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في كتاب »أدوات  التمويل واالستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية« للدكتور عبدالحميد البعلي الخاص باالقتصاد اإلسالمي

40 مليار دوالر قيمة الصكوك االستثمارية الشرعية في الشرق األوسط وآسيا
وماليا، الصكوك االستثمارية من 
اهم البدائل الش���رعية للقروض 
بفائدة ربوية املجمع على حترميها 
والس���ندات بفائ���دة، تبلغ قيمة 
الصكوك االستثمارية الشرعية 
ما يزيد عل���ى اكثر من 40 مليار 
دوالر في الشرق االوسط وآسيا، 
واكبر سوق لها اآلن دولة ماليزيا اذ 
تستحوذ على ثالثة ارباع الصكوك 
العاملية. نوصي بانش���اء شركة 
متخصصة ف���ي اصدار الصكوك 
الش���رعية والعمل عل���ى ايجاد 
النوع من  له���ذا  س���وق ثانوي 
الصكوك وتنمي���ة صناعة ادارة 
االصول. جنحت سياسة الصكوك 
االستثمارية في جذب املدخرات 
الصغيرة وحتريك املش���روعات 
الكبيرة خاصة مشروعات البنية 
التحتية، بصف���ة عامة اصبحت 
الصكوك االستثمارية الشرعية من 
اهم ادوات استثمار فوائض املوارد 
املالية في املجتمع وحتقق الكثير 
من االغراض، التنوع الذي ميكن 
ان تصدر به الصكوك االستثمارية 
االسالمية من حيث الشكل والقيمة 
واملدة يعطي فرصا بديلة ومرونة 
فقهية واس���عة تلبي احتياجات 
عديدة، له���ذه االهمي���ة البالغة 
واملعاصرة للصكوك االستثمارية 
صدرت بشأنها نصوص قانونية 
حت���دد نظامها كنوع من االوراق 
املالية التي تصدرها الش���ركات 
واحلكومات ايضا وذلك كالقانون 
الشأن  الفرنسي الصادر في هذا 
وقد صدر في الكويت قرار وزير 
التج���ارة والصناع���ة بتاري���خ 
2007/6/17 والذي ينظم الصكوك 

االستثمارية.
الرقابة  البعلي  واس����تعرض 
املالية والش����رعية على الصكوك 
االستثمارية في جميع مراحلها، 
حيث ق����ال انه يجب على البنوك 
املركزي����ة ان متارس رقابة فاعلة 
وحثيثة عل����ى عمليات الصكوك 
ف����ي كل تفاصيل  االس����تثمارية 
ومراحل إصدار الصكوك وحجمها 
ونوعيتها وفترات االستحقاق وآلية 
االس����ترداد وشخصية املصدرين 
لها ومراكزه����م املالية وجدارتهم 
وكفاءتهم ونوعهم وكذلك تداول 
هذه الصكوك خاصة انها تتخطى 
احلدود الدولية ومن ثم تعرضها 
لتقلبات أسعار الصرف للعمالت 
الرئيسية او حتى العملة احمللية، 
وبصفة خاصة يجب على البنوك 
املركزية ان حتقق التوازن والرعاية 
الكاملة لتنمية االستثمارات وحماية 

املدخرات في الوقت نفسه.
وأوضح انه يجب على هيئات 
الرقابة الشرعية ان يكون دورها 
فاع����ال ودقيق����ا ف����ي كل مراحل 
إصدار الصكوك من حيث العقود 
املنظم����ة للعالقات ب����ن أطرافها 
ونشرة االكتتاب واللوائح وكذلك 
مكونات الصكوك واجلائز واملمنوع 
منها واأله����م دور هيئات الرقابة 
املراجعة والتدقيق  الشرعية في 
على النش����اطات واألعمال وكذلك 
م����دى االلتزام بال����زكاة والتنفيذ 

بطريقة صحيحة شرعا.
وف����ي اس����تعراضه خلالصة 
نتائج����ه ف����ي الفصل الس����ادس 
قال: ان العالم اليوم في الش����أن 
االقتص����ادي واملصرفي تتجاذبه 
اآلن أيديولوجيت����ان ش����هيرتان: 
العومل����ة األوروبي����ة واألميركية 
والعاملية اإلسالمية، فما أحوجنا 
اليوم أكثر من أي وقت مضى الى 
إعداد استراتيجية متكاملة األبعاد، 
متناسقة التخطيط على األقل في 
املجالن االقتص����ادي واملصرفي، 
تستهدف � هذه االستراتيجية � عقل 
اإلنسان بالفكر السليم واملعلومات 
الصحيحة، وتستطيع ان حتقق 
اخلير واخليرية للناس أجمعن، 
وتس����تطيع ان حتقق خير املال، 
وتتجنب فتنته، وبذلك تنجح في 
االبتالء، ومن ثم حتقق اخليرية 

للناس وحياة الرغد.
وأش����ار ال����ى ان املؤسس����ات 
املالية واملصرفية واالستثمارية 
واإلسالمية وما تشتمل عليه من 
مؤسس����ات التأم����ن التعاوني / 
التكافلي وما يحوطها من س����وق 
مالية إسالمية بحق أعظم إجناز 
حض����اري قدمه الفكر الش����رعي 
للبشرية في القرن العشرين، وهذه 
املؤسسات تعمل وفق منهج متكامل 
في مصادره ووسائله، وتنبثق من 
أثبت كفاءته في  نظام اقتصادي 
عمق التاريخ اإلسالمي وكفالته لكل 
الناس، فعلى رأس ال� 100 األولى 
للنظام اإلس����المي وبالتحديد في 
عص����ر اخلليفة الراش����د عمر بن 
عبدالعزي����ز كان����وا يبحثون في 
جنبات الدولة اإلسالمية املترامية 
األطراف في الشام وأفريقيا وآسيا 
عن الفق����راء ليأخذوا الصدقة فال 
يجدون، وفاض املال في بيت مال 
املسلمن، والفقراء هم كما جاء في 
احلديث النبوي الصحيح: »ولكن 
املسكن الذي ال يجد غنى يغنيه وال 

يُفطن له فيتصدق عليه«.

فقد اس����تعرض د.عبداحلميد 
البعلي في كتاب »أدوات  محمود 
التمويل واالستثمار في املؤسسات 
املالية اإلس����المية« املكون من 6 
التمهيدي  فصول بخالف الفصل 
احلاجة العملية والفقهية في دعم 
العمل املصرفي واملالي  مس����يرة 
واالستثماري االس����المي في هذا 
العصر وهذه اآلونة التي س����ادت 
فيها األزم����ة االقتصادية العاملية 
وبات العالم كله ينادي الى اإلصالح 
ويبحث عن احللول العملية للخروج 
من األزمة غير املسبوقة، وأصبح 
العالم يرنو إلى الشريعة اإلسالمية 
وفقهها وعلمائها من منهاج مصرفي 
ومالي واستثماري بأدواته وصيغه 
وأس����اليبه املصرفي����ة واملالي����ة 
واالستثمارية التي حتقق للناس 
جميعا اخلير والرخاء، وتقيل النظام 
االقتصادي بكل مكوناته من تدهوره 
وتعيد بناءه وتصحح مسيرته وفق 
أسس صحيحة تساعد كل الدول 

والشعوب دون استثناء.
الفصل التمهيدي: العولمة األوروبية 

ـ األميركية والعالمية اإلسالمية

في الفصل التمهيدي قال البعلي 
ان هناك كثيرا م����ن األمور يجب 
مراعاتها عند بناء منوذج اقتصادي 
الفقه  إسالمي تراعي األصالة في 
اإلسالمي واملعاصرة فيما يستجد 

من قوانن يجب التكيف معها.
وتطرق البعلي الى املقارنة بن 
مفهوم العوملة األوروبية � األميركية 
والعاملية اإلس����المية موضحا أن 
العومل����ة في املج����ال االقتصادي 
تعن����ي إزالة احلواج����ز واحلدود 
أمام حركة التجارة واتاحة احلرية 
الكامل����ة لتنقل الس����لع ورؤوس 
األموال واحلث على االنخراط في 
املنظمات الدولية التي تقف وراء 
وحدة السوق ك� »اجلات« و»منظمة 
العاملي����ة« و»املؤمترات  التجارة 
الدولية« التي تقف وراء عوملة الفكر 
والثقافة والقيم، موضحا ان العوملة 
حتمل ف����ي طياتها مفهوم اإلغواء 
االقتصادي والتي تعني إغواء الدول 
املتواضعة تقنيا وعلميا واقتصاديا 
مبشاركة العمالقة في مشاريع عابرة 
للقارات وفتح األسواق لها، وبن أن 
التحدي األكبر للعاملية اإلسالمية 
متثل في كيفية استيعاب العوملة 
األميركية واألوروبية باستخدام 
نفس أدواتها التقنية واالتصالية 
اإلعالمية كما استوعبت من قبل 
احلضارة اإلسالمية احلضارتن 
الفارس����ية والرومانية وصبغتها 

بصبغتها الشرعية.
وأوض����ح ان برنامج اإلصالح 
االقتصادي اليوس����في يقوم على 
ركائ����ز أربع تتمثل ف����ي: حتفيز 
اإلنتاج، تشجيع االدخار، ترشيد 
االستهالك، واملدة الزمنية الالزمة 

والكافية.
وف����ي اس����تعراضه للحك����م 
التكليفي لالستثمار والتجارة في 
الفكر االقتصادي اإلسالمي أوضح 
البعلي مفاهيم االستثمار واالنتفاع 
واالس����تغالل وكذل����ك التط����رق 
لالس����تثمار باملعنى االقتصادي 
الدقيق والذي يحمل مصطلحات مثل 

التجارة والتوظيف واإلنتاج.
الفصل األول: حزمة البيوع

في الفص����ل األول من الكتاب 
تناول البعلي حزمة البيوع بشكل 
كامل من املنظ����ور الفقهي فعرف 
البي����ع لغة بأنه »يأتي من مصدر 
باع وهو مبادل����ة مال مبال وأخذ 
ما عوض عنه« والبيع من األضداد 
� كالش����راء � قد يطلق أحدهما ما 
يراد به اآلخر ويسمى كل واحد من 

املتعاقدين بائعا أو بّيعا.
وتن����اول الف����روق اجلوهرية 
الق����رض احلس����ن والربوي  بن 
والبيع من خ����الل جدول يوضح 
عبر 9 عناصر مختلفة الفرق بن 
الربا  القرض والبيع م����ن حيث: 
والربح والنشاط التمويلي املستقل 
والنشاط التمويلي التابع، والفرق 
بن الق����رض الذي يتم تبادله بن 
مقرض ومقت����رض فيما ان البيع 

يتم بن البائع واملشتري.
وحول أقسام البيع اجلائز قال 
البعلي: إن هناك تقسيمات عددية 
باعتبارات مختلفة أهمها أقسامه 
باعتبار املبيع وباعتبار الثمن من 
حيث طريقة حتديده ومن حيث 
كيفية أدائه، موضحا تعريفات البيع 
املطلق وبيع السلم وبيع الصرف 
وبيع املقايضة وبيع املساومة وبيع 
املزايدة وبيوع األمانة وبيع املرابحة 
وبيع التولية وبيع الوضعية أو 

االقتصادية واالجتماعية ألنشطة 
ومشاريع حيوية.

واشار البعلي الى انه مت تكوين 
صناديق االستثمار وفق ضوابط 
واجراءات محددة قد ينص عليها 
البلدان مثل  القانون في بع����ض 
املرس����وم رقم 31 لسنة 1990 في 
شأن تداول االوراق املالية وإنشاء 
صناديق االستثمار الكويتي، فضال 
عن رقابة ومتابعة اجلهات املعنية 
في الدولة وخضوع اعمال وانشطة 
الصندوق لهيئة رقابة ش����رعية 

متخصصة.
والهدف الرئيسي للصندوق بعد 
تلقي اموال املكتتبن هو استثمار 
االموال املجمعة في املجاالت احملددة 
في نش����رة االكتتاب بالصندوق 
والئحة العمل به وتوزيع االرباح 
على النحو املبن تفصيال في تلك 

النشرة.
وع����ن املقص����ود بصنادي����ق 
االس����تثمار وانواعها، قال البعلي 
ان املقصود بصندوق االستثمار 
انه برنامج استثمار مشترك بهدف 
الفرصة للمستثمرين فيه  اتاحة 
باملشاركة جماعيا في نتائج اعمال 
البرنامج وتتم ادارته من قبل اجلهة 

املنشئة له مقابل اتعاب محددة.
وعن اقسام صناديق االستثمار 
قال البعلي في كتابه انها تنقسم 

الى قسمن رئيسين هما: 
1� صناديق استثمار مفتوحة:

وه����ي الصناديق ذات رؤوس 
املتغيرة والت����ي تزداد  األم����وال 
وحداتها بإنش����اء وحدات جديدة 
أو تنقص باسترداد املستثمرين 
لبعض او كل وحداتهم وتباع تلك 
الوحدات للجمهور باستمرار عن 
طريق نش����رات االكتتاب ويحق 
للمس����تثمرين فيها استرداد قيم 
وحداتهم، وفق����ا لصافي قيمتها 
وقت االسترداد املوضح باتفاقية 

الصندوق.
2� صناديق استثمار مغلقة: 

وه����ي التي يك����ون فيها عدد 
القائمة محدودا نسبيا  الوحدات 

بعد االكتتاب األولي.
مناذج من صناديق االستثمار

بناء على التقسيم السابق قد 
تنش����أ صناديق محظورة شرعا 
واخرى جائزة شرعا، ومن امثلة 
صناديق االستثمار املمنوعة شرعا 

ما يلي:
� صناديق النقد التي تهدف الى 
توفير سيولة للمستثمرين فيها 
بأقل قدر ممكن من املخاطر وتقلب 

األسعار مثل:
صناديق أذونات اخلزينة.

صناديق السندات التي تستثمر 
في السندات الصادرة من الشركات 
واحلكومات مقابل ما حتصل عليه 
من قروض )متويل( من املستثمرين 
مالكي هذه السندات بقصد احلصول 

على دخل دوري مثل:
صنادي����ق س����ندات احلكومة 
العقارية وس����ندات  والس����ندات 

الشركات.
إدارة صناديق االستثمار

وعن إدارة صناديق االستثمار 
قال البعلي في كتابه ان صناديق 
االستثمار تعد من اهم صيغ وادوات 
تعبئة وجذب املدخرات في الوقت 
احلاضر وانها الرديف القوي حلركة 
املالية  املص����ارف واملؤسس����ات 
االسالمية ومدخل عملي لتحويل 
املصارف التقليدية الى ممارس����ة 
املهنة املصرفية وفق مبادئ وأحكام 

الشريعة االسالمية.
وتع����د صناديق االس����تثمار 
ايضا اداة مهم����ة للتأثير ايجابيا 
في دور البنك التقليدي كوسيط 
مالي محايد يع����زل فئة الفائض 
املالي )املدخرين( عن فئة العجز 
الذين يحتاجون الى األموال لغرض 
االستثمار )املستثمرون(، كما تعتبر 
الصناديق االستثمارية احدى اهم 
الوسائل لدخول البنوك التقليدية 
سوق اخلدمات املصرفية االسالمية 
دون احلاجة الى تغيير هيكلها او 

نظام عملها او تراخيصها.
وق����د تزاي����د ع����دد صناديق 
االستثمار التي تعمل وفق أحكام 
الشريعة االسالمية في الكويت مبا 
يزيد على خمسة وعشرين صندوقا 
تقريبا ومن املتوقع ان يحصل املزيد 
من الصناديق على موافقة اجلهات 

املعنية خالل الفترة املقبلة.
الفصل السادس: دور الصكوك 
االستثمارية في التمويل اإلسالمي

الفصل  البعل���ي في  وتناول 
الكت���اب االهمية  الس���ادس من 
املعاص���رة لسياس���ة الصكوك 
االستثمارية في التمويل االسالمي 
ان اهميته���ا تتركز  ق���ال  حيث 
التمويل باسلوب الصكوك  على 
االس���تثمارية كسياسة متويلية 
شرعية تستجيب للمدى املتوسط 
والطويل ومن ثم تلبية حاجات 
املشروعات التي هي من هذا النوع، 
الصكوك االستثمارية الشرعية فيها 
الكثير من القيم املضافة اقتصاديا 

اسم صاحبها، بل يكون اي شخص 
يحمل هذا الصك هو املساهم في 
الش����ركة، وهذا النوع من األسهم 
ال يصح اصداره ش����رعا جلهالة 

املشترك.

الفصل الثالث: اإلجارة

وعن تعريف اإلجارة قال البعلي 
في الفص����ل الثالث من الكتاب إن 
عقد اإليجار من وس����ائل تضامن 
رأس املال وميثله املؤجر والعمل 
وميثله املس����تأجر، ومما يساعد 
على قيام هذا التضامن التشريع 
املناسب مع حال البلد االقتصادية 
فيعمل التشريع على جعل مصالح 
الطرفن مشتركة ال متنافرة ومن 
هنا قيل بحق ان عقد اإليجار من 

أكثر العقود تداوال.
وعقد اإليجار فوق ذلك يجعل 
املؤجر واملستأجر في اتصال دائم 
طوال مدة اإليجار مما يستدعي الدقة 
في وضع القواعد التي تضبط هذه 
العالقة املستمرة وتبن حقوق كل 

من الطرفن وواجباته.
وال غرابة فاإليج����ار من أقدم 
العقود عهدا بعد املقايضة والبيع، 
وفي ظل التقدم االقتصادي املعاصر 
يعتبر عقد اإليجار من أهم املقومات 
االقتصادية لألفراد واملؤسس����ات 

على السواء.
وقال ان تعري����ف اإلجارة في 
اللغة اسم لألجرة أو مبعنى األجرة 
وقد استعملت في معنى اإليجار 

أيضا.
ولإلجارة معنيان: األول املعنى 
اللغ����وي وهو األج����رة، والثاني 
املعنى املستعملة فيه الكلمة وهو 
اإلجارة واألول مسبب عن الثاني 
ألن اإليجار سبب لألجرة فعلى هذا 
يكون استعمال لفظة اإلجارة مبعنى 

)اإليجار( مجازا لغويا.
 الفصل الرابع: 

حزمة الخدمات المصرفية

وف����ي تناوله حلزمة اخلدمات 
املصرفية أوضح البعلي من خالل 
تناوله تقسيم اخلدمات املصرفية 
معيارا ملنهجية التقس����يم وما إذا 
كان هذا املعيار يتحدد ابتداء من 
املتعامل م����ع البنك فيغلب طابع 
اخلدمة، أم بالنظر الى البنك ابتداء 
فيغلب طابع التشغيل والربح، أم 
الى األمرين معا فيجتمع  بالنظر 
في املس����ألة طابع اخلدمة وطابع 

الربح معا؟
وحول أقسام اخلدمات املصرفية 

املسؤولية احملدودة.
واس����تعرض الفص����ل الثاني 
مبادئ النظرية املعيارية للشركات 
في الفقه اإلس����المي حيث قال ان 
املتأمل ملسيرة القوى االقتصادية 
الس����ائدة في العالم اليوم يجد ما 
ميكن ان نسميه مباريات النظريات 
االقتصادي����ة ومدى ما يحققه اي 
منها من سبق وما تقوم عليه هذه 
النظريات من قيم. فهناك مجموعة 
»القي����م الفردية« الت����ي متجدها 
أميركا وبريطانيا بالدرجة األولى 

ومنها:
حتقيق أقصى ربح ممكن وأثره 
عل����ى عالقة املؤسس����ة بالعمالء 
وبالعاملن واألجور فحملة األسهم 
أصحاب املصلحة األولى ثم العمالء 
ثم العمال حيث تلقن أفكار الشركة 
للعمال في املرتبة الثالثة وكذلك 

التدريب.
وهن����اك مجموع����ة »القي����م 
املجتمعة« الت����ي متجدها اليابان 

وأملانيا مثال حيث:
العمل كفري����ق ومن ثم الوالء 
للمؤسس����ة وتلقن أفكار الشركة 
للعمال ومن ثم التدريب فالعمال 
أصح����اب املصلح����ة األول����ى في 
املؤسس����ات اليابانية ثم العمالء 

ثم حملة األسهم.
وهن����اك مجموع����ة »القي����م 
الش����رعية« التي ميجدها اإلسالم 
والفقه اإلسالمي والتي تقوم عليها 
نظريات الشركات فيه وهي ما نعمل 
على ابرازه في هذا اجلزء من البحث 
وما نس����ميه: »املبادئ املعيارية 
للش����ركات في الفقه اإلس����المي« 
أهمها: ارتباط املعامالت بالعقيدة 
والعبادات واألخالق في الشريعة 

اإلسالمية:
تفرد املنهج اإلسالمي بتنظيمه 
الشامل لشؤون احلياة جعل من 
أساس����ياته االرتباط الوثيق بن 
مفردات املنهج اإلميانية من العقيدة 
والعبادة وبن املعامالت واالقتصاد 
واألخالق واجلنايات والعقوبات 

واحلدود.
وذهب الفصل الثاني الى توضيح 
أنواع األسهم وحكمها، حيث قال 
ان الس����هم ابتداء، جزء من رأس 
املال األسمى لشركة ما وصاحب 
هذا اجلزء له احلق في نصيب من 
األرباح املوزعة، وفي القيمة املتبقية 
عند تصفية الشركة انتهاء، فالسهم 
إذن ميثل حصة الشريك في الشركة 

ابتداء وانتهاء.
واألسهم حلاملها: التي ال حتمل 

قال انه على هذا األساس نستطيع 
أن نقسم اخلدمات املصرفية الى 3 

أقسام رئيسية:
يغلب على القس����م األول منها 

طابع املديونية.
ويغلب على القسم الثاني طابع 

الدائنية.
وذلك بالنظر الى البنك ابتداء 
باعتباره محور العملية، هذا فضال 
عن عدم جتريد هذين القسمن من 
س����مة اخلدمة املصرفية باعتبار 
ان القائم به����ا بنك أو مصرف أو 
جتريدهما من صعوبة إدراج خدمة 

معينة في قسم دون غيره.
الثال����ث يجمع بن  والقس����م 
الصنعتن )املديونية، والدائنية( 
فبالنظر الى ط����رف يكون البنك 
مدينا وبالنظر الى طرف آخر يكون 

البنك دائنا.
وتعتبر االيداعات بأنواعها عمدة 
القس����م األول، وتعتبر خطابات 
الضمان واالعتمادات املس����تندية 
غير املغطاة كليا أو جزئيا عمدة 
القسم الثاني، وبقية أنواع اخلدمات 
املصرفية تدخل ف����ي الغالب في 
الذي  أو املشترك  القسم املختلط 

يجمع بن الصفتن.
وعن انواع اخلدمات املصرفية 
في البنوك التقليدية اس����تعرض 
البعل����ي 11 نوع����ا م����ن اخلدمات 
املصرفية في البنك التقليدي منها: 
قبول اإليداعات بأنواعها املختلفة، 
إص����دار خطابات الضم����ان، فتح 
االعتمادات املس����تندية، حتصيل 
وحف����ظ الش����يكات والكمبياالت 
والكوبون����ات واألوراق التجارية 
األخ����رى، حتويل النق����د داخليا 
وخارجيا، شراء وبيع النقد األجنبي 
وإصدار الشيكات السياحية، خصم 
الكمبي����االت وإعادة خصمها لدى 
البنك املركزي، سداد الديون نيابة 
عن العمالء وحتصيل ما يستحق 
لهم، إصدار األوراق املالية حلساب 
العمالء وش����راؤها وبيعها لهم، 
إدارة املمتلكات نيابة عن العمالء، 

االستشارات.
 الفصل الخامس: 

مزايا صناديق االستثمار

وتن����اول البعلي ف����ي الفصل 
اخلام����س م����ن الكت����اب أهمي����ة 
ومزايا صناديق االستثمار حيث 
قال: للبنوك واملؤسس����ات املالية 
االس����تثمارية دور بارز في مجال 
صناديق االستثمار والقدرة على 
جتمي����ع االموال وتش����غيلها من 
خالل هذه الصناديق االستثمارية 
واحل����رص على أن تباش����ر هذه 
الصنادي����ق اعمالها ونش����اطاتها 
وف����ق أحكام ومقاصد الش����ريعة 

االسالمية.
وبن البعلي أن تلك الصناديق 
حتقق العديد من املزايا من أهمها: 
تعبئ����ة امل����وارد الصغي����رة في 
مش����روعات ضخمة قد ال تقوى 
هذه املوارد الصغيرة على حتمل 
تبعتها، تنوع مجاالت االستثمار 
ومن ثم تقليل املخاطر، احلرص 
على سهولة التسييل جلانب كبير 
من رأس املال، والدراس����ة اجلادة 

واالعتماد املستندي حتدث البعلي 
عن دور البنك االس����المي في بيع 
املرابحة سواء في صورتها البسيطة 
وهي ان السلعة حاضرة وموجودة 
لدى البنك او في صورتها املتطورة 
وهو ما يسمى ببيع املرابحة لآلمر 
بالشراء اي ان السلعة موصوفة 
وغير حاضرة بعد، هو نفس الدور 
الذي تؤديه البن����وك األخرى في 
نظام االعتمادات بشقيها املستندية 

او البسيطة.
وتطرق الى ماهية االستصناع 
حيث قال ان حاجة العصر املتطور 
اظهرت انواعا من املعامالت كانت 
احلاج����ة إليها ضئيلة فيما مضى 
من ذلك عقد االس����تصناع لشراء 
مصنوعات لدى بعض املصانع التي 
ال تتوافر فيها املصنوعات املطلوبة 
لكمياتها أو ملواصفاتها اخلاصة من 
اآلليات واملعدات والسلع الغذائية 
املصنعة ونحو ذلك مما ال يحصى، 
حيث تتعذر صناعة سلع قبل وجود 
مشتر معن لها كبناء منزل معن أو 
جسر مبواصفات معينة او مصفاة 
بترول او طائرة او غواصة وهكذا، 
وهذا التعذر قد يكون فنيا تقنيا 
وقد يكون ألسباب مالية ومن هنا 
تظهر األهمي����ة االقتصادية لعقد 

االستصناع.

مفهوم التورق

وتناول البعلي مفهوم التورق 
قائ����ال إن التورق معناه في اللغة 
الدراهم املضروبة من الفضة وقيل 
الفضة مضروبة او غير مضروبة، 
ومعناه في اصطالح الفقهاء هو ان 
يشتري رجال سلعة سيئة ثم يبيعها 
نقدا بأقل مما اشتراها به لغير البائع 
له، ومبعنى آخر ان يشتري السلعة 
بثمن مؤجل او مقس����ط ويبيعها 
بثمن معجل ليحصل على الورق 

لسد به حاجته
الفصل الثاني: حزمة المشاركات

البعلي ف����ي الفصل  أوض����ح 
الثاني من الكتاب مفهوم الشركة 
واملشاركات في الفقه االقتصادي 
اإلسالمي موضحا ان املشاركة اسم 
جنس يقابلها املعاوضة فتش����مل 
أنواعا عدة من املشاركات والشركات 
وكل ما كان فيه معنى االشتراك أو 
املشاركة، موضحا ان هناك تفرقة 
بن الش����ركات املدنية والتجارية 
ترتب عليها عدة آثار قانونية من 
أهمها ان الشركات التجارية تخضع 
ملا يخضع له التاج����ر من أحكام 
كالقيد في السجل التجاري وشهر 
اإلفالس واالختصاص القضائي وفي 
املعيار الشكلي أشار الى انه يعتمد 
على أساس نوع الشكل القانوني 
الذي تتخذه الشركة واملنصوص 
عليه في قانون الشركات أو قانون 
التجارة ضاربا املثل باملادة 2/13 
من قانون التجارة الكويتي الذي 
يعتبر تاجرا كل شركة ولو كانت 
تزاول أعم����اال غير جتارية وهذه 
الشركات هي: ش����ركة التضامن، 
التوصي����ة بنوعيه����ا )بس����يطة 
وباألس����هم(، وش����ركة احملاصة، 
وشركة املساهمة، والشركة ذات 

احلطيطة أو النقيصة.
وفي تناوله حلزمة بيوع األمانة 
التي عرفها بأنها شقص من البيوع 
ال نظير لها في الفكر الوضعي وال 
في القانون الوضعي وفيها منوذج 
حي وعملي على امتزاج األخالق 
باملعامالت، ومن ث����م امتزاجهما 
بالعقيدة اإلس����المية الصحيحة 
ووجه اإللزام في بيوع األمانة انه 
يترتب على تخل����ف األمانة فيها 
جزاء عقدي وقال ان أنواع بيوع 
األمانة تشمل: بيع الوفاء، والتلجئة 
وبيع املرابحة والوضيعة واإلشراك، 
وبيع املسترس����ل أو البيع بسعر 

السوق.
وفي تعريفه للمرابحة أش����ار 
البعلي الى أن املقصود باملرابحة 
في اصطالح الفقهاء بيع ما ملكه 
بالعق����د األول بالثمن الذي قامت 
به الس����لع على البائع مع زيادة 
ربح معل����وم يتفق عليه الطرفان 
فاملرابحة من بي����وع األمانة التي 
تعتمد على اإلخبار بالثمن األول 
للسلعة وتكلفتها التي قامت على 

البائع.
ومن شروط صحة املرابحة أن 
يكون العقد: صحيحا ال فاسدا، أن 
يكون ثمن األول معلوما للمشتري 
الثاني، وأن يكون الربح معلوما، 
وأن يك����ون رأس امل����ال من ذوات 
األمثال وهو شرط جواز املرابحة 
على اإلطالق. وفي اخلالصة التي 
س����ردها البعلي ع����ن صحة بيع 
املرابحة أشار الى ان هناك 5 شروط: 
صح����ة العقد األول، العلم بالثمن 
األول، العلم بالربح، أن يكون رأس 
املال من ذوات األمثال، وعدم مقابلة 

الثمن في العقد األول.
وفي بيع املرابحة لآلمر بالشراء 
ونظام االعتمادات املستندية قال 
البعلي ان كثيرا من الناس ظنوا ان 
بيع املرابحة لآلمر بالشراء معاملة 
مستحدثة وصورها البعض على 
انها نوع من الوساطة التي يستطيع 
فيها املص����رف الالربوي ان يقوم 
بأعمال االئتمان التجاري منافسا 
بكل ق����وة جميع البنوك الربوية، 
موضحا ان هذا الظن وذاك التصور 
غير صحيح وغير دقيق، وذلك ملا 
اثبت من وجود بيع املرابحة لآلمر 
بالش����راء في كتب الفقه املعتمدة 
منذ قرون خلت، اما عن تصويرها 
بأنها نوع من الوس����اطة لتسهيل 
أعمال االئتمان التجاري فغير دقيق 
ويقتضي بسط نظام االعتمادات 
املس����تندية لنرى وجه الشبه من 

عدمه.
وعن تط����ور التجارة الدولية 
وظهور االعتماد املستندي قال انه 
نظرا ملا اكتنف اتساع نطاق التجارة 
اخلارجية ب����ن الدول في العصر 
احلديث من صعوبات كبيرة في 
تسوية املدفوعات وازدياد املخاطر 
وتوفير الضمانات الكفيلة بتحقيق 
مصلحة كل من البائع واملشتري 
والشاحن ويتمثل ذلك في حصول 
البائع على ثمن بضاعته واملشتري 
على البضاعة املطلوبة، كل ذلك أدى 
الى ظهور االعتماد املستندي الذي 
يعرف بأنه تعهد من البنك بناء على 
طلب املتعامل معه يسمى اآلمر أو 
معطي األمر لصالح الغير املصدر 
ويس����مى املس����تفيد يلتزم البنك 
مبوجبه بدفع أو بقبول كمبياالت 
مسحوبة عليه من املستفيد وفقا 
للشروط التي يتم االتفاق عليها 

بن اآلمر والبنك.
ومن خصائص نظام االعتماد 
املستندي انه يخدم 3 أطراف: طالب 
فتح االعتماد، والبنك الذي يقوم 
بفتح االعتماد، وغير املس����تفيد 

)البائع(.
وذكر ان االعتماد البسيط معناه 
ان يقوم البنك بوضع مبلغ معن 
من املال حتت تصرف عميله خالل 
مدة معينة، وفي مقابل ذلك يتعهد 
العميل برد املبالغ التي يستعملها 
فعال وما قد يتفق عليه من فوائد 
وعمولة ومصروفات، وقد ال يلجأ 
العميل الى االستفادة من االعتماد 
املفتوح ولكن ذلك ال يؤثر في بقائه 

وترتيبه آلثاره بن الطرفن.
وبّن ان العالقة في هذا االعتماد 
بن البن����ك وعميله تنحصر على 
خالف االعتماد املستندي الذي يلتزم 
به البنك بدفع أو قبول كمبياالت 
مسحوبة عليه من غير املستفيد 
)البائع( بش����روط معينة يبينها 
البنك من خطاب االعتماد ومضمون 
برهن حيازي على املستندات املمثلة 

للبضائع املصدرة.
البنك االس����المي  وع����ن دور 
في نظام املرابحة لآلمر بالش����راء 

غالف الكتاب

د.عبداحلميد البعليد. عصام الفليج

14 توصية للكتاب
خل��ص د. البعل��ي في كتاب��ه »أدوات 
التموي��ل واالس��تثمار ف��ي املؤسس��ات 

االسالمية« الى 14 توصية هم:
1- في عصر العومل��ة البد للبنوك من 
عق��د حتالفات إس��تراتيجية فيم��ا بينها 
لتحقيق التعاون في مج��االت كثيرة منها 
املش��اركة في تقدمي اخلدمات التكنولوجية 

املكلفة.
2- في عص��ر العوملة الب��د من إعادة 
هيكل��ة رؤوس أموال البنوك اإلس��المية 
وتشجيع عمليات الدمج فيما بينها خاصة 

عبر احلدود.
3- ف��ي عص��ر العوملة الب��د أن تعمل 
البنوك اإلس��المية على عق��د حتالفات مع 
البنوك التقليدية وتش��ييد اجلسور معها 
خاصة تل��ك الراغب��ة في القي��ام بأعمال 
مصرفي��ة وفقا ملبادئ وأحكام الش��ريعة 

اإلسالمية.
4- العم��ل الدؤوب على إنش��اء بنوك 
إسالمية دولية تقوم بوظيفة املمول األخير 
وتعم��ل على ترتي��ب خدمات املراس��لني 
للبنوك اإلس��المية واس��تثمار الس��يولة 

املتوافرة لدى بعض البنوك.

5- ض��رورة حث البنوك املركزية على 
تبني الطبيعة اخلاصة للمصرفية اإلسالمية 

ووضع املعايير الرقابية املالئمة لها.
6- تطوي��ر أس��اليب الرقاب��ة املالي��ة 
واإلفص��اح ملواكب��ة التط��ورات الرقابية 
املصرفية على املستوى العاملي ومبا يتفق 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
7- الس��عي احلثي��ث إلحي��اء الهيئ��ة 
العلي��ا للفتوى والرقابة الش��رعية للبنوك 
واملؤسسات املالية اإلسالمية لتقدمي الدعم 
فيما حتتاج إليه هذه املؤسس��ات من بيان 
األح��كام الش��رعية التي تعزز مس��يرتها 

وجتعلها فوق الشبهات.
8- الس��عي احلثيث إلنشاء معهد مالي 
ومصرفي إس��المي عاملي لتخريج الكوادر 
البش��رية املؤهل��ة للعمل في املؤسس��ات 
املالي��ة واملصرفي��ة اإلس��المية ولتطوير 

الفكر وتنميته.
9- االهتمام بتطوير الطاقات البشرية 
العامل��ة في املؤسس��ات املالية واملصرفية 
وتنمية  املس��تمر  بالتدري��ب  اإلس��المية 

مهاراتها اإلبداعية وأدائها.
10- االهتم��ام البالغ بالبع��د التنموي 

واالجتماع��ي والبيئ��ي واألخالق��ي فيما 
متارسه املؤسس��ات املالية واملصرفية من 

أعمال ونشاطات.
11- العمل على توفير وتفعيل السوق 
البيني��ة للمص��ارف واملؤسس��ات املالية 
اإلس��المية لتسهيل وجود س��وق ثانوي 

لتداول الصكوك اإلسالمية.
12- التعاضد إلنش��اء سوق رأس املال 

اإلسالمية.
13- ح��ث ال��دول واحلكوم��ات على 
إصدار القوانني الالزم��ة وتعديل القوانني 
الس��ارية حلماية وتفعيل العمل املصرفي 
املناخ  وتوفير  اإلس��المي  واالس��تثماري 
القانوني املالئم كي تنطلق تلك املؤسسات 
املالية واملصرفية واالستثمارية في عملها 
ودفع عجلة التنمية نحو األسرع واألفضل 
عل��ى غ��رار ما يح��دث في بع��ض الدول 

الكبرى حتقيقا ملصالح الشعوب.
ذات  املعني��ة  اجله��ات  دع��وة   -14
االختصاص إلى إدخ��ال مادتي االقتصاد 
اإلس��المي والبنوك اإلس��المية في مناهج 
التعلي��م العال��ي كي تثري العل��وم وتأخذ 

حظها من الدراسة والتمحيص والتعميق.

تلقت »األنباء« من مدير إدارة العالقات العامة في اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على اس��تكمال تطبيق أحكام الش��ريعة االس��المية 
د.عص��ام عبداللطيف الفليج نس��خا من 3 اص��دارات جديدة قيمة 
خ��اصة ب� »االقتصاد االسالمي« للدكتور عبداحلميد محمود البعلي 
األول نعرضه اليوم ويحمل عنوان »أدوات التمويل واالس��تثمار في 
املؤسسات االسالمية« إضافة الى كتابني آخرين بعنواني: »التشريعات 
املصرفية االس��المية دراس��ة حتليلية مقارنة وآلي��ة اعداد منوذجي 

متكامل« و»الشخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية«.


