يناف�س  �صاحبه  فتجد 

حقائق �لأعمال وبو�طنها.

�صبباً  لي�س  �ملوؤمن  �صريرة  ونقاء  �لروحي  فال�صفاء   

لل�صعادة فح�صب، بل �صبٌب للثبات على هذ� �لدين �حلق، 

من  �لقلوب  �أعمال  يف�صل  �ل�صالح  �ل�صلف  كان  ولذ� 

�لإخال�س هلل و�خل�صوع له �صبحانه، و�خل�صوع بني يديه، 

و�لإخبات له عز وجل ونحوها على �أعمال �جلو�رح، فهي 

طريقة �لنبي ـ �صلى �هلل عليه و�صلم ـ و�أ�صحابه ومن �صار 

على نهجهم، يقول �بن رجب �حلنبلي: » فاأف�صل �لنا�س 

ـ وخو��س  ـ �صلى �هلل عليه و�صلم  من �صلك طريق �لنبي 

يف  و�لجتهاد  �لبدنية  �لعبادة  يف  �لقت�صاد  يف  �أ�صحابه 

�لقلوب  ب�صري  يقطع  �لآخرة  �صفر  فاإن  �لقلبية،  �لأحو�ل 

ل �صري �لأبد�ن«، ويقول �لإمام �لرتمذي : »حياة �لقلوب 

ومر�صها  �لطاعة،  و�صحتها  �لكفر،  وموتها  �لإميان، 

�لإ�صر�ر على �ملع�صية، ويقظتها �لذكر، ونومها �لغفلة«.   

و�لعباد�ت  �لعقيدة  يف  ونقاء  �صفاء  �أمة  �لإ�صالم  �أمة  �إن 

و�ملعامالت، وقد نهى �لنبيـ  �صلى �هلل عليه و�صلمـ  عما يوغر 

�ل�صالم  عليه  �صئل  وعندما  �ل�صحناء،  على  ويبعث  �ل�صدور، 

�لقلب  خمموم  »كل   : قال  �أف�صل؟  �لنا�س  �أي  �حلديث  يف 

خمموم  فما  نعرفه  �لل�صان  �صدوق  قالو�:  �لل�صان«  �صدوق 

�لقلب؟ قال: »هو �لتقي �لنقي، ل �إثم فيه ول بغي ول غل 

ول ح�صد« »�أخرجه �بن ماجه من حديث عبد �هلل بن عمر 

باإ�صناد �صحيح «

و�صالمة �ل�صدر ر�حة يف �لدنيا، وغنيمة يف �لآخرة، ونعمة من �لنعم 

�لتي توهب لأهل �جلنة حينما يدخلونها، قال تعاىل :» َوَنَزْعَنا َما يِف 

َتَقاِبِلنَي« ْن ِغلٍّ �إِْخَو�ناً َعلَى �ُصُرٍر مُّ ُدوِرِهم مِّ �صُ

) �صورة �حلجر �لآية 47(.

فامل�صلم مطالب بتزكية نف�صه و�لبعد عن �لغل و�حلقد و�حل�صد ، فمن 

�أخل�س دينه هلل عز وجل فلن يحمل يف نف�صه جتاه �إخو�نه �مل�صلمني 

�إل �ملحبة �ل�صادقة، عندها �صيفرح �إذ� �أ�صابتهم ح�صنة، و�صيحزن �إذ� 

�أ�صابتهم م�صيبة، �صو�ء كان ذلك يف �أمور �لدنيا �أو �لآخرة.

عليهن  يغل  »ثالث ل  قال:  ـ  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  ـ  �أنه  روي  فقد 

قلب موؤمن : �إخال�س �لعمل، ومنا�صحة ولة �لأمر، ولزوم جماعة 

�مل�صلمني فاإن دعوتهم حتيط من ور�ئه« )رو�ه �أ�صحاب �ل�صنن(

�صفاء  �إىل  �لطريق  ـ  �هلل  رحمه  ـ  �لقيم  �بن  �لعالمة  ويج�صد 

�ل�صريرة ونقاء �لقلب فيقول: » حياة �لفرح و�ل�صرور وقرة �لعني 

به  تقر  �لذي  باملطلوب  �لظن  بعد  تكون  �إمنا  �حلياة  هذه   ، باهلل 

له بدونه، وحول هذه �حلياة يدندن  نافعة  عني طالبه فال حياة 

�إىل حياة غري معهودة بني  �أ�صرت  �لنا�س كلهم…. فاإن قلت: قد 

�أمو�ت �لأحياء فهل ميكنك و�صف طريقها ؟…. قلت : لعمر �هلل 

�إن ��صتياقك �إىل هذه �حلياة وطلب علمها ومعرفتها؛ لدليل على 

حياتك و�أنك ل�صت من جملة �لأمو�ت، فاأول طريقها: �أن تعرف �هلل 

�صاهد من  بقلبه  فيقوم   ..… �إليه  يو�صلك  �إليه طريقاً  وتهتدي 

�صو�هد �لآخرة، فينجذب �إليها بكليته... ويد�أب يف ت�صحيح �لتوبة، 

�لظاهرة  �ملنهيات  وترك  و�لباطنة،  �لظاهرة  باملاأمور�ت  و�لقيام 

و�لباطنة، ثم يقوم حار�صاً على قلبه، فال ي�صاحمه بخطرة يكرهها 

�هلل، ول بخطرة ف�صول ل تنفعه. في�صفو بذلك قلبه عن حديث 

وحمبته  ربه،  بذكر  قلبه  يخلو  فحينئٍذ  وو�صو��صها....  �لنف�س 

و�لإنابة �إليه.... فاإذ� �صدق يف ذلك ُرزق حمبة �لر�صول ـ �صلى �هلل 

عليه و�صلم ـ، و��صتولت روحانيته على قلبه، فجعله �إمامه ومعلمه، 

و�أ�صتاذه و�صيخه وقدوته..... فيطالع �صريته..... ويعرف �صفاته 

و�أخالقه، و�آد�به يف حركاته و�صكونه، حتى ي�صري كاأنه معه يف بع�س 

�أ�صحابه. 

�للهم �إنا ن�صاألك �إمياناً كاماًل، ويقيناً �صادقاً، وقلباً خا�صعاً، وعلماً 

نافعاً، وعماًل �صاحلاً متقباًل.  

 الدكتور / محمد الضويني

تغريدات المشاهير

الحوَكَمة الشرطية
) شـرطـة دبـي نـمـوذجـًا(

بقلم النقيب/ طالب غلوم طالب

النظام االقتصادي اإلسالمي
تعريفات.. ومفاهيم

إعداد/ هاني السيد

وبّشـــر   الصابرين..
بقلم: كامل محمود ابراهيم

138



�لم�صاركة. وكذلك يمكن �لتطرق في هذ� �ل�صياق ما تقوم به 

من تطبيق �لقو�نين و�لنظم و�للو�ئح ب�صر�مة ومو�صوعية 

و�صفافية وعد�لة مج�صدة في �أمثلة عدة منها:

�لقو�نين  تجيز  حيث  �لــتــاأديــبــيــة:  �لمحاكمات  نــظــام   -

يطعن  �أن  عــادي  مجل�س  من  محاكمته  حــال  في  للمنت�صب 

في �لحكم �ل�صادر، وله في هذه �لمر�حل �أن ي�صتعين بمحام 

من منت�صبي �لقوة ح�صب ما ير�ه منا�صباً.. وعليه نرى من 

ب�صورة  �لحوكمة  تطبق  دبــي  �صرطة  �أن  �لطرح  هــذ�  خــالل 

جلية لأن مجال عملها قائم على �لتقيد بالقو�نين ومكافحة 

�لجريمة و�لف�صاد وتر�صيخ �ل�صفافية وتحقيق �لأمن �لعام، 

و�لمحافظة على ��صتقر�ر �لمجتمع... �إلخ.

 لـــذ� وتــعــمــيــقــاً لــهــذ� �لــطــرح �لــهــام تــولــي �لــقــيــادة هــذه 

�لــمــو��ــصــيــع )�لــحــوكــمــة( �هــتــمــامــاً كــبــيــر�ً مــن خـــالل رفــع 

�لوعي  ون�صر  �لقوة  �لحوكمة لدى منت�صبي  ثقافة  م�صتوى 

به من خالل �لو�صائل �لمتاحة.

ولأن منهجيات و�آليات وتطبيقات �لحوكمة عديدة فاإنها 

بحاجة �إلى ت�صخي�س ور�صد، وو�صع �آليات تقي�س �أد�ءها من 

خالل و�صع موؤ�صر�ت للحوكمة ومنها - على �صبيل �لمثال:

 عدد �لمقبو�س عليهم وفق �لإجر�ء�ت �لأمنية. . 1

 عدد ق�صايا �لف�صاد �لتي يتهم فيها رجال �ل�صرطة.. 2

 عدد ق�صايا �لتعذيب �لتي يتهم فيها رجال �ل�صرطة.. 3

من . 4 ب�صفافية  للجمهور  �لــمــعــرو�ــصــة  �لق�صايا  ن�صبة   

مجموع �لق�صايا �لمتاحة لهم.

 ن�صبة منت�صبي �لقوة �لمحالين �إلى �لمحاكم �لتاأديبية . 5

�لذين  �إلــى  �لــعــام  �لمجموع  مــن  تبرئتهم  تمت  �لــذيــن 

وثــبــت �صحتها من  وتــظــلــمــاتــهــم  بــ�ــصــكــاويــهــم  تــقــدمــو� 

�لمجموع �لعام لها. 

يعزز  �لـــذي قدمناه  �لــطــرح  هــذ�  �أن  نــرى  �لنهاية  وفــي 

كمفهوم  �لــحــوكــمــة   تطبيق  مــجــال  فــي  ومــمــار�ــصــات  �أدو�ر�ً 

يهدف في �لنهاية �إلى �لتميز و�لجودة، وهذ� هدف عام لكل 

متميز  موقع  لها  يكون  �أن  تريد  �لتي  �لمتميزة  �لمنظمات 

بين �لدو�ئر �لحكومية وحتى �لجهات �لعالمية، لأن �لتميز 

ل يعرف حدود�ً ول تاأطير�ت ول حو�ئل، ودور �لحوكمة في 

ذلك لي�س ب�صيطاً ول هام�صياً، بل رئي�صاً يتجلى فيما ورد في 

�صياق هذه �لمقالة.

الحوَكَمة الشرطية
) شـرطـة دبـي نـمـوذجـًا(

بقلم النقيب/ طالب غلوم طالب
�إد�رة �لتخطيط �ل�ضرت�تيجي 

 �لإد�رة �لعامة للجودة �ل�ضاملة

احلوكمة نظام رقابة وتوجيه

يحدد امل�شوؤوليات واحلقوق والعالقات

واإجراءات �شنع القرارات.. ويدعم

العدالة وال�شفافية وامل�شاءلة

ويعزز امل�شداقية والثقة

للحوكمة  �أن  �ل�صابقين  �لتعريفين  مــن  ون�صتخل�س 

�أهد�فاً ت�صعى �إلى تحقيقها، ومنها: 

 تطبيق مبد�أ �لم�صاءلة. . 1

 تطبيق مبد�أ �ل�صفافية. . 2

 �للتز�م بتطبيق �لقو�نين و�لنظم و�للو�ئح. . 3

 تحقيق �لأهد�ف �لمخطط لها بكفاءة عالية. . 4

 �تــخــاذ �لـــقـــر�ر�ت �لــقــيــاديــة بــ�ــصــورة �صليمة مــن خالل . 5

�أ�صلوب �لم�صاركة في �صنعها.

 �إد�رة �لمو�رد �لب�صرية و�لمادية بكفاءة عالية.. 6

)موظفين، . 7 �لمعنيين  لكافة  متميزة  خدمات  تقديم   

متعاملين، �صركاء، موردين(.

 تعميق �لعالقات بين جهاز �ل�صرطة و�لمجتمع.. 8

 تر�صيخ �لمو�صوعية و�لم�صد�قية كقيم موؤ�ص�صية فاعلة.. 9

 تر�صيد �لنفقات.. 10

 �صمان ��صتقطاب وتطبيق �أف�صل �لممار�صات في �لعمل . 11

�ل�صرطي.

و�إذ� ر�صدنا )�لحوكمة( في �لقوة كت�صخي�س لها نرى �أن 

�صرطة دبي ترتكز على هيكلية تنظيمية تقوم على �لعمل وفق 

نظام �إد�ري فعال مثل: مجل�س �ل�صرطة �لأعلى، �أو مجل�س 

�ل�صرطة �لإد�ري، وهذ� �لأخير يتفرع منه مجال�س �لقياد�ت 

�لو�صطى ومجال�س �لقياد�ت �ل�صغرى وت�صعد فيه �لقر�ر�ت 

و�لتو�صيات باأ�صلوب جماعي بحيث ت�صدر �لقر�ر�ت باأ�صلوب 

�لحوكمة كتعريف ��صطالحي، )هي مجموعة من �لقو�نين 

و�لنظم و�لقر�ر�ت �لتي تهدف �إلى تحقيق �لجودة و�لتميز في 

�لأد�ء عن طريق �ختيار �لأ�صاليب �لمنا�صبة و�لفعالة لتحقيق 

خــطــط و�أهــــــد�ف �لــمــنــظــمــة. ويــعــرفــهــا بــرنــامــج دبـــي لــــالأد�ء 

�لحكومي �لمتميز باأنها نظام للرقابة و�لتوجيه على �لم�صتوى 

�لموؤ�ص�صي، يحدد �لم�صوؤوليات و�لحقوق و�لعالقات مع جميع 

فئات �لمعنيين بالد�ئرة، ويو�صح �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لالزمة 

نظام  وهو  �لد�ئرة،  بعمل  �لمتعلقة  �لر�صيدة  �لقر�ر�ت  ل�صنع 

�لثقة  ويعزز  �لموؤ�ص�صية  و�لم�صاءلة  و�ل�صفافية  �لعد�لة  يدعم 

و�لم�صد�قية في بيئة �لعمل.

مقالموزاييك
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مقالموزاييك
القواعد القت�شادية يف النظام الإ�شالمي:

�مل�ضاركة يف �ملخاطر:

 وهي �أ�صا�س �لقت�صاد �لإ�صالمي وعماده، وهي �ل�صفة �ملميزة 

له عن غريه من �لنظم. فامل�صاركة يف �لربح و�خل�صارة، هي قاعدة 

يحقق  �لذي  �لأ�صا�س  وهي  و�لعمل،  �ملال  ر�أ�س  بني  �لرثوة  توزيع 

�لعد�لة يف �لتوزيع.

مو�رد �لدولة:

وجود  يف  �إل  �لباب  هذ�  يف  غريه  عن  �لنظام  هذ�  ينفرد  ل   

بنوٌدً حمددة  للزكاة  �لإ�صالمي.  �لقت�صاد  به  ينفرد  �لزكاة كمورد 

ل�صتخد�مها، وهي جزء معلوم يقتطع من �أمو�ل �مل�صلمني عندما 

يبلغ ن�صاب �لزكاة، و�لذي يحدد بالذهب، ينطبق هذ� على �مل�صلم 

�ملالك للمال �صو�ء كان فرد�ً �أو موؤ�ص�صة.

�مللكية �خلا�ضة:

�لأفر�د  حق  فمن  �خلا�صة،  �مللكية  �لإ�صالمي  �لنظام  يحمي   

نوعها  كان  مهما  �ملختلفة  �لإنتاج  وو�صائل  و�لعقار  �لأر�س  متلك 

مب�صالح  �لإ�صر�ر  �إىل  �لتملك  هذ�  يوؤدي  ل  �أن  ب�صرط  وحجمها. 

عامة، و�أن ل يكون يف �لأمر �حتكار ل�صلعة يحتاجها �لعامة.

�مللكية �لعامة: 

حتت  �أو  �لدولة  ملكية  يف  �لنا�س  حلياة  �ملهمة  �ملر�فق  تظل 

حلياة  �لأ�صا�صية  �حلاجات  توفري  �أجل  من  و�صيطرتها  �إ�صر�فها 

�لنا�س وم�صالح �ملجتمع. 

نظام �ملو�ريث يف �لإ�ضالم:

 يعمل نظام �ملو�ريث على تفتيت �لرثو�ت وعدم تكد�صها. حيث 

تق�صم �لرثو�ت بوفاة �صاحبها على ورثته ح�صب �لأن�صبة �ملذكورة 

يف �ل�صريعة.

�ل�ضدقات و�لأوقاف:

 وتعد �ل�صدقات و�لأوقاف من خ�صائ�س �لقت�صاد �لإ�صالمي 

حاجات  وتغطية  �لجتماعي،  �لتكافل  حتقيق  على  تعمل  �لتي 

�لفقر�ء يف ظل هذ� �لنظام.

- تغليب �ملنفعة �لعامة على �ملنفعة �خلا�صة عند �لت�صارب.

عن  �ل�صعر  حتديد  يف  �لتدخل  دون  ولكن  �ل�صوق  مر�قبة   -

طريق ما ي�صمى باملحت�صب.

منع  خالل  من  �ل�صفافية  على  �لإ�صالم  ح�س   - �ل�صفافية   -

ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم- �لتجار من تلقي �لقو�فل 

�لقادمة )منع تلقي �لركبان(.

- متييز ما يقع �صمن �ملمتلكات �لعامة �أو �لفردية ولي�س معناه 

�ل�صلة بالقت�صاد  �لتعريفات ذ�ت  �ملنطلق رغبنا يف تقدمي �صرح موجز لبع�س  من هذ� 

�لإ�صالمي لتكون مبثابة مفاتيح ملن يريد �لبحث يف هذ� �ملجال.. ويف �ملجال علماء وباحثون 

كبار لكننا نقدم هذه �لأفكار �لب�صيطة ملن يريدون معلومات خمت�صرة وب�صيطة متمنني �أن 

يكون فيها نفع للقر�ء.

تعريف القت�شاد الإ�شالمي:-
هو عبارة عن جمموعة من �ملبادئ و�لأ�صول �لقت�صادية �لتي حتكم �لن�صاط �لقت�صادي 

�لأخرى،  �لت�صريع  م�صادر  وباقي  �لنبوية  و�ل�صنة  �لقر�آن  ن�صو�س  يف  وردت  و�لتي  للدولة 

و�لتي ميكن تطبيقها مبا يتالءم مع ظروف �لزمان و�ملكان )باجتهاد �لعلماء(.

�ملنظور  وفق  �لقت�صادية  �ملجتمع  م�صكالت  �لإ�صالمي مبعاجلة  �لقت�صاد  ويقوم   

�لإ�صالمي للحياة.

عقيدة القت�شاد الإ�شالمي:
يقوم �لقت�صاد �لإ�صالمي على بع�س �لعقائد منها:

�ملال مال �هلل و�لإن�صان م�صتخلَف فيه: 

�أمام �هلل يف  و�إنفاقاً،  وبذلك فالإن�صان م�صوؤول عن هذ� �ملال، ك�صباً 

�لآخرة، و�أمام �لنا�س يف �لدنيا. فال يجوز �أن يكت�صب �ملال من مع�صية 

�أو ينفقه يف حر�م، ول فيما ي�صر �لنا�س.

دور املال:
�لتجاري،  �لقيمة وو�صيلة للتبادل  �أد�ة لقيا�س  �لنقود   

و�صر�وؤها  بيعها  يجوز  فال  �ل�صلع.  من  �صلعة  ولي�صت 

متفا�صاًل )ربا �لف�صل( ول تاأجريها )ربا �لن�صيئة(.

تبعاً  يعني  �لتمييز  ولكن  و�خلا�صة  �لعامة  �ملمتلكات  بني  �لتفرقة 

للقاعدة �لفقهية دفع �ل�صرر �لعام بال�صرر �خلا�س.

نظرة الإ�شالم لل�شوق:
يوؤمن �لقت�صاد �لإ�صالمي بال�صوق ودوره يف �لقت�صاد حيث 

�إن ثاين موؤ�ص�صة قامت بعد �مل�صجد يف �ملدينة �ملنورة هي �ل�صوق 

عن  �ل�صحابة  و�صلم  و�آله  عليه  �هلل  �صلى  حممد  �لنبي  ينه  ومل 

�لتجارة ل بل �إن �لعديد من �ل�صحابة كانو� من �لتجار �لأغنياء 

مثل �أبو بكر �ل�صديق، وعثمان بن عفان، وعبد �لرحمن بن عوف، 

وغريهم.

الأدوات ال�شتثمارية يف النظام الإ�شالمي:
�مل�ضاربة: 

�ملوؤ�ص�صة  �أو  �لعمل،  ل�صاحب  ماًل  �ملال  �صاحب  يدفع  �أن  وهي 

�ل�صتثمارية من �أجل ��صتثماره له، على �أن يتم توزيع �لأرباح على 

�أ�صا�س ن�صبة حمددة من �لربح، ولي�س من �أ�صل �ملال، وهذ� يحقق 

�أكرب من �لعد�لة يف �لتوزيع عما يحقق �لنظام �لربوي. ول  قدر�ً 

يتم توزيع �لربح �إل بعد ��صتعادة �أ�صل ر�أ�س �ملال.

�ملر�بحة: 

وهي �أقرب �صيء للتجارة �لعادية، �أن يقوم �صاحب �ملال ب�صر�ء 

�صلعة من �أجل بيعها ب�صعر �أعلى مع بيان �ل�صعر �لذي ��صرتى به 

�ل�صلعة، �صو�ء كان هذ� �لبيع �لأخري �آجاًل �أو تق�صيطاً �أو نقد�ً.

�مل�ضاركة: 

يف �مل�صاركة يكون �لأطر�ف م�صاركني باملال و�جلهد، �أو باأحدهما، 

يف  ويت�صاركون  بينهم.  م�صرتكة  �لتجاري  �لن�صاط  ملكية  وتكون 

حتمل �لربح و�خل�صارة.

�لإجارة: 

بغر�س  معّد�ت  �أو  عقار�ً  �مل�صتثمر  �أو  �ملال  �صاحب  ي�صرتي  �أن 

ربح  هو  �ل�صيانة،  م�صروفات  بعد  �لإيجار،  هذ�  ويكون  تاأجريها. 

�لن�صاط �لتجاري.

�ل�َضـَلم: 

وهي �ل�صورة �لعك�صية للبيع �لآجل، ففيها يتم دفع �ملال مقابل 

�أن تكون �ل�صلعة حمددة ومو�صوفة و�صفاً يرفع  �آجلة. على  �صلعة 

�خلالف.

إعداد/ هاني السيد
رئي�س �ضعبة �ملحا�ضبة

النظام االقتصادي اإلسالمي

تعريفات.. ومفاهيم
رئي�س  نــائــب  مكتوم  �آل  ر��ــصــد  بــن  محمد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  قــال 

�لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي وهو يعلن دبي عا�صمة لالقت�صاد 

�قت�صاد حــر مــرن ومــفــتــوح، وتنوع  بــه دبــي مــن  �إن مــا تتمتع  �لإ�ــصــالمــي 

�قت�صادها يوؤهلها لأن ت�صتوعب �إ�صافة قطاع �لقت�صاد �لإ�صالمي �إلى باقة 

�إ�صافة  تلك  �أن  �صموه  و�أكــد  �لإمـــارة،  في  �لفاعلة  �لقت�صادية  �لقطاعات 

ت�صبح  لأن  بقوة  وتوؤهلها  �لمتكاملة  �لقت�صادية  دبــي  لخريطة  نوعية 

عا�صمة لالقت�صاد �لإ�صالمي.
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 ومع تحفظي كثير�ً على ما يتم تد�وله وخا�صة غير �لموثق 

�لــبــريــد  ر�ــصــائــل  �أ�ـــصـــارك  �أو  �أنــقــل  �أل  عــاهــدت نف�صي  فــقــد  مــنــه، 

�لإلكتروني لأ�صباٍب منها عدم �لثقة في م�صمون �لر�صالة، ومنها 

ما هو متعلق بحقوق �لملكية �لفكرية، ولكن بع�س �لر�صائل تلح 

من  ر�صائل  طياتها  بين  تحمل  �لتي  تلك  وخا�صة  لأتاأملها  عليَّ 

خبر�ت �لحياة، و�لتي  تكون موثقة وتحفظ �لحقوق لأ�صحابها، 

كذ�  فعل  �صخ�صاُ  �أن  يقال  غــر�ر:  على  مبهمة  باألفاظ  �أهتم  فال 

وكذ�، �أو �صمعت من �صديق  كذ� وكذ�، �أو يقولون �إن...�إلخ، فنحن 

ما  على  �لموؤكد،  �لعلم  لتغليب  فالدعوة  �قــر�أ،  �أمــة  باأننا  نو�صف 

�إياه غيرنا. و�أنقل لكم بع�صاً من  �لر�صائل  �أو ما ي�صمعنا  ن�صمعه 

�لتي تحمل بين جنباتها دعو�ت لل�صبر و�لثقة و�لإيمان.

احلكاية الأوىل عن عروة بن الزبري، فمن هو عروة؟ وما 
هو ن�شبه؟

هو عروة بن �لزبير بن �لعو�م �لأ�صدي �لقر�صي، �أبو عبد �هلل، 

�أبوه �لزبير  �أحد �لفقهاء �ل�صبعة في �لمدينة. كان عالًما كريماً، 

ر�صول �هلل،  بالجنة، وحــو�ري  �لمب�صرين  �لع�صرة  �أحد  �لعو�م  �بن 

�لنطاقين،  بـــذ�ت  �لُملقبة  �ل�صديق،  بكر  �أبـــي  بنت  �أ�ــصــمــاء  و�أمـــه 

�صفية  �لنبي   عمة  لأبــيــه  وجــدتــه  �لموؤمنين،  �أم  عائ�صة  وخالته 

�لنبي   �ل�صديق �صاحب  بكر  �أبــو  لأمــه  وجــده  �لمطلب،  عبد  بنت 

�آخــر خالفة عمر  في  ولــد  �لزبير.  بن  �هلل  و�أخـــوه عبد  وخليفته، 

�لطبقة  وُيعد من  بد�ية خالفة عثمان،  �لخطاب، وقيل: في  �بن 

�لثانية من �أهل �لمدينة من �لتابعين، وعا�س بالمدينة و�نتقل �إلى 

�لب�صرة ثم �إلى م�صر وعاد �إلى �لمدينة فتوفي فيها. روى �لحديث 

عن كثير من �ل�صحابة وتفقه على يد �ل�صيدة عائ�صة �أم �لموؤمنين، 

وكان ثقًة كثير �لحديث فقيهاً عالياً ماأموناً ثبتاً. وحّدث عنه �بنه 

ه�صام، وروى عنه �لزهري و�أبو �لزناد عبد �هلل بن ذكو�ن �لقر�صي 

وغيرهما من علماء �لمدينة.

ال�شرب يف موازين ال�شحابة والتابعني
عروة بن �لزبير قطعت رجله لمر�س �أ�صابه.. وفي نف�س �ليوم 

توفي �أعز �أبنائه �ل�صبعة على قلبه بعد �أن رف�صه فر�س فمات.. فقال 

عروة: �للهم لك �لحمد و�إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون.

ومرت �لأيام.. و ذ�ت مرة دخل مجل�س �لخليفة، فوجد �صيخاً 

يا  �لخليفة:  فقال  �لب�صر،  �أعمى  �لوجه  مه�صم  �ل�صن  في  طاعناً 

عروة �َصْل هذ� �ل�صيخ عن ق�صته.

قال عروة: ما ق�صتك يا �صيخ؟

قال �ل�صيخ: يا عروة �علم �أني بت ذ�ت ليلة في و�ٍد، ولي�س في 

�أكثر مني ماًل وحــالًل وعياًل، فاأتانا  ذلك �لــو�دي �أغنى مني ول 

�ل�صيل بالليل فاأخذ عيالي ومالي وحاللي، وطلعت �ل�صم�س و�أنا ل 

�ضفحات من دفرت �لذ�كرةموزاييك

�أملك �إل طفاًل �صغير�ً وبعير�ً و�حد�ً، فهرب �لبعير فاأردت �للحاق 

به، فلم �أبتعد كثير�ً حتى �صمعت خلفي �صر�خ �لطفل فالتفُت فاإذ� 

بر�أ�س �لطفل في فم �لذئب فانطلقت لإنقاذه فلم �أقدر على ذلك 

بالبعير ف�صربني بخفه  باأنيابه، فعدت لألحق  �لذئب  فقد مزقه 

على وجهي، فه�صم وجهي و�أعمى ب�صري!!

قال عروة: وما تقول يا �صيخ بعد هذ�؟ فقال �ل�صيخ:

�أقول �للهم لك �لحمد ترك لي قلباً عامر�ً ول�صاناً ذ�كر�ً.

هذ� هو �ل�صبر.. هوؤلء �لذين ب�صرهم �هلل بقوله:

ْجَرُهْم ِبَغْيِر ِح�َصاٍب( اِبُروَن �أَ ى �ل�َصّ َما ُيَوَفّ )�إَِنّ

ما هي م�صائبنا لكي نحزن ونت�صايق؟

د�ئماً  �هلل، فردد  فب�صرهم  بم�صائبهم؟ هم �صبرو�  تقا�س  هل 

طيباً  كثير�ً  حمد�ً  �لحمد  لك  )ربنا  �لبــتــالء  وعند  �ل�صدة   عند 

مباركاً فيه(.

احلكاية الثانية يرويها ال�شيخ علي الطنطاوي..
و�لقا�صي؟  �لمعلم و�لفقيه  �لطنطاوي،  �ل�صيخ علي  فمن هو 

من مو�صوعة »ويكيبيديا«، �أن �ل�صيخ علي �لطنطاوي ولد في دم�صق 

1909( لأ�صرة  1327 هـ )12 يونيو  23 جمادى �لأولــى  ب�صوريا في 

ُعرف �أبناوؤها بالعلم، فقد كان �أبوه، �ل�صيخ م�صطفى �لطنطاوي، 

من �لعلماء �لمعدودين في �ل�صام، و�نتهت �إليه �أمانة �لفتوى في 

دم�صق. و�أ�صرة �أمه �أي�صاً )�لخطيب( من �لأ�صر �لعلمية في �ل�صام، 

وكثير من �أفر�دها من �لعلماء �لمعدودين ولهم تر�جم في كتب 

�لرجال، وخاله، �أخو �أمه، هو محب �لدين �لخطيب �لذي ��صتوطن 

�أثر في  له  وكان  و«�لزهر�ء«  »�لفتح«  فيها �صحيفَتي  و�أن�صاأ  م�صر 

�لدعوة فيها في مطلع �لقرن �لع�صرين. كان علي �لطنطاوي من 

�أو�ئل �لذين جمعو� في �لدر��صة بين طريقي �لتلقي على �لم�صايخ 

و�لدر��صة في �لمد�ر�س �لنظامية.

يقول �ل�صيخ: كنت قا�صياً في �ل�صام، وحدث �أن كنا مجموعة 

نم�صي �لم�صاء عند �أحد �لأ�صدقاء ف�صعرت ب�صيق نف�س و�ختناق 

�صديد، فا�صتاأذنت �أ�صدقائي للرحيل فاأ�صرو� �أن �أتم �ل�صهرة معهم 

ولكني لم �أ�صتطع وقلت لهم �أريد �أن �أتم�صى لأ�صتن�صق هو�ًء نقياً..

�إذ  �أنــا كذلك  خرجت منهم م�صياً وحــدي في �لظالم، وبينما 

�مر�أة  �لتّلة، نظرت فوجدت  �آٍت من خلف  و�بتهاًل  نحيباً  �صمعت 

�لــبــوؤ�ــس، كــانــت تبكي بــحــرقــة وتــدعــو �هلل،  تــبــدو عليها مــظــاهــر 

)�إن  �أختي( قالت:  يا  يبكيك  �لــذي  لها: )ما  �قتربت منها وقلت 

زوجي رجٌل قا�ٍس وظالٌم طردني من �لبيت و�أخذ �أبنائي و�أق�صم �أن 

ل �أر�هم يوماً، و�أنا لي�س لي �أحد ول مكان �أذهب �إليه(. فقلت لها: 

)كيف  وقالت:  كثير�ً  بكت  للقا�صي؟(  �أمــرك  ترفعين  )ولماذ� ل 

لمر�أة مثلي �أن ت�صل للقا�صي؟!( يكمل �ل�صيخ وهو يبكي يقول: 

�أن �هلل قد جّر �لقا�صي )يق�صد  )�لمر�أة تقول هذ� وهي ل تعلم 

بالخروج  �أمــره  من  �صبحان  �إليها(،  ليح�صره  رقبته  من  نف�صه( 

عن  بنف�صه  هو  وي�صاألها  بقدميه  �أمامها  ليقف  �لليل  ظلمة  في 

حاجتها؟ �أي دعاٍء دعته تلك �لمر�أة �لم�صكينة لي�صتجاب لها بهذه 

�ل�صرعة وبهذه �لطريقة!؟

فيا من ت�صعر بالبوؤ�س وتظن �أن �لدنيا قد �أظلمت.. فقط �رفع 

يديك لل�صماء ول تقل كيف �صتحل.

بل  ت�صرع لمن ي�صمع دبيب �لنملة �أفن�صيق بعد هذ�؟ كونو� 

على يقين �أن هناك �صيئاً ينتظركم بعد �ل�صبر.

- �إن �هلل ل يبتليك ب�صيء �إل وبه خير لك.. حتى و�إن ظننت 

�لعك�س.. فاأرح قلبك.

�أِبــيــه ولِكّنـه َمع  ِفــي ح�صن  ُمــدّلــال  لــكــاَن ُيو�صف  �لــَبــالء  َلــول 

�لباَلء �صار.. َعِزيز ِم�صر 

- �أفن�صيـق بعد هذ�؟ ُكونو� َعلى َيقيَن باأْن ُهناَك �َصيئاً َينتْظُركَم 

بَعد �ل�َصبر.. ليبهركم فْين�صّيكم َمر�َرة �لأَلْم..

بقلم: كامل محمود ابراهيم
رئي�س �ضعبة �لدر��ضات، �ضكرتري �لتحرير

KIbrahim@dji.gov.ae :لمييل�

وبّشـــر 
الصابرين..

يحمل �لبريد �لإلكتروني لكل منا يومياً ع�صر�ت 

�لر�صائل، منها ما هو متعلق بالعمل، ومنها ما يتناول 

�أمور �لحياة و�صوؤونها، وقد يحتوي م�صمونها على 

ن�صائح �أو تحذير�ت  طبية، ل تفعل كذ� و�ن�صر ذ�ك، 

وقد تاأتي ق�ص�س وحكايات غير موثقة..
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تغريدات المشاهير
موزاييك

�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم

هدفنا �أن يكون �لقت�صاد �لإ�صالمي قطاعاً رئي�صياً يف خريطة �لقطاعات �لتي 

ت�صكل �قت�صادنا �لوطني ..نريد �أن نكون �لعا�صمة �لعاملية لالقت�صاد �لإ�صالمي

@HHShkMohd

وكالة �أنباء �لإمار�ت  

يف  دولر  مليار  بقيمة  �لإمــــار�ت  طــري�ن  �صكوك  �إدر�ج 

لالقت�صاد  كعا�صمة  دبــي  موقع  يــعــزز   بدبي  نــا�ــصــد�ك 

�لإ�صالمي

@wamnews 

مكتوم بن حممد: 

به  يحتذى  �لإ�صالمي  لالقت�صاد  متطور�ً  منــوذجــاً  توفر  �لإمـــار�ت 

عاملياً

@DXBMediaOffice

حمد�ن بن حممد:

�لــعــامل يدعم  �لإ�ــصــالمــيــة يف  لل�صكوك  مــركــز�ً  دبــي  �لعمل على جعل   

موقعها كعا�صمة لالقت�صاد �لإ�صالمي 

@HamdanMohammed

م�صدر 

حممد بن ر��صد: ن�صعى لت�صبح دبي عا�صمة عاملية لالقت�صاد �لإ�صالمي 

وهناك �صت مبادر�ت منف�صلة لتحقيق هذ� �لهدف

@MSDAR_NEWS  

 �صحيفة �لبيان  
مبادرة �لقت�صاد �لإ�صالمي تعزز �لنمو وتدعم �لبنوك

@AlBayanNews

�صامي �لريامي

حممد بن ر��صد يطلق مبادرة حتويل دبي ملركز عاملي لل�صكوك..�أوىل 

مبادر�ت دبي عا�صمة �لقت�صاد �لإ�صالمي. 

@samialreyami

بنك �لإمار�ت دبي �لوطني  

�ملتو�فقة مع  �لتكافل و�لدخــار  �آمــن متاماً مع خطة  م�صتقبل عائلتك 

�ل�صريعة �لإ�صالمية من بنك �لإمار�ت دبي �لوطني

@EmiratesNBD



مكتب �لفعالية �ملوؤ�ض�ضية
 رو�ضة �ل�ضام�ضي -حممد �ليافعي

إعداد: /منتديات وفعاليات ومعار�س كامريا املعهد
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كامريا املعهد
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جديد البحوث والدراسات المتعلقة
بتقنية المعلومـات والعلـوم الحديثة

لالشتراك أو للحصول على نسخة من المجلة
يرجى االتصال بمعهد دبي القضائي 

قسم البحوث والدراسات

طالعواطالعوا

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أطلق 

»دبي  مبادرة   2013 يناير  �أو�ئل  دبي،  حاكم  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 

هذ�  يف  �لر�ئدة  �لإمارة  مكانة  تر�صيخ  بهدف  �لإ�صالمي«  �لقت�صاد  عا�صمة 

�ملجال وت�صلم زمام قيادته عاملياً.. وجاء �إطالق هذه �ملبادرة يف �إطار �لروؤية 

ر��صخة  �أ�ص�س  من  دبي  متتلكه  مما  و�نطالقاً  ل�صموه،  و�ملتجددة  �حلكيمة 

ومقومات و�عدة يف هذ� �ملجال.

وحقيقة �لأمر فاإن دبي بقيادتها �حلكيمة �مللهمة و�صجلها �حلافل ومقدر�تها 

�لفائقة �أهل لهذه �ملكانة، فهي حا�صنة �أول بنك �إ�صالمي منذ �صبعينيات �لقرن 

�ملايل  �صوق دبي  �لإ�صالمية، وهو  �ل�صريعة  �صوق مال متو�فق مع  و�أول  �ملا�صي، 

لندن  بعد  �ل�صكوك  �إدر�ج  مر�كز  بني  عاملياً  �لثالثة  �أنها  كما   ،2007 �لعام  منذ 

�ملدرجة يف دبي، وهذ�  �ل�صكوك  11.625 مليار دولر من  وماليزيا، مبا قيمته 

�لرقم مر�صح لالرتفاع يف �ملرحلة �ملقبلة بف�صل �متالكها من�صة �إدر�ج متطورة 

وموحدة لكل من �صوق دبي �ملايل ونا�صد�ك دبي.

�ل�صريع من موؤ�ص�صات ر�ئدة، مثل ديو� وطري�ن �لإمار�ت  ويعك�س �لتجاوب 

عرب تنفيذ �إدر�جات ناجحة لل�صكوك موؤخر�ً، تفاعل موؤ�ص�صات �لإمارة مع م�صروع 

)دبي -  �ملركز �لعاملي لل�صكوك( باكورة �خلطط �لتنفيذية للمبادرة، و�لذي جاء 

�أو�مر �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ  �إطار حر�س �للجنة �لعليا للمبادرة على تنفيذ  يف 

حممد بن ر��صد �آل مكتوم باإعد�د خطط �ملبادرة خالل 6 �صهور من �إطالقها.

�إ�صد�ر  خالل  من  �لتنظيمية  �لبيئة  تطوير  على  حالياً  �لإمارة  وتعمل 

�لت�صريعات و�ملعايري �لالزمة، ومنها »معيار �صوق دبي �ملايل حول �إ�صد�ر ومتّلك 

��صتفادة  يخ�س  فيما  متناغمة  �صيا�صة  لتبني  تتجه  كما  �ل�صكوك«  وتد�ول 

�ملوؤ�ص�صات �ملحلية من قطاع �لتمويل �لإ�صالمي.

ويقيناً فاإن �إمارة دبي، مبا حباها �هلل من مقومات، موؤهلة لقيادة �لقت�صاد 

�لإ�صالمي نحو �لزدهار، وهو قطاع يخدم قر�بة �مللياري ن�صمة، ويزيد حجمه 

على 8 تريليونات دولر من �إجمايل �لناجت �لعاملي، وينمو مبا ترت�وح ن�صبته بني 

10% و 15% �صنوياً، فيما تقدر قيمة �ل�صناعات �حلالل عاملياً مبا يقارب 2.77 
تريليون دولر. و�أختتم مبا قاله �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم 

»ل مكان لدينا لكلمة م�صتحيل يف قامو�س �لقيادة ومهما كانت �ل�صعوبات كبرية 

�أ�صدق تعبري عن  فاإن �لإميان و�لعزمية و�لإ�صر�ر كفيلة بالتغلب عليها« فهذ� 

�ملقدرة و�لقدرة و�لإلهام.

دبي قيادة ملهمة.. أسس 
راسخـة ومقومـات واعـدة

بقلم/ عيسى كاظم

152

�لع�صو �ملنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي، ل�صوق دبي �ملايل

�لأمــــني �لـــعام للجـــــنة �لعـــليا ملبــــادرة »دبــي عا�صمة 

�لقت�صاد �لإ�صالمي«
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