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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـديد « دعم استراتيجية دبي
إدارة البح��وث » أن تقـدِّ م
َ

عاصمة االقتصاد اإلسالمي » جلمهور القراء من السادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
جاء هذا الكتاب كمســامهة من أجل ترسيخ فكرة « :دعم

اســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي » ،وجعلها حقيقة

ماثلــة للعيان يســتفيد منها عدد كبري من األفراد عىل املســتوى
املحيل واإلقليمي والعاملي ،بإذن اهلل تعاىل.

ُ
الباحــث يف كتابــه منهج ًا اســترشافي ًا شــام ً
ال
ويســلك
ملوضوعات الكتاب التي تطرح رؤى وأفكار ًا متجددة يف جماهلا.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ حممــد بن راشــد آل
مكتــوم -حفظــه اهلل -نائــب رئيــس الدولــة ،رئيس جملس
الــوزراء ،حاكــم ديب ،طموحات كبــرة من خــال (اخلطة
االســراتيجية لتطوير قطاع االقتصاد اإلسالمي) ،والتي تضم
 7توجهــات رئيســة و 46مبــادرة اســراتيجية للتنفيذ خالل
 36شــهر ًا هبدف ترســيخ مكانة ديب كعاصمة عاملية لالقتصاد
اإلسالمي.

8

دعــم اســـرتاتـيـجـيــة دبـي

وهو تفكري عميــق ينظر للواقع االقتصادي بنظرة شــاملة
تتعدى حدود التفكري التقليدي من حيث توسيع نطاق قطاعات
االقتصاد املحيل ،ويف ذلك يقول صاحب السمو الشيخ حممد بن
راشــد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيــس جملس الوزراء،
حاكم ديب :إن التطورات والتغريات املستمرة يف االقتصاد العاملي
تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر ،مبدأنا
الدائم يف دولة اإلمارات أالّ نعتمد عىل مورد أو قطاع اقتصادي
واحد ،واالقتصاد اإلسالمي ليس بجديد علينا بل لدينا خربات
كبرية ومرتاكمة يف هذا املجال وهدفنا هو العاملية»(((.
وهــو ختطيط عايل الطمــوح من قيادة وضعــت التحدي
عنوانا هلا يعضدها يف ذلك قطاع إداري عايل املستوى ،كل ذلك
سيجعل الوصول للهدف املنشود قريب املنال بإذن اهلل تعاىل.
((( الرسالة نت  5 -أكتوبر  -2013نسخة إلكرتونية.
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وقد أطلق مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلســامي بالرشاكة
مع «تومسون رويرتز» املزود الرائد عامليا للمعلومات والبحوث
وبالتعــاون مــع (  ) Dinar Standardتقريــر واقع االقتصاد
اإلســامي العاملي للعام الثاين والذي يتضمن مؤرش االقتصاد
اإلسالمي العاملي األول لعام .2015 -2014
ويشــر التقرير الذي يضم أحدث البيانات والدراســات
إىل الزخم املتنامي لالقتصاد اإلســامي عامليــ ًا ،ويلقي الضوء
عىل النتائج املحلية والعاملية ملؤرش االقتصاد اإلســامي العاملي
التي تكشــف النمو املطــرد لالقتصاد اإلســامي يف  70دولة
حول العامل.
وتعليق ًا عــى إطالق التقرير واملؤرش قال ســمو الشــيخ
محدان بن حممد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب ،رئيس املجلس
التنفيــذي ،املرشف العام عــى مبادرة تطوير قطــاع االقتصاد
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اإلســامي يف ديب« :حققت ديب إنجازات كبــرة يف قطاعات
رئيسة لالقتصاد اإلسالمي ،بدع ٍم من مركز ديب لتطوير االقتصاد
اإلســامي ورشكائه وخمتلف اجلهات املعنية يف القطاعني العام
واخلاص ،فنمو االقتصاد اإلســامي داللة عــى حكمة رؤية
صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس
الدولــة رئيس جملس الــوزراء حاكم ديب ،وهي رؤية رســمت
خارطة طريق القتصاد مســتدام من خالل االقتصاد اإلسالمي
وبالتناغم مع اســراتيجية الدولــة ألن تكون اإلمارات من بني
أفضل دول العامل عام »2021

(((.

وال شــك أن الوصول هلذا التطلع اهلام يف زمن تتصارع فيه
االقتصاديات املتعددة ألخذ مكانتها املحلية واإلقليمية والعاملية
بني مصاف الدول املتقدمة من حيث تكامل اخلدمات واملنتجات
املالية والســلعية هلو أمر مهم جد ًا حيدد مسار الدولة للحصول
((( املجلة اإللكرتونية إيالف -العدد  4523األربعاء  9أكتوبر .2013
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عىل رفاهية املعيشــة يف مجيع اجلوانب احلياتية املتعددة وإشــباع
احلاجات لألفراد.
ومن املعلوم أن أي تنمية مستدامة جيب أن تتسق مساراهتا يف
مجيع القطاعات احليوية الناشطة يف الدولة حتى حيصل التكامل
يف مجيع القطاعات ،وهلذا فقد اســتوعبت هذه اخلطة الطموحة
قطاعــات متعــددة حتقق هــذا التكامل لتهيئة األجــواء لدعم
اســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي ،ومن هنا كانت
النظرة الشــاملة لضم قطاعات خمتلفة حتت هذه االسرتاتيجية،
ومــن مجلتها القطاعــات املتعلقة باالقتصاد اإلســامي حيث
ســيضم قطاع االقتصــاد اإلســامي -كقطاع مــن قطاعات
اقتصاد ديب -قطاعات فرعية هي :التمويل اإلسالمي ،والتأمني
اإلســامي ،والتحكيم يف العقود اإلسالمية ،وتطوير صناعات
األغذية احلــال ،واملعايــر التجارية والصناعية اإلســامية،
باإلضافة إىل مســار معايــر اجلودة اإلســامية ،وهي جماالت
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وقطاعات هامة تؤســس النظرة املتكاملة التي ينشدها املبدعون
هلذا التوجه املبارك.
وقد جاء بحثي هذا كمحاولة جادة لوضع لبنة ضمن رصح
الدراسات املعمقة التي كتبت ،وال تزال تكتب ،من أجل ترسيخ
فكــرة« :دعم اســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي»
وجعلها حقيقة ماثلة للعيان يســتفيد منها عدد كبري من األفراد،
ليس يف النطاق املحيل فحســب ،بل وعىل املســتوى اإلقليمي
والعاملي بإذن اهلل تعاىل.
وقد قســمت هذا البحث ملباحث متعــددة ،حاولت من
خالهلا إضافة فكرة جديدة أو تعميق فكرة قائمة بام يناســبها من
تعزيز ألقوال أو ممارســات مهمة يف جماهلا ،فجاء املبحث األول
يف حاجــة االقتصاد اإلســامي إىل تطويــر حوكمة الرشكات
واملؤسسات املالية اإلسالمية ،واملبحث الثاين يف حاجة االقتصاد
اإلســامي إىل تفعيل دور الزكاة والوقف ،واملبحث الثالث يف
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حاجة االقتصاد اإلســامي إىل التحكيم اإلسالمي ،واملبحث
الرابع يف دعم اســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي من
خالل حماورها السبعة( :التمويل اإلسالمي .املنتجات احلالل.
الســياحة العائلية .االقتصــاد الرقمي .التصاميم اإلســامية.
القطاع املعريف .املعايري التجارية والصناعية اإلسالمية).
وربام ختلل هذه املباحث بعض املطالب املهمة يف موضوعها،
ثم ختمت بخامتة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ،كام
أضفت التوصيــات واملقرتحات التي ارتأيتهــا لتمكني ودعم
اسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي.
وبــا أن هذا البحث قد تركز حول املحور املســتقبيل ،وهو
حمور ينظر بعني املســتقبل والتجديد والتطلع ،فســوف يشــعر
القارئ الكريم أين جتاوزت التعمق يف املصطلحات الفقهية كثري ًا
وتعرضت هلا بشــكل موجز ،وصوبت كتابتي نحو الرتكيز عىل
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النظرة االسترشافية املســتقبلية الشاملة ملوضوعات هذا البحث
التي تطرح رؤى وأفكار ًا متجددة يف جماهلا ،مع اعتباري ألصول
املنهــج العلمي يف كتابــة البحوث العلميــة ،وليعذرين القارئ
الكريم حول هذا املنهج االسترشايف يف الكتابة ،والذي أرجو اهلل
تعاىل أن يسدد كلاميت فيه ،وأن يسهم هذا البحث يف حتقيق مبتغاه،
واهلل ويل التوفيق.
•

•

•
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تـمـهــيــد
إن الوصــول لتحقيق هــدف إجياد مركز مــايل لالقتصاد

اإلســامي يف دولة من الدول حيتاج إلجياد البنية املالية التحتية
هلذا األمر بحيث يتــم هتيئة األجواء لبناء هــذه األرضية املالية
املناســبة لذلك التوجه املهم ،وعليه فيجب أن تتكامل اخلدمات

املالية املتعددة يف قطاعاهتــا املختلفة واملتعددة ،وينبغي أن تتنوع
هذه اخلدمات ما بني خدمات جتارية وسلعية وائتامنية وخدمات

مالية  -ســواء املرصفية أو االســتثامرية  -وغريها من اخلدمات
املهمة يف القطاع االقتصادي ،باإلضافة إىل اخلدمات االستشارية
املالية ،وكذلك خدمات التأمني املختلفة.

وتتضمن البنيــة التحتية املالية عادة لكل دولة من أســس

مهمــة منهــا :البنــوك ورشكات االســتثامر ورشكات التأمني
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ورشكات اخلدمــات ورشكات االستشــارات املاليــة ،فــإذا

مــا حتقق هدف وصــول ديب ألن تكــون «عاصمــة االقتصاد
اإلســامي» فإن ذلك يعني أن املؤسسات املالية سوف تستفيد

بشــكل كبري من خــال تقديم خدماهتــا املاليــة لرشحية أكرب
مــن العمالء ،تفــوق عدد العمــاء يف الســوق املحيل والذي
قــد يكون حمدودا بســبب صغــر حجمه ،فهو حمــدود بحجم
االقتصاد املحيل ،وكذلك ســوف حتصل املؤسســات املالية يف

ديب عىل فرصة أكرب للدخول إىل أســواق املال العاملية واكتساهبا
اخلــرة ورفــع كفاءهتا من خــال العمل يف بيئة أكثر تنافســية

وأكثر تطورا.

ومن األمور املهمة التي جيــب أن توضع بعني االعتبار هو

دور البيئة الترشيعية والتنفيذية والرقابية التي تلعب دور ًا مؤثر ًا

يف دعم وتعزيز «ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي»؛ وذلك حتى
يتم االنسجام الكامل بني البيئة املالية وغريها من البيئات املهمة

يف الدولة املكملة لقطاع االقتصاد ،مع وضع اسرتاتيجيات حمددة
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يف جمال تعزيز بيئــة االقتصاد الكيل ،فتوافــر البيئة االقتصادية
الكلية املناســبة تعد من العوامل احلاسمة يف نجاح مرشوع ديب
عاصمة االقتصاد االسالمي ،وتنرصف تلك البيئة بشكل أساس
إىل استقرار األوضاع االقتصادية فيام يتعلق بقطاعات االقتصاد
اإلسالمي ،ويعد االستقرار االقتصادي لدولة عاصمة االقتصاد
أمرا حاسام يف نمو أعامهلا وحتقيق غاياهتا ،كام جيب أن
اإلسالمي ً
يتنــاول أيضا جانب تعزيز مناخ الكفاءة؛ فالقدرة عىل املنافســة

ال ترتبــط باحلجم ،بقدر مــا ترتبط بالكفــاءة بمفهوميها الفني
والتخصيص ،فالعاصمــة االقتصادية اإلســامية القادرة عىل
املنافسة هي التي ترتفع مســتويات الكفاءة هبا إىل أعىل درجات
التميز والتطبيق.
وإذا ما تطرقنا خلصوصية دولة اإلمــارات العربية املتحدة
وعــى وجه اخلصــوص ديب ،فيقــرر مدير أســواق رأس املال
اإلســامية يف «تومســون رويــرز» أن تقرير واقــع االقتصاد
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اإلســامي العاملي «يف العام  2014يقدم مقياســا مميزا لتطور
االقتصاد اإلسالمي العاملي.
حيث إنه مؤرش مســتقل ومتعدد األبعاد يتجاوز مقاييس
االســتهالك الكمي ليحدد تطور املنظومــة املتكاملة لالقتصاد
اإلســامي يف كل دولة ،وتتصــدر اإلمــارات العربية املتحدة
وماليزيــا والبحرين املــؤرش األول لالقتصاد اإلســامي لعام
 ،2014ويقــدم تقرير واقع االقتصاد اإلســامي العاملي قطاع
االقتصاد اإلســامي بصفته من القطاعات الرئيسة الذي تتأثر
منظومته هيكليا بالقيم اإلســامية املتجســدة يف أسلوب حياة
املستهلك واملامرسات التجارية(((.
وأنطلق من هذا التقرير الذي يبني تصدر اإلمارات العربية
املتحدة للمؤرش األول لالقتصاد اإلســامي ألبدأ أول مباحث
هذا البحث وهو:
((() مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي.2014/12/07 .
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املبحث األول
حاجة االقتصاد اإلسالمي إىل تطوير
حوكمة الشركات واملؤسسات املالية اإلسالمية
تعد حوكمــة الــركات ( )corporate governanceمن
أهم املوضوعات املستجدة ،والتي بدأت االقتصاديات املختلفة
تقننها ،وتفرض تطبيقها عىل نطاق واســع ،وقد تعاظم االهتامم
هبــذا املوضوع يف العديد مــن الدول املتقدمة والناشــئة خالل
الســنوات املاضية ،وخاصة بعد سلسلة األزمات املالية املختلفة
التي حدثت يف العديد من الرشكات يف بعض دول العامل يف عقد
التســعينات من القرن املايض ،والتي فجرها الفساد املايل وسوء
اإلدارة ،والفتقــار العديد من تلك املؤسســات للرقابة واخلربة
واملهارة الالزمة للتعامل مع األزمات املالية ،باإلضافة إىل نقص
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الشــفافية ،حيث أدت هذه األزمات واالهنيارات إىل تكبد كثري
من املسامهني خسائر مادية فادحة مما دفع العديد من املستثمرين
للبحث عن الرشكات التي تطبق مفهوم حوكمة الرشكات

(((.

وقبل الدخول يف بيان حاجة االقتصاد اإلسالمي إىل تطوير
حوكمة الرشكات واملؤسســات املالية اإلسالمية ،وطرح فكريت
حول هــذا املوضوع ،فــإين أقدم توطئة خمتــرة حول مفهوم
احلوكمة واملؤسسات املالية اإلسالمية.
املطلب األول :بيــان مفهوم احلوكمة واملؤسســات املالية
اإلسالمية.

أوالً :مفهوم احلوكمة:
أ ) من الناحية اللغوية:
املصطلــح( :حوكمة الــركات) ترمجة لكلمــة إنجليزية

((( دور حوكمــة الرشكات يف التنمية االقتصادية  -الدكتور مناور حداد
ص  -4نسخة إلكرتونية.
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هــي  :((( corporate governanceفكلمة  corporateمعناها
رشكة؛ وكلمة  governanceمعناها :حاكم أو حيكم.
وبالرجــوع إىل معاجم اللغة العربيــة والبحث عن أقرب
اشــتقاق هلذا املعنى ،نجــد أن أقرهبا هو لفــظ (حكم) وتقول
العرب :حكمت وأحكمت وحكّمت؛ بمعنى :منعت ورددت؛
ومــن هذا قيل للحاكم بني الناس :حاكــم؛ ألنه يمنع الظامل من
(حكَم)َ :حك ََم الــيء وأحكمه
الظلم؛ ومــن املعاين لكلمــة َ
كالمها :منعه من الفساد(((.
ورغم أن لفــظ حوكمة مل ترد يف القواميس العربية عىل هذا
الوزن ،إال أن املعنى العام هلا من مادة لفظ (حكم) الذى يعنى كام
((( حوكمة الرشكات يف القرن الواحد والعرشين  -جمموعة مركز بحوث
 ترمجة ســمري كريم  -نرش املرشوعات الدوليــة اخلاصة  -غرفةالتجارة األمريكية واشنطن -نسخة إلكرتونية.

((( لسان العرب البن منظور  -دار املعارف مادة (حكم).
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سبق القول :املنع من الظلم والفساد ،وهو املتفق عليه اصطالحا
لكلمة احلوكمة ،التي هتدف إىل منع الظلم والفساد.
ولقد حاول البعــض ترمجتها إىل :احلاكميــة أو الضوابط
املؤسســية احلاكمة ،إال أن املصطلح الشائع هو احلوكمة الذى
لقي استحسانا من جممع اللغة العربية وأقره عام 2002م(((.
ب ) من الناحية االصطالحية:
ال يوجــد مفهوم موحد متفق عليه بــن كافة االقتصاديني
ملفهوم احلوكمة ،بل يوجد عــدة تعريفات ومفاهيم(((  .ويمكن
إيــراد مفهوم جيمع كثــر ًا من التعريفات املوجودة يف الســاحة
االقتصادية ،وهو:
((( حوكمة الرشكات «تعريف مع إطالله إسالمية» -دكتور /حممد عبد
احلليم عمر -ص 2نسخة إلكرتونية.

((( دراســة عن مشــكالت تطبيق مبادئ حوكمة الــركات عىل القيد

والتداول يف ســوق األوراق املالية (مبدأ اإلفصاح والشفافية) -أ-
عبد اهلل عبد اللطيف عبد اهلل حممد -نسخة إلكرتونية.
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احلوكمــة هي :جمموعة مــن القوانني والنظــم والقرارات
التي هتــدف إىل حتقيــق اجلــودة والتميــز يف األداء عن طريق
اختيار األســاليب املناســبة والفعالة لتحقيــق خطط وأهداف
املؤسسات.
وبمعنى آخــر فإن احلوكمة تعنى النظــام؛ أي وجود نظم
حتكم العالقات بني األطراف األساســية التــي تؤثر يف األداء،
كام تشــمل مقومات تقوية املؤسســة عىل املدى البعيد ،وحتديد
املسؤول واملسؤولية(((.
فاحلوكمــة هي النظــام الــذي يمكن من خاللــه توجيه
املؤسسات املختلفة ،وحتقيق الرقابة والسيطرة عىل عملياهتا.
ومن َث َّم فإن مفهوم حوكمة الرشكات يتمحور حول آليات

وأســاليب الرقابة ،التي تعمل عىل احلد من املشكالت التي قد
((( البعد املرصيف يف حوكمة الــركات ،جملة مصارف ،الكويت ،العدد
 ،45السنة  ،2006ص.03.د .أمحد منري نجار.
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تنتــج من تعارض واختــاف اهتاممات وأولويــات األطراف
املختلفة املؤثرة يف عمل الرشكة(((.
ثاني ًا :املؤسسات املالية اإلسالمية:
لن نتطرق للتنــوع الفني يف مفهوم املؤسســات املالية عىل
اختالف أنواعها ،فمن االقتصاديني من يقرص املؤسسات املالية
عىل الكيانات التي ليســت هلا أصول عقارية ،وبعضهم يتناول
عــدم قدرهتا عىل تقديــم خدمات متويلية((( .غري أين ســأجنح
لتفسريها باملفهوم العام املســتوعب لكل تلك القطاعات ،ولذا
فإننا نعني باملؤسســات املالية اإلســامية :كل مؤسســة تقدم
خدمات مالية مطلق ًا ،وتكون ملتزمة يف عملها وأنشطتها بأحكام
ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.
((( ورقــة بحثية مقدمة من الباحث  /عيد بن حامد الشــمري إىل املؤمتر
العلمي األول لكلية االقتصاد بجامعة دمشق «دور حوكمة الرشكات
يف اإلصالح االقتصادي» .نسخة إلكرتونية.

((( موقع املعرفة -موقع الكرتوين.
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فتشــمل هبذا املفهــوم العام البنوك اإلســامية ورشكات
االســتثامر االســامي ورشكات التأمني التكافــي ورشكات
اخلدمــات واالتصــاالت والعقــار وغريهــا مــن القطاعات
املختلفــة بــرط تقيدهــا يف أنشــطتها بأحــكام ومبــادئ
الرشيعة اإلسالمية.
و احلوكمة باعتبارها جمموعــة قواعد وإجراءات وضوابط
للرقابة تضمن حســن وجودة إدارة املؤسســة وحتسني األداء،
فهــي ميثاق أخالقي النتهــاج املامرســات األخالقية والنزهية
وتعزيــز ثقافة األمانة واالبتعاد عن الســلوكيات غري القويمة،
واإلنصاف يف التعامل مع مجيع األفراد املتعاملني مع املؤسســة
والعاملني فيها تعامــ ً
ا منصف ًا ،وهذا كله يتوافق مع األســس
التي تقوم عليها الرشيعة اإلســامية ،ولئن كانت احلوكمة هبذا
املفهوم تشــمل املؤسســات عموم ًا إال أن املؤسســات املالية
اإلســامية يف القطاع املايل اإلسالمي هلا حوكمة ثنائية ناجتة عن
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وجود جملســن خمتلفني مها جملس اإلدارة املنتخب من اجلمعية
العمومية للمؤسسة هبدف مراقبة اجلانب اإلداري للبنك ،وهيئة
الرقابة الرشعية هبدف مراقبة مدى توافق العمليات املرصفية مع
الرشيعة اإلسالمية .وتكتسب احلوكمة أمهيتها من أهدافها التي
تتمثل يف حتقيق الشــفافية والعدالة واملامرسة بمهنية ،إضافة إىل
منح حق مساءلة إدارة املؤسسة ،وكلها ضوابط مدروسة لتحقيق
احلامية للمسامهني واملستثمرين مجيع ًا ،مع مراعاة مصالح العمل
والعاملــن واحلد من اســتغالل اإلدارة يف غري املصلحة العامة
بشكل يؤدي إىل صيانة احلقوق وتنمية االستثامرات واملدخرات
وتعظيم الربحية.
إن وجــود نظام فعال وقــادر عىل توفري الثقــة ومكافحة
الفســاد يف املؤسســات املالية اإلسالمية ســيعود عليها بمزيد
من النجاح وســيدعم توســع عملياهتا ،وكل ذلك يندرج حتت
مفهوم األمانة التي يتحمل أداءهــا كل فرد يف جمال اختصاصه

عـاصمـة االقتصـاد اإلسـالمي
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ومســؤولياته لقوله تعاىل ﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾((( ،يقــول القرطبي :هذه اآلية من أمهات
األحكام ،تضمنت مجيع الدين والرشع(((.

كام جيدر التنويه بأن احلوكمة لن حتقق األهداف املنشــودة

باالقتصــار عىل وضع القواعد والقوانني ومراقبة تنفيذها ،وإنام
حتتاج إىل توفري البيئة الالزمة لدعم مصداقيتها ،وهذا ال يتحقق
إال بالتعــاون بــن مجيــع اهليئات العاملــة يف الدولــة بام فيهم

مجهور املتعاملني.

ومــن هنا فإن االقتصاد اإلســامي يف حاجة ماســة

لتطوير حوكمة الرشكات واملؤسسات املالية ،وذلك لتعزيز هذا
اجلانب املهم يف عمل ومسرية املؤسسات املالية القائمة عىل منهج

((( سورة النساء اآلية .58

((( اجلامــع ألحكام القرآن املعروف بـ تفســر القرطبي  -حممد بن أمحد
القرطبي-.221/5-ط .دار إحياء الرتاث العريب -بريوت 1967م.
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االقتصاد اإلســامي ،حيث تعمل احلوكمة عىل إجياد بيئة أعامل
صاحلة تسودها الثقة والقيم األخالقية الفاضلة بام حيفظ احلقوق
وبام يعود عىل املجتمع باخلري والتقدم واحلياة الطيبة التي أساسها
اإليامن والعمل الصالح ،وهذا ما أرشــدنا إليه القرآن الكريم ىف
قولــه تعــاىل ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾(((.
املطلب الثاين :مالمح هيكل نظام احلوكمة املنشود:
إن منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية ( )OECDقامت
بوضع هيكل لنظــام احلوكمة ،وتضمن جمموعــة مبادئ يقوم
عليها نظام احلوكمة :وهي أربعة تتمثل يف اآليت(((:
((( سورة النحل اآلية  .97وانظر :حوكمة الرشكات «تعريف مع إطالله
إسالمية» -دكتور /حممد عبد احلليم عمر -ص 8نسخة إلكرتونية
ً
تفصيــا عىل هــذا النظام :انظــر موقع منظمــة التعاون
((( للتعــرف
االقتصادي والتنمية عىل اإلنرتنت www.oecd.org

عـاصمـة االقتصـاد اإلسـالمي
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 -1العدالة بني األطراف املختلفة ذات الصلة باملؤسســة؛
وهم املسامهون وجملس اإلدارة واملديرون التنفيذيون والعاملون
يف الرشكــة وأصحاب املصالح ،مثل :عمالء الرشكة واملوردون
والدائنــون والبنوك واملجتمع الذى توجــد الرشكة فيه ،بحيث
حيصل كل طرف عىل حقوقه ويؤدي التزاماته.
 -2املسؤولية :بمعنى حتديد املسؤولية املقررة عىل كل طرف
بدقة ،والعمل عىل أدائها بكل صدق وأمانة.
 -3املســاءلة :بمعنى رضورة حماســبة كل مســؤول عن
التزاماته ،وربط مدى الوفــاء هبا بنظام للجزاء يف صورة مكافأة
املجتهــد ومعاقبة املقرص ،مــن خالل نظام داخــي يف الرشكة
للحوافز وللعقوبات ،وتطبيقه عــى اجلميع  ،وكذا وجود نظام
قضائي عادل وحاسم ورسيع يف الدولة.
 -4الشــفافية :بمعنى الصدق واألمانة والدقة والشــمول
للمعلومــات التي تقدم عــن أعامل الرشكة لألطــراف الذين
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ال متكنهــم ظروفهم مــن اإلرشاف املبارش عــى أعامل الرشكة
التي هلــم فيها مصالــح واحتياجهم إليهــا ،للتعرف عىل مدى
أمانــة وكفاءة اإلدارة يف إدارة أمواهلــم واملحافظة عىل حقوقهم
ومتكينهم من اختاذ القرارات السليمة يف عالقاهتم بالرشكة(((.
وأظن أننا ندرك متام ًا بأن الرشيعة اإلسالمية قد سبقت هذه
املنظامت مجيعها بتأسيسها ألركان احلوكمة؛ حيث تعترب العدالة
من أهم األسس التي تقوم عليها العقود الرشعية ،تساندها قيمة
الوفاء بالعقــود ،وهو ما تؤكده آيات متضافرة يف هذا الشــأن
منها :قول اهلل تعــاىل ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﴾((( ،وقوله تعاىل ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾(((.
((( حوكمــة الــركات «تعريف مع إطالله إســامية» -دكتور /حممد
عبد احلليم عمر -ص 2نسخة إلكرتونية.

((( سورة النساء اآلية .135

((( سورة األنعام اآلية .152
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كام أن املســؤولية قد بينتها الرشيعة اإلسالمية بشكل دقيق،
وربطتها بجانــب العبادة واملراقبة ،فاملســلم عنــد تعاقده مع
اآلخرين إنام هو مسؤول أمام اهلل تعاىل الذى أمر بالوفاء بالعقود.
وكام نظرت الرشيعة اإلســامية إىل املســاءلة يف تنظيمها
لعقود املعامالت ،فقد وضعت ُأسســ ًا ملحاســبة كل طرف عىل
مــدى التزامه بــأداء ما عليه مــن واجبات يف العقــد ،فجاء يف
احلديث الرشيف « :املسلمون عىل رشوطهم»(((.
وأما الشــفافية بمعنى الصدق واألمانة فلسنا يف حاجة إىل
التأكيد عىل موقف اإلســام من قيم الصــدق واألمانة واحلث
عليهام بشكل عام؛ إضافة إىل حتذيره وتنفريه من الكذب بشكل
خاص ،قــال رســول اهلل ﷺ« :إياكم والكذب فــإن الكذب
هيــدي إىل الفجــور ،وإن الفجور هيدي إىل النــار ،وإن الرجل
((( احلديث رواه الرتمذي وأمحد.
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ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتــب عند اهلل كذابا ،وعليكم
بالصــدق ،فإن الصدق هيــدي إىل الرب ،والرب هيــدي إىل اجلنة،
وإن الرجــل ليصدق ويتحــرى الصدق حتــى يكتب عند اهلل
صديقا»(((.
إن مالمــح هيكل نظــام احلوكمــة يف املؤسســات املالية
اإلســامية املنشــود يكمن أوال يف إيامن املتعاملني واملؤسسات
املالية بمفهوم املراقبة هلل تعاىل ثم بمراعاة األمانة العلمية واملهنية،

قــال تعاىل حكاية عن موســى عليه الصالة والســام ﴿ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﴾((( ،إن األحــق باإلدارة يف
املؤسسات املالية اإلسالمية هو من توفرت فيه هاتان الصفتان،
وكلام كانت املهمة واملسؤولية أعظم ،كان التشدد يف حتقق هاتني
الصفتني أكثر وأكرب.
((( احلديث رواه البخاري ومسلم.
((( سورة القصص اآلية .26
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وليست األمانة هنا إال رمز ًا ملا يستلزمه اإليامن باهلل تعاىل من
املحامد ،كاإلخالص والصدق والصــر واملروءة والعفة وأداء
الفرائض والكف عن املحرمات؛ وقد قال أكثر املفرسين يف قوله
تعــاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

(((

إن املراد هبا :التكاليف الرشعية عامة(((.
هذه نبذة خمترصة حــول املالمح ،ونتطــرق ألمهية تطوير
حوكمة الرشكات واملؤسسات املالية اإلسالمية يف املطلب التايل.
املطلب الثالث :تطوير حوكمة الرشكات واملؤسسات املالية
اإلسالمية:
أتطلع للمســتقبل بوضع بعض املالمح التي ننشدها والتي
تبني حاجة االقتصاد اإلســامي إىل تطويــر حوكمة الرشكات
واملؤسسات املالية اإلسالمية ،ومنها:
((( سورة األحزاب.72 :

((( تفسري القرطبي  - 230 /14ط .دار إحياء الرتاث العريب.
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 -1تعزيز دور الرقابة الرشعية اخلارجية:
واملقصود من التدقيق الرشعي اخلارجي هو :تتبع وفحص
األعامل للمؤسســة املالية اإلســامية هبدف التحقق من سالمة
التزامها بمقتىض مرجعيتها الرشعية والفنية املعتمدة(((.
إن بنــاء التدقيــق الرشعــي ،القائم عىل تعزيز الشــفافية،
واحلوكمة يف املؤسســات املالية اإلســامية ،يســاهم بشــكل
كبري يف ضبط هــذا املنهج ،بل وحتى أســلوب العمل يف تلك
املؤسسات املالية اإلسالمية ليساهم يف دعم مرشوع ديب عاصمة
االقتصاد اإلسالمي.
إن إدارات الرقابــة الرشعية الداخلية واهليئات الرشعية يف
املؤسســات املالية اإلسالمية تساهم بشكل كبري يف ضبط العمل
((( املؤمتر الرابع للهيئات الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية2004م
بحــث الدكتور ريــاض اخلليفي ص  6التأصيــل الرشعي ألعامل
التدقيق الرشعي اخلارجي.
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بام يتفق مع أحكام الرشيعة اإلســامية ،وتؤدي هذه اإلدارات
دورها بشــكل جيد ،ولكن دورها ينتهي عند الضبط الرشعي
الداخيل للمؤسسة ،ويأيت بعده الدور املكمل ،وهو دور الرقابة
الرشعية اخلارجية؛ وذلك لكي تؤســس هذه املهنة عىل أســس
علمية دقيقة لتقديم تصور واضح للمســامهني ،واملتعاملني مع
تلك املؤسســة بصورة عنواهنا الشــفافية ،وتدلل عىل مصداقية
الرشكة يف تعاملها الرشعي يف أنشطتها وعقودها ،فقد اعتمدت
معظم املؤسســات التقليديــة هنج التدقيق اخلارجــي ملا له من
حيادية كبرية ،ونحن ال نعني هبــذا الطرح أن نحجب الثقة عن
التدقيــق الرشعي الداخــي ،وإنام مقصدنا مــن ذلك هو تعزيز
جانب الشفافية واحلوكمة يف املؤسسات املالية اإلسالمية.
وتكمن أمهية التدقيق الرشعي اخلارجي بام ييل:
أ ) تعزيــز الثقة ورفع مســتوى الشــفافية لدى املؤسســة
واملتعاملني معها.
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ب ) التأثري اإلجيايب الفعال باجتــاه تقويم وتطوير اجلوانب
اإلجرائيــة فيام ينبغي أن يكون عليه عمل املؤسســة من الناحية
الرشعية ،مما يعزز قدرهتا األدائية واملهنية والفنية.
ت ) حتقيق األهداف االســراتيجية للمؤسسة؛ من حيث
الضبط الرشعي واخلطة الرشعية املعتمدة للتدقيق؛ لتوافق أعامل
املؤسسة مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية(((.
فالتدقيــق الرشعي اخلارجــي يعترب وســيلة لضبط التزام
املؤسسة املالية اإلســامية بمعايري الرشيعة من جهة ،وبمعايري
العمل املهني مــن جهة أخرى ،فيام يتعلــق بااللتزام باألحكام
الرشعية يف مجيع األنشــطة واألعامل .وهــو أمر مطلوب رشع ًا
وفق قاعدة« :ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب» ،جاء يف قرار
املجمع الفقهي ما نصه(:كل أداة حديثة وصل إليها اإلنســان بام

علمه اهلل وســخر له من وســائل؛ إذا كانت ختدم غرض ًا رشعي ًا
((( املرجع السابق.
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أو واجبــ ًا من واجبات اإلســام ،تصبح مطلوبــة بقدر درجة

األمر الذي ختدمه وحتققه من املطالــب الرشعية ،وفق ًا للقاعدة
األصوليــة املعروفة؛ وهــي :أن ما يتوقف عليــه الواجب فهو
واجب) ا .هـ (((.
 -2إجياد آليات متكن اهليئات الرشعيــة أو إدارات الرقابة
الرشعية من متثيلها يف اجتامعات جملس اإلدارة بصفة مراقب.
مل يتم  -حســب علمي  -أي تطبيق ملثل هــذه التجربة يف
املؤسســات املالية اإلسالمية ،فال يوجد هناك تقنني من اجلهات
اإلرشافية أو الرقابية بذلك األمر،ومل ُيلزم به من أي جهة معيارية.
وحاجتنــا هلذا التمثيــل الرشعي يف جمالــس اإلدارات هو
لتعزيز جانب الشــفافية يف اختاذ القــرارات املهمة ،حيث إنه يف
بعض األحيان يتم اختاذ قرارات من شــأهنا أن تؤثر يف مســرة
((( جملة املجمع الفقهي -الدورة اخلامسة -العدد  -5اجلزء -2461 /3
سنة 1988م.

38

دعــم اســـرتاتـيـجـيــة دبـي

املؤسسة املالية اإلسالمية ،من حيث املصداقية والشفافية دون أن
يكون للهيئة الرشعية أو جهاز الرقابة الرشعي أي دور أو تدخل
يف املوضــوع املقصود ،وال أتكلم عن القــرارات الفنية اخلاصة
بالعمل التشغييل ولكن أقصد تلك القرارات املصريية التي تؤثر
يف سري املؤسسة املالية اإلسالمية.
وأنتقــل اآلن للبعــد اآلخر مــن أبعاد التصــور لعاصمة
االقتصاد اإلسالمي ،وهو منظومة الزكاة والوقف.
•

•

•
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املبحث الثاني
حاجة االقتصاد اإلسالمي
إىل تفعيل دور الزكاة والوقف
الزكاة فريضــة رشعية ومالية وهلا تعلــق اجتامعي مهم يف

حياة الناس ،وهي ركن هام يف بناء االقتصاد اإلسالمي وحتقيق

العدالة االجتامعية ،غرضها ســعادة الفــرد واملجتمع ،وحتقيق
التكافل والرتابط بني أفراده(((.

والزكاة يف اللغة هي :النامء والطهارة والزيادة(((.
ويف اصطالح الفقهاء تطلق عــى :أداء حق جيب يف أموال

خمصوصة ،عىل وجه خمصوص(((.

((( الــزكاة ودورها يف هنضــة األمة  -د .عالء الدين زعرتي  -نســخة
إلكرتونيةwww.alzatari.net .

((( لسان العرب البن منظور مادة (زكا).

((( املوســوعة الفقهية الكويتية  -226 /23-طباعة ذات السالســل-
الكويت 1983م.
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وأمــا الوقف فهــو النافلــة االجتامعيــة املهمــة يف حياة
الشعوب واألمم.
والوقف يف اللغة :هو احلبس(((.
ويف اصطالح الفقهاء هو :حبس مال يمكن االنتفاع به ،مع
بقاء عينه بقطع الترصف يف رقبتــه ،عىل مرصف مباح؛ ويقصد
بقطع الترصف فيه؛ أنه ال جيوز للواقف أو لناظر الوقف بيعه أو
هبته ،كام أنه ال يورث عن الواقف(((.
وسوف نتناول هذا املبحث يف مطلبني:

((( املصباح املنري للفيومي مادة (وقف) .مكتبة لبنان -بريوت1990-م..
((( أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -الشيخ قاسم

القونــوي( ،ص ،)197/ط .دار الوفاء للنرش ،الســعودية ،الطبعة
األوىل1406 ،هـــ 1986 -م ،التعريفات ،اجلرجاين (ص،)328/

ط .دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ 1985 -م.
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املطلــب األول :دور الــزكاة والوقف وأمهيتهــا اقتصادي ًا

وجمتمعي ًا:

تلعب الزكاة دور ًا مه ًام يف تنشــيط االقتصاد وحتقيق التنمية
املنشــودة للمجتمع من خالل أســس اقتصاديــة مهمة ،وهي:
حماربة االكتناز ،وتشجيع االستثامر ،وتشجيع االنفاق.
فمن أهم األهداف التي تســعى إليها الزكاة هي منع اكتناز
األموال؛ فاكتناز األموال وإبقاؤها ســاكنة سوف يؤخر احلركة
االقتصادية واملنفعية للمجتمع.
ومن املعلوم أن هناك وظيفة اجتامعية لألموال ،واألموال يف
نظر الفكر االقتصادي اإلسالمي تقوم بوظيفة هامة يف املجتمع،
وال جيوز ملالــك هذه األموال أن حيــول دون أداء هذه األموال
لدورها االجتامعي عن طريق االكتناز والتجميد ،ولذا فقد حرم
اإلســام كنز األموال وتعطيلها عن احلركة ،ووردت نصوص
قرآنية متنــع من اكتناز النقــود وإخراجها من ميــدان التداول
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وجتميدهــا ،وقد رتب اهلل تعاىل عىل كنز األمــوال وعيد ًا مرعب ًا

ملن يتق اهلل وخياف حســابه وعقابه فقال اهلل تعاىل ﴿ :ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾(((.
فهذا التجميد من شــأنه أن يفســد التوازن املايل والتجارة

واالقتصــاد عامة ،ومن َث َّم يفســد بذلك التــوازن االجتامعي

ويؤدي إىل حمظــورات جيب منعها تبع ًا ملبدأ «ســد الذرائع»(((،

وعليه فال تصبح مسألة االكتناز مســألة شخصية أو فردية ،بل
تصبح مسألة ترشيعية ،ومشكلة اجتامعية تطالب الدولة بمنعها

عن طريق الترشيع بام هلا من سلطان ووالية.
((( سورة التوبة اآلية .35-34

((( قال الباجي :ذهب مالك إىل املنع من ســد الذرائع  ،وهي املسألة التي
ظاهرهــا اإلباحة ويتوصل هبا إىل فعل املحظــور ،املنثور يف القواعد

لبدر الدين الزركيش -90/8ط .دار الكتبي -القاهرة.
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وهــذا املفهوم يتوافق مع مبادئ االقتصــاد العاملي احلايل،

والذي يؤكد أن اكتنــاز األموال من أهــم العوامل التي تعوق

التنمية االقتصادية للدولة؛ ألن هذه املوارد الراكدة ال تدخل يف

عجلة االقتصاد ،وبالتايل تقلل من حجم املوارد املحلية ،ومن َث َّم
فإن ذلك يؤدي إىل مستوى تنموي أقل بكثري مما يمكن أن يتحقق
لو أن كل املوارد موظفة ومستخدمة يف إنعاش االقتصاد(((.

كام أن الزكاة تشــجع  -ضمني ًا  -استثامر األموال املكتنزة؛

ألن أمــوال الزكاة إذا مل تســتثمر وتُنمى ســوف تتالشــى مع
مرور السنني.

وأمــا العامل االقتصادي الثالث املرتبــط بالزكاة فهو مبدأ

تشــجيع اإلنفاق ،فالنظريات االقتصادية املعارصة التي تبني أن
االستثامر وحده ليس كافي ًا لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية إن مل
يتوفر السوق الذي يســتوعب رشاء املنتجات الصادرة عن هذه
((( د .عــاء الديــن زعرتي ،الــزكاة ودورها يف هنضة األمة -نســخة
إلكرتونيةwww.alzatari.net .
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االستثامرات ،فهناك عالقة مرتابطة بني االستثامر واإلنفاق؛ ألن
تقليل اإلنفاق يؤثر عىل السوق ،ويقلل من قدراته عىل استيعاب
املنتجات ،مما جيعل الكثريين غري راغبني يف أن خياطروا بأمواهلم
يف استثامرات جديدة(((.
وتعتــر الــزكاة مرتكز ًا أساســي ًا مــن مرتكــزات النظام
االقتصادي اإلســامي ،حيث وضع اإلســام قواعدها الثابتة
وحدد اإلجراءات العملية الالزمــة لتنفيذها يف احلياة العملية،
وألزم احلكومات يف الدول اإلســامية بالقيام بشــؤون الزكاة
جباي ًة ورصف ًا .ولذا فقد متيزت الزكاة بخصائص معينة باعتبارها

اقتطاع ًا مالي ًا مــن دخول وثروات املكلفني األغنياء ،وأهم تلك
اخلصائص(((:

((( الــزكاة ،األســس الرشعية والــدور اإلنامئي والتوزيعــي .انعمت
عبد اللطيف مشهور -ص  -.197املركز العاملي للفكر اإلسالمي،
بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع1993 ،م.

((( املنهــج التنموي البديــل يف االقتصاد اإلســامي .القاهرة :صاحلي
صالح -ص  -197 .616دار الفجر.2006 ،
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أ ) اتســاع وتنوع الوعاء اخلاضع للزكاة ،حيث تعترب مجيع
األموال القابلة للنامء ،ســواء كانت تلك األموال القابلة للنمو
حقيقية أم تقديرية ،وعاء للزكاة برشوط معينة.
ب ) تقســم األموال التي جتب فيها الــزكاة إىل جمموعتني
رئيســتني :األصول الرأســالية ،وتشــمل الثــروة احليوانية،
والذهب والفضــة ،واألرصدة النقديــة ،ورأس املال العامل،
واألوراق املالية.
ومتثل املجموعة الثانية الدخول املتولدة من استغالل األصول
الرأساملية ،وتشمل املنتجات واإليرادات والدخول املختلفة.
ت ) نمو حصيلــة الزكاة وجتددها ســنويا :من املعلوم أن
الوعاء اخلاضع للزكاة يرتبط بالنشاط االقتصادي ،وأن معظمه
يتكون من الدخل أو الناتج املتولد من استخدام عنارص اإلنتاج
ثم فإن حصيلة الــزكاة ترتبط ارتباط ًا
املتاحــة يف املجتمع ،ومن َّ
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وثيق ًا وطردي ًا بمســتوى النشــاط االقتصادي ،تنمــو وتتزايد
مع نموه ،وتتجدد ســنوي ًا مع دور النشــاط االقتصادي القائم
يف املجتمع.
ث ) الزكاة أداة مالية مســاعدة ومكملة ألدوات السياسة
النقدية يف حال حتقيق االستقرار النقدي؛ ذلك أن التأثري يف نسبة
معتربة من الدخل القومي يف مرحلــة اجلمع والتحصيل ،أو يف
مرحلة اإلنفاق والتوزيع هلا أمهيتها يف املســاعدة عىل التخفيف
من حدة االضطرابات النقدية(((.
كام تعد الزكاة من وجهة نظر ٍ
كثري من الفقهاء واملتخصصني
يف االقتصاد اإلســامي املؤسســة األوىل للضــان االجتامعي
يف اإلســام ،واألداة األوىل مــن أدوات التكافــل االجتامعي؛
فمــن خالل مصارفهــا املعروفــة يف الفقه يتجىل لنــا بوضوح
((( الــزكاة ومتويــل التنمية املحلية  -د .مجال العامرة وآخرون -نســخة
إلكرتونية.
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الدور الكبــر الذي تؤديه الزكاة يف حتقيق األهداف اإلنســانية
للمجتمع املســلم ،وهو ما يؤكد أن للزكاة آثار ًا اجتامعية كبرية
عىل املجتمع.
وأما الوقف اإلســامي فال يقل شأن ًا عن مرشوعية الزكاة
املفروضــة؛ فكالمهــا أنظمة إســامية رائدة ،متفقــة املبادئ
واألهداف بام يعود باملصلحة عىل أفراد املجتمع اإلسالمي ،وإن
ميدان الوقف ليس ميدان ًا ضيق ًا جامد ًا بل هو ميدان فسيح يشمل
كل ألوان الرب ،فكان الوقف وما يزال له أمهية تارخيية عظمى يف
الكفاح ضد الفقر والعجز ،الذي كان يشــكل عقبات كُربى يف
طريق تقدم اإلنسان ورقيه ،وحتقيق كرامته وحريته.
والوقف اإلسالمي باب من أبواب اخلري الذي انتهجته األمة
اإلسالمية لتحقيق القربات واألعامل الصاحلة ابتغاء مرضاة اهلل،
وهو يعكس حكمة اإلســام يف اســتغالل األموال وتوظيفها،
مع بقاء عينها ملصالح خريية دائمة ،فهو وســيلة متطورة لشكل
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اإلنفاق يف ســبيل اهلل تعاىل ،بحيث تتجــى احلكمة من العنرص
املستدام املفيد للمجتمع.
يقول العز بن عبدالســام « :قد علمنا مــن موارد الرشع
ومصادره أن مطلــوب الرشع إنام هو مصالــح العباد يف دينهم
ودنياهم»(((.
لقــد كان للوقف عىل مــر العصور اإلســامية دور مهم
وتارخيي يف حياة الشــعوب اإلســامية ،حيــث يعترب الوقف
اإلسالمي عنوانا متيزت به احلضارة اإلسالمية عىل مر العصور،
بل دعا إىل تطبيقها حرص ًا منه عىل زيادة أعامل الرب واإلحســان
من املسلمني تقرب ًا إىل اهلل تعاىل ،وتوثيق ًا للعالقات فيام بني الناس
مجيع ًا داخل املجتمع اإلســامي ،فيجوز الوقــف عىل الفقراء
واألغنياء ،واألقربــاء والغرباء ،واملســلمني وغريهم من أهل
((( قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبدالســام ص  -38دار
الكتب العلمية.
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الذمة ،الذين يعيشون داخل املجتمع اإلسالمي برشوط ذكرها
فقهاء املسلمني((( ،وفتح الباب واسع ًا لكل الناس أن ُيوقفوا من
أمواهلم نصيب ًا ُينفق يف وجوه اخلري(((.

وهنا تربز حاجة االقتصاد اإلسالمي إىل تفعيل دور الوقف
والزكاة باعتبارمها مصــدر ًا من مصادر الدخــل العام لألفراد
عىل جهة الرب واإلحســان؛ من جهة اإللزام يف الزكاة ومن جهة
التربع واإلحســان يف الوقف .وتكمن أمهية تفعيل هذا اجلانب
االقتصــادي احليوي يف تكامل القطاعــات االقتصادية العاملة
يف الدولة ،فال شــك أن املســؤولية املجتمعية حتتــم أن يتفاعل
األفراد يف املشاركة يف مســؤولياهتم جتاه املجتمع لسد حاجات
أفراده ومؤسســاته ،وقد ثبت يف التاريخ اإلســامي تربع كثري
((( املوسوعة الفقهية الكويتية  -226 /23-وما بعدها.

((( الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي يف تنمية املجتمع املدين -د.
منذر قحف -.ورقة عرضت يف ندوة نظام الوقف واملجتمع املدين يف

الوطن العريب  -لبنان 2001 -م -
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من الصحابة الكرام ملؤسســات الدولة اإلســامية وأفرادها يف
مواقف الشــدة ،ومل يقترص األمر عىل سد االحتياجات اخلاصة
بل تعــدى للخدمات العامة؛ فها هو عثــان بن عفان ريض اهلل
عنه عندما ســاهم بأمواله يف سد احتياج ثالثة مصارف جمتمعية
مهمة :منها اخلدمي املتمثل يف توفري احتياج عام للمسجد ،ومنها
اإلغاثي املتمثل يف توفري املاء للناس ،ومنها اجلانب العســكري
املتمثــل يف جتهيز اجليش من عدة وعتاد ،فقد حدّ ث األحنف بن
قيــس قال :قدمنا املدينة فجاء عثامن فقيــل :هذا عثامن  ،فدخل
عليه مالءة له صفراء قد قنع هبا رأســه  ،قال :ها هنا عيل؟ قالوا:
نعم  ،قال :هاهنا طلحــة؟ قالوا :نعم  ،قال هاهنا الزبري؟ قالوا:
نعم قال :هاهنا سعد؟ قالوا :نعم  ،قال :أنشدكم باهلل الذي ال إله
إال هو ،أتعلمون أن رســول اهلل ﷺ قال :من يبتاع مربد((( بني
فالن غفر اهلل له؟ فابتعته بعرشين ألفا أو مخســة وعرشين ألفا ،
((( املربد :اجلرن ،أو الفناء املتسع أمام الدور.
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فأتيت النبــي ﷺ فقلت :قد ابتعته  ،فقال :اجعله يف مســجدنا
وأجره لك ،قال :فقالوا :اللهم نعم  ،قال :فقال :أنشــدكم باهلل
الذي ال إله إال هو  ،أتعلمون أن رسول اهلل ﷺ قال « :من يبتاع
بئر رومة غفر اهلل لــه؟» ،فابتعتها بكذا وكذا ،ثم أتيته فقلت :قد
ابتعتها  ،فقال :اجعلها ســقاية للمســلمني وأجرها لك  ،قالوا:
اللهم نعم ،قال :أنشــدكم باهلل الذي ال إلــه إال هو  ،أتعلمون
أن رســول اهلل ﷺ نظر يف وجوه القوم فقــال« :من جيهز هؤالء
غفر اهلل له؟» يعنــي جيش العرسة  ،فجهزهتــم حتى مل يفقدوا
ً
عقاال وال خطاما ،قالوا :اللهم نعم  ،قال :اللهم اشهد،
ثالثا (((.

لقد اســتطاع العقل اإلســامي أن حيول البذرة الواردة يف
القرآن إىل شجرة وارفة الظالل ،وأن يرتجم كالم رسول اهلل ﷺ
وأعامل الصحابة الكرام األجالء إىل منظومة ترشيعية ،وإىل آليات
((( احلديــث رواه ابن أيب شــيبة يف املصنــف  ،17 /7ط .دار الفكر -
بريوت.
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قادرة عىل أن تكون حم ّينة باســتمرار ،وعىل أن تستجيب يف نفس
الوقت وبنجاح ملختلف مكونات الوقف التعبدية ،واالقتصادية
والقانونية واالجتامعية والسياسية عىل حد سواء(((.
املطلــب الثاين :مالمح تفعيل دور الــزكاة والوقف خلدمة
االسرتاتيجية (دعم ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي):
لئن كان الوقف اإلســامي مسألة تعبدية إيامنية غايتها الرب
والتقرب إىل اهلل تعاىل بتطبيق أحكامه والســر يف ظالل سنة نبيه
ﷺ فإنه أيض ًا مســألة عروقها ضاربة يف أعامق املال واالقتصاد
واالستثامر والتيسري والترصف واحلساب(((.
((( الوقف اإلســامي يف ضوء حتديــات التاريخ ومســتلزمات الفكر
واملياومة ،د .حسن القروايش -جملة أوقاف تصدر عن األمانة العامة

لألوقاف يف الكويت العدد  24سنة 2013م ص17-16

((( الوقف اإلســامي يف ضوء حتديــات التاريخ ومســتلزمات الفكر
واملياومة ،د .حسن القروايش -جملة أوقاف تصدر عن األمانة العامة

لألوقاف يف الكويت العدد  24سنة 2013م ص19
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نتعــرض يف هذا املطلب لبعض املالمــح العامة التي ُت َف ِّعل
دور هذا اجلانب اخلريي النفعي املهم ،وربطه بقطاع املؤسسات
املالية اإلســامية ،فمن املقرتحات التي يمكن أن نقدمها يف هذا
اجلانب هي:
أ ) الســعي نحو صياغــة منظومة الــزكاة والوقف كعمل
مؤسيس.
وأقصد هبــذه النقطة تفعيــل اهليكل املؤســي املدروس
ملنظومة الزكاة والوقف ،وصياغتها يف قالب مؤســي ،والعمل
عىل صياغة كيانات مدروســة تلبي حاجــة قطاعات االقتصاد
األخرى املكملــة ،لينضوي بعضها حتت املؤسســات اخلاصة
وبعضها حتت املؤسســات العامة ،مع مراعاة اجلوانب الرقابية
بشــكل فاعل وصارم لضامن عدم انحراف هــذه التجربة عىل
املدى البعيد.
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ب ) إجيــاد آليــات لتفعيــل أســاليب التكافــل الوقفي
بشــكل مؤسســات ماليــة إســامية ،وتبني نمــوذج الوقف
التكافيل إلدارة التأمــن التكافيل لتفيد منــه خمتلف القطاعات
االقتصادية األخرى.
ت ) السعي نحو إنشاء الصناديق الوقفية املتعددة األغراض.
لقد تنوعت األوقاف اإلسالمية عىل مر العصور اإلسالمية
فشملت جوانب عدة يف املجتمع ،ومعلوم أن أفكار كل جمتمع هي
وليدة عرصها ،فــا كان مه ًام يف وقت من األوقات ربام ال يكون
مه ًام يف وقت آخر؛ فمثال نجد يف التاريخ اإلسالمي أوقافا لعابري
الســبيل ،وأخرى للداللة عىل اجتاه القبلــة وهكذا ،فلم يقترص
األمر عــى النواحي احلاجية بل تعدى حتــى للكامليات ،وهذا
يعطي داللة واضحة عىل ســعة مفهوم الوقف وتناوله جلوانب
عدة من احلياة االجتامعية ،ولذلــك أعتقد أنه من املفيد جد ًا أن
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يتم دراســة مدى مسامهة املؤسســات املالية اإلسالمية يف توفري
وإجياد مثل هذه الصناديق املتعــددة التي تضمن احلياة الكريمة
والعيــش الرغيد ألفــراد املجتمع من خالل الــدور املجتمعي
والتنموي الذي ينبغي أن تقوم به تلك املؤسسات ،وهي تدعيم
الســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي ،حيث تساهم
تلك املؤسسات املالية بذلك العمل االجتامعي املهم.
وال بد من تنويع صور الوقف اإلســامي لتواكب الزمن
الذي نحن فيــه ومتطلباته اخلاصــة والعامة ،ومــا ينطبق عىل
منظومة الوقف ينطبق أيضا عىل الزكاة وفق مصارفها الرشعية.
ث ) السعي نحو إجياد كيانات مالية اقتصادية إسالمية قائمة
عىل أموال الوقف.
إن فكرة املؤسسة املالية القائمة عىل أموال الوقف هي فكرة
تستحق الدراســة والعناية؛ وقد طرحت من عدد من الباحثني
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املهتمني بالشــأن االقتصادي اإلســامي ،وتكمن روح الفكرة
يف املــزج بني اجلانــب االقتصادي والوقفــي يف آن واحد ،وقد
اتســع الفقه اإلســامي يف الوقف اتســاعا كبريا بحيث أصبح
حيقق أهدافا عامة وخاصة بحســب رشوط الواقف ،وكام يقول
الفقهاء « :رشط الواقف كنص الشارع»(((.
وعــى ذلــك فيمكــن أن يتم صياغــة النظام األســايس
للمؤسســات املالية املســتهدفة هبذه الفكرة بشكل حيقق التنمية
املســتدامة للمجتمــع ،مــع املــزج باجلانب االقتصــادي من
جهة أخرى.
وفقهاء اإلسالم كانوا وما زالوا حييطون الوقف اإلسالمي
بالدراسة االجتهادية الدقيقة ،ويســتنبطون احللول االجتهادية
لــكل ما يســتجد مــن مســائل يف إطــار تقويــة دور الوقف
((( بلغة السالك ألقرب املســالك أليب العباس الصاوي 120 /4-ط.
دار املعارف.
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اإلســامي ،وهذا االجتهاد مازال قائ ًام يتجــى يف دوائر اإلفتاء
واملجامــع الفقهية املتعددة التي تلبي اإلجابة عىل املســتجدات
النازلة لألمة.
وال بد من النظــر بجدية نحو التجديد الفقهي املناســب
ملسائل الوقف ،مع متســكنا بالثوابت العامة لنصوص الرشيعة
املســتقرة ،فاملوضوعات الفقهية املتعلقة بالوقف تتجدد بتجدد
الزمــان واملكان ،وهو مــا أثبته التاريخ من تعــدد الصور قديام
وحديث ًا ،لذلك ينبغي اســتثارة اهلمم لالجتهاد بفكر مســتلهم
من روح الرشيعة اإلسالمية ،يمزج أصالة الفقه مع جتدد الواقع
املعيش ،فتتحول ثقافة الوقف إىل ثقافة تنموية تراعي املستجدات

ٍ
بشمول حلاجات قطاعات املجتمع املختلفة.
القائمة مع النظر

جـ ) األوقاف اجلامعية من املؤسســات املالية اإلســامية
لدعم أوجه التنمية املختلفة كالتعليم والتدريب.

58

دعــم اســـرتاتـيـجـيــة دبـي

إن تعاون املؤسســات املالية اإلســامية إلنشــاء رشكات
متخصصة عىل سبيل الوقف هو خدمة ألوجه التدريب والتطوير،
بحيــث ختصص الرشكات جزء ًا من أرباحهــا لتنمية رأس مال
رشكات وقفية متخصصة خلدمة أغراض التنمية املستدامة؛ مثل
التدريب والتطوير التخصيص والبحوث والدارسات التنموية،
وكل ذلك يصب يف مصلحة قطاع االقتصاد اإلســامي الذي
ارتضت ديب أن تكون عاصمة له.
•

•

•
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املبحث الثالث
حاجة االقتصاد اإلسالمي
إىل التحكيم اإلسالمي
قبل الدخول يف الــكالم حول هذا املبحث املهم نلقي نظرة
رسيعة حول املفهوم ،ثم نستعرض بعدها نظرتنا حلاجة االقتصاد
اإلسالمي إىل التحكيم اإلسالمي.
املطلب األول :معنى التحكيم وحكمه:
التحكيــم يف اللغة مصــدر ٌ للفعل (حكــم) بمعنى قىض،
حلكم :القضاء .ويقال :حكم بينهم حيكُم بالضم ُحكام وحكم
وا ُ

له وحكم عليه .وحكّمــه يف ماله حتكي ًام إذا جعل إليه احلكم فيه
فاحتكم عليه يف ذلك(((.
((( املعجم الوسيط :طـ جممع اللغة العربية بمرص ،ما ّدة (حكم).
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والتحكيم يف االصطالح الفقهي هو :تولية اخلصمني حاكام
حيكم بينهام ،أو هو تصيري الغري حاكام(((.
فالتحكيم عبارة عن اختاذ اخلصمني حاكام برضامها لفصل
خصومتهام ودعوامها ،وهو عند الفقهــاء دون مرتبة القضاء إذ
يتوىل طلبه من قبل اخلصوم أنفسهم وليس السلطان أو من يقوم
مقامه من أصحاب الوالية عىل الناس كام هو احلال يف القضاء(((.
وقـد نحـا أهل القانون منحى الفقهـاء يف تعريف التحكيم
فعرفوه بأنه :نظام لتســوية املنازعات عن طريــق أفراد عاديني
خيتارهــم اخلصــوم ،إما مبــارشة أو عن طريق وســيلة أخرى
يرتضوهنا.
((( نظام القضاء يف الرشيعة اإلسالمية د .عبدالكريم زيدان -ص -247
مؤسسة الرسالة-بريوت1998م.

((( درر احلــكام رشح جملة األحكام  -عيل حيــدر  .-639 /16 -دار
الكتب العلمية  -بريوت 1991م.
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أو هو ُمكنة أطــراف النزاع بإقصاء منازعتهم عن اخلضوع

لقضاء املحاكم املخــول هلا طبق القانون ،كيــا ُتل عن طريق
أشخاص خيتاروهنم(((.

وقد اتفق الفقهــاء عىل مرشوعية التحكيــم؛ ألدلة تطلب
من مظاهنا(((.
كام أن جممع الفقه اإلســامي قد ناقــش موضوع التحكيم

وأصدر بشأنه قرار ًا جاء فيه:

((( التحكيــم التجــاري الدويل -صادق حممد اجلربان .ط .منشــورات
احللبي احلقوقية ،الطبعة :األوىل  2005م.

((( املبســوط ،شــمس الدين الرسخــي  - 62 / 21ط .دار الكتب
العلميــة ،بريوت  -الطبعــة األوىل 1993 -م -.منح اجلليل رشح

عىل خمترص خليــل -حممد عليــش 283 / 8 ،دار الفكر  -بريوت
  - 1989مغنــي املحتاج إىل معرفة معاين ألفــاظ املنهاج  -حممداخلطيــب الرشبينــي :379/ 4 ،دار الفكــر  -بريوت  -كشــاف

القنــاع عن متن اإلقنــاع  -منصور بن يونس بــن إدريس البهويت،
 :،308 / 6دار الفكر  -بريوت  ،1402 -حتقيق :هالل مصيلحي

مصطفى هالل .-
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إن جملــس جممع الفقه اإلســامي املنعقــد يف دورة مؤمتره
التاســع بــ «أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة» من 6 -1
ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 -1نيسان (أبريل) 1995م ،بعد
اطالعه عــى البحوث الواردة إىل املجمــع بخصوص موضوع
مبدأ التحكيم يف الفقه اإلســامي ،وبعد استامعه إىل املناقشات
التي دارت حوله ،قرر ما ييل:
أوالً :التحكيــم اتفاق طريف خصومــة معينة عىل تولية من

ٍ
منازعة بينهام بحك ٍم ملزم يطبق الرشيعة اإلسالمية.
يفصل يف

وهــو مــروع ســواء أكان بــن األفــراد أم يف جمــال
املنازعات الدولية.
ثاني ًا :التحكيــم عقد غري الزم لكل من الطرفني املحتكمني
واحلكم ،فيجوز لكل من الطرفني الرجوع فيه ما مل يرشع احلكم
يف التحكيم ،وجيوز للحكم أن يعزل نفسه  -ولو بعد قبوله  -ما
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دام مل يصــدر حكمه ،وال جيوز له أن يســتخلف غريه دون إذن
الطرفني ،ألن الرضا مرتبط بشخصه.
ثالث ًا :ال جيوز التحكيم يف كل ما هو حق هلل تعاىل كاحلدود،
احلكم فيــه إثبات حكم أو نفيه بالنســبة لغري
وال فيام اســتلزم
ُ
للحكَم عليه ،كاللعان ،لتعلق حق الولد
املتحاكمني ممن ال والية َ
به ،وال فيام ينفرد القضاء دون غريه بالنظر فيه ،فإذا قىض احلكم
فيام ال جيوز فيه التحكيم فحكمه باطل وال ينفذ.
رابع ًا :يشــرط يف احلكم بحســب األصــل توافر رشوط
القضاء.
خامســ ًا :األصل أن يتم تنفيذ حكــم املحكّم طواعية ،فإن
أبى أحد املحتكمنيُ ،عرض األمر عــى القضاء لتنفيذه ،وليس
للقضاء نقضه ،ما مل يكن جور ًا بين ًا ،أو خمالف ًا حلكم الرشع.
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سادس ًا :إذا مل تكن هناك حماكم دولية إسالمية ،جيوز احتكام

الدول أو املؤسســات اإلســامية إىل حماكم دولية غري إسالمية

توص ً
ال ملا هو جائز رشع ًا.
ويويص بام ييل:

دعوة الــدول األعضــاء يف منظمة املؤمتر اإلســامي إىل

اســتكامل اإلجراءات الالزمة إلقامة حمكمة العدل اإلســامية
الدولية ،ومتكينها من أداء مهامهــا املنصوص عليها يف نظامها،

واهلل املوفق .ا.هــ (((.

وفائدة التحكيم أنــه كالقضاء يف قطــع اخلصومة ،وذلك

بصدور حكــم ملــزم وواجــب التنفيــذ ،إذ ال خيتلف حكم
املحكمني عن حكم القضــاء من ناحية حجيته وآثاره ،فهو نافذ

بالنســبة لألمر املقيض به بالنســبة ملوضوع النزاع الذي ُب َّت فيه،
((( جملس جممع الفقه اإلســامي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بأبو ظبي
بدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة مــن  6 -1ذي القعدة 1415هـ
املوافق  6 -1نيسان (أبريل 1995م).
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مع كفالته لســائر الضامنات املتعلقة بحقوق الدفاع ،وســامة
اإلجراءات األساسية ،وقواعد النظام العام(((.
((( وخيتلف التحكيم عن القضاء يف عدة أمــور منها :أن القضاة تعينهم
الدولة ،أما املحكمني فيتم اختيارهم من قبل أطراف النزاع أنفســهم

بحرية ،وأن اإلجراءات أمام املحاكــم حتكمها القوانني والنظم ،أما

يف التحكيم فألطراف النزاع حرية اختيار مكان التحكيم ،والقواعد
الواجبــة التطبيق ،وحتــى حتديد املدة التي جيــب أن يصدر خالهلا

احلكم .واختيار أطراف النزاع للقانون الواجب التطبيق من شأنه أن
يسهل عمل املؤسسات املالية اإلســامية التي ختتار أحكام الرشيعة
اإلسالمية كقانون واجب التطبيق.

كــا خيضع احلكم الصادر عــن القضاء النظامــي إىل تعدد درجات
التقــايض من اســتئناف ومتييــز وغريها ،أما حكــم املحكمني فهو

هنائــي وال يقبل الطعــن إال بطريقة طعــن اســتثنائية واحدة هي
اإلبطال ،وهيدف هذا اإلجراء األخري إىل التأكد من ســر إجراءات

التحكيم وشــكل صدور احلكم ومدى مراعاة القواعد األساســية
لصدور األحكام ،وذلــك دون النظر يف املضمون .انظر- :التحكيم

ومســتجداته يف ضوء الفقه اإلســامي  -أ .د .حممد جرب األلفي-

نسخة إلكرتونية - http://www.alukah.net/library :التحكيم
التجاري الــدويل ،د .صادق حممــد اجلربان -.منشــورات احللبي
احلقوقية ،الطبعة :األوىل  2005م.
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املطلب الثاين :حاجة عاصمة االقتصاد اإلسالمي للتحكيم:
مع النمو املتســارع للمؤسســات املالية اإلسالمية ،وتزايد

اإلقبال عىل التحول نحو املرصفية اإلسالمية ،باإلضافة إىل توسع

تقديم املنتجات املالية اإلســامية وتنوعهــا ،أصبحت احلاجة
ملحة لتقديم الدعم واملساعدة للمؤسسات املالية اإلسالمية فيام
يتعلق باجلانب الترشيعي والقانوين ،خاصة أن معظم املؤسسات

املالية اإلســامية تتعامــل يف واقع خمتلط مع مؤسســات مالية
تقليدية هلا وضعهــا االقتصادي القائم ،األمر الذي ســاهم يف

نشــوء بعض النزاعات واخلالفات القانونية لبعض املؤسسات
املالية اإلسالمية ،وذلك بحكم طبيعة التعامل والفهم املختلف

الذي قد يكون ســببه االختالف يف تفســر رشوط وبنود العقد

عنــد التنفيذ أو ألســباب أخرى تكون حمل خــاف ونزاع بني
أطراف اخلصومة عادة.

إن أسلوب التحكيم موجود يف أذهان كثري من الناس حتى

قبل تقنينه وترشيعه ،ثم طــورت هذه األفكار لتنصب يف قالب
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ترشيعــي مكمل للتقــايض ،له خصائص وامتيازات مشــجعة
للجوء إليه ،وهو التحكيم عىل اختالف أنواعه املعروفة.

وســاهم تأخر بعض القضايا يف املحاكم إىل تأخري مصالح

بعــض املؤسســات املالية اإلســامية ،مــا دعــا إىل رضورة
البحث عن وســيلة أخرى حتقق اهلدف مــن التقايض وتتجاوز
الســلبيات القائمة ،ومن هنا فقد بدأ البحث عن جهة حتكيمية

حمايدة ومتخصصــة يف التحكيم تتوىل فــض النزاعات املتعلقة

باملؤسســات املالية اإلســامية ،وترسع من وتــرة التقايض،
وترد احلقوق ألصحاهبا عند حدوث النزاعات بني املؤسســات

املالية اإلسالمية.

يضاف إىل ذلك أن نمو التجارة الدولية وتشــابك املصالح

االقتصادية وثورة االتصــاالت التي جعلت العامل بأرسه كبيت

واحد ،وســهولة انتقال رؤوس األموال يف شــكل استثامرات

ضخمة ،وعقود نقل التكنولوجيا ،وعقود االنشــاءات ،وعقود
التجارة الدولية ،وعقود النقل اجلوي والبحري والربي ،وعقود
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التأمني ،والعقود املرصفية ،كل ذلك أوجد احلاجة املاسة لتطوير

آلية التحكيم اإلسالمي ليكون الوسيلة الفعالة واملناسبة للرجوع
إليه يف حسم أية خالفات تنشــب بني األطراف املتعاقدة ،وربام

يشكل  -يف املستقبل  -واقع التحكيم اإلسالمي عصب ًا مه ًام يف
جمال االقتصاد اإلسالمي.

وسبقت اإلشــارة إىل أن الرشيعة اإلسالمية قد عرفت مثل

هــذا النوع من أنــواع فض اخلصومات والنــزاع بني األطراف
املتخاصمة مع وجود التقايض ،الذي هو نظام مستقر لدى كثري
من األمم القديمة واحلديثة.

ومل هتمل الرشيعة اإلســامية هذا النظــام املهم ،بل تكلم

الفقهاء عن رشوط وضوابط التحكيم بشكل مفيد جد ًا ،يشكل
أرضية مناســبة للبناء عليها نحو تقنني التحكيم بشكل واضح

وسهل التطبيق.

وكان من ثمرة املحــاوالت اجلادة يف هذا الســياق افتتاح

بعض مراكز املصاحلة والتحكيم اإلسالمية يف ديب.
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ووجــود مثل هذه املراكــز له داللة مهمة عــى مكانة ديب
املاليــة؛ حيث متتلــك ديب مقومات البنية التحتيــة الالزمة ألن
تصبح مركز ًا عاملي ًا للتحكيم وتسوية النزاعات يف قطاع اخلدمات
املالية اإلسالمية.
واحلاجة للتحكيم ليســت مقترصة عىل املؤسســات املالية
اإلســامية ،ولكن لكــون املؤسســات املالية اإلســامية هلا
خصوصيتها يف أنشــطتها فتحتاج لنوع خــاص من طرق فض
املنازعــات  -لو حصلت  -بني املؤسســات املالية اإلســامية
نفسها أو مع غريها ممن يتعامل معها.
ولعلنا نشــاهد يف هناية االســراتيجية املباركة وجود مثيل
لتجربة حماكم مركز ديب املــايل العاملي((( ،حيث تعد حماكم مركز
ديب املايل العاملي الســلطة القضائية ملركز ديب املايل العاملي ،وهي
((( .www.difccourts.ae
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مسؤولة عن إدارة وتطبيق العدالة بشكل مستقل ،عرب حل كافة
النزاعات املدنية والتجارية ،ضمن احلي املايل ،يف مركز ديب املايل
العاملي ،علام بأنه تم تشكيل حماكم مركز ديب املايل العاملي ومركز
التحكيم الــدويل ( )DIFC LCIAلتعزيز عملية حل النزاعات
التجاريــة الدولية من خالل التحكيم والوســاطة .وتســتمد
قواعد التحكيم والوساطة صيغتها الترشيعية من قوانني حمكمة
لندن للتحكيم الــدويل ( )LCIAبعد أن تم تعديلها لتتالءم مع
احتياجات املركز(((.
ومن هنا جيب االهتامم بالتحكيم اإلســامي وتطوير آلياته
ليصبح مواكب ًا لتطور التغريات االقتصادية ،وملبي ًا الحتياجات
املؤسســات املاليــة اإلســامية يف قطاعاهتا املختلفــة حارض ًا
ومســتقبالً ،كام ال نغفــل قضية تثقيف رجــال األعامل وذوي
((( .www.difccourts.ae
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العالقات التجارية واملالية اإلســامية ،ومن له عالقات بقطاع
املالية اإلســامية بالتحكيم اإلســامي وأمهيته كوسيلة بديلة
لفض املنازعات.
ونأمــل أن نشــاهد مــن ضمــن التطــورات املصاحبــة
الســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي هيئة للتحكيم
لالقتصاد اإلســامي يف املركز املايل الدويل لتكمل عمل حماكم
املركز املايل يف ديب؛ بحيث تكون أنظمتها وقواعدها منضبطة مع
أصول التحكيم اإلسالمي.
ولذا فيمكن أن نقدم اقرتاحا هبذا الشأن يتمثل يف اآليت:
إنشــاء هيئة عاملية للتحكيم لالقتصاد اإلســامي يف املركز
املايل الدويل يف ديب لتســتقطب النزاعات اإلقليمية بل والعاملية
املتعلقة باملؤسسات املالية اإلســامية؛ وتوضع اخلطط الالزمة
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لتحقيــق هذا اهلــدف ،ويمكن االنطــاق من وجــود املركز
اإلســامي الدويل للمصاحلة والتحكيــم يف ديب ،وتعزيز كيانه
ليصبح هيئة عاملية للتحكيم اإلسالمي من ضمن خدمات املركز
املايل الدويل يف ديب.
•

•

•
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املبحث الرابع
دعم اسرتاتيجية دبي عاصمة االقتصاد
اإلسالمي من خالل حماورها السبعة
(التمويل اإلســامي .املنتجات احلالل .السياحة العائلية.

االقتصاد الرقمي .التصاميم اإلسالمية .القطاع املعريف .املعايري
التجارية والصناعية اإلسالمية).

املطلب األول :حول املفهوم:
مصطلح االســراتيجية يعــد من املصطلحــات القديمة

املأخوذ من الكلمة اإلغريقية ( )Stratoوتعني اجليش أو احلشود

العسكرية ،ومن تلك الكلمة اشتقت اليونانية القديمة مصطلح

( )Strategosوتعني فن إدارة وقيادة احلروب.

فاالسرتاتيجية تعني أصول القيادة ،ومن ذلك اإلسرتاتيجية
العســكرية أو السياسية التي تضمن لإلنســان حتقيق األهداف
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من خالل اســتخدامه وســائل معينة ،فهي علــم الرتتيب وفن
التخطيط ،ثم اســتعملت هذه الكلمــة يف املجاالت املتعددة يف
شتى مناح احلياة العامة(((.

وقــد أطلق ســمو الشــيخ حممد بــن راشــد آل مكتوم،

حفظه اهلل نائب رئيس الدولة رئيــس جملس الوزراء حاكم ديب
خطة اســراتيجية لتطوير قطاع االقتصاد اإلسالمي ،وضمت

سبعة توجهات رئيســة هبدف ترسيخ مكانة ديب كعاصمة عاملية
لالقتصاد اإلســامي ،وتأمل اخلطة االسرتاتيجية لتطوير قطاع
االقتصاد اإلســامي من خالل توجهاهتا الســبعة الرئيسة إىل

حتقيــق األهداف التي تم من أجلها إطــاق مبادرة ديب عاصمة
االقتصاد اإلسالمي ،وجاءت عىل النحو اآليت(((:

التوجــه األول« :املرجع العاملي واملركــز الرئيس للتمويل

اإلســامي بجميع أدواته» ،ويســعى لتوفري بيئة تنظيمية عاملية
((( ويكيبيديا  -املوسوعة احلرة.

((( أنظر موقع حكومة ديب/http://www.dubaifdi.gov.ae :
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ملزاولــة األعامل مــن خالل إصــدار اللوائــح والقوانني ذات
العالقة ،وبام يســهل مزاولة األعامل ويســتقطب املســتثمرين
ورجال األعامل لديب.
التوجه الثاين« :املركز الرئيس لصناعات األغذية واملنتجات
احلالل ،واالسم املوثوق يف اعتامدها» ،وهيدف إىل تطوير شبكة
حملية من التسهيالت واخلدمات اللوجستية إلنتاج وتطوير هذه
املنتجات والتصدير وإعادة التصدير ،وتطوير سلسلة من أفضل
املعايري يف هذا املجال.
التوجه الثالث« :الوجهة املفضلة للسياحة العائلية» ،فيهدف
إىل تعزيــز موقع ديب كمركز خلدمات الســياحة واإلقامة املثالية
للعائالت ،وتوفري سلسلة من التسهيالت والنشاطات السياحية
التي تناسب مجيع أفراد األرسة .وقد قطعت ديب شوطا كبريا حتى
اآلن يف تعزيز موقعها كوجهة سياحية مفضلة للعائالت من خمتلف
الدول حول العامل.
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التوجــه الرابــع« :املنصة الرئيســة للتجــارة اإللكرتونية
اإلســامية وصناعات املحتوى الرقمي اإلســامي» ،ويسعى
لتعزيــز موقع مدينــة ديب كواحــة وحاضنة لتطويــر الربامج
والتطبيقات واأللعاب اإللكرتونية ،وبوابة للتجارة اإللكرتونية
اإلسالمية ،ومركز عاملي للمحتوى اإلعالمي اإلسالمي ،وبيئة
حاضنة ورائدة لالقتصاد الرقمي اإلسالمي.
التوجه اخلامــس« :العاصمة العاملية للتصميم واإلبداعات
اإلســامية» ،وهيدف إىل تعزيــز موقع ديب كمركــز للتصميم
والعامرة اإلســامية ،ووجهــة عاملية لعرض وتــداول الفنون
اإلســامية بمختلف أنواعهــا ،ومركز أزياء عاملــي للتصميم
والعرض والبيع بالتجزئة لألزياء املحافظة.
التوجه الســادس« :املركــز واملرجع املعــريف والتعليمي
والبحثي يف كافة جماالت االقتصاد اإلسالمي» ،يسعى جلعل ديب
مدينة رائــدة فكريا ،ومركزا ومصدرا عامليا للمعلومات يف جمال
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املعرفــة والتعليم يف قطاع االقتصاد اإلســامي ،حيث أعلنت
ديب يف هــذا الصدد عن إطالق «مركــز ديب للصريفة والتمويل
اإلســامي» ،والذي هيــدف إىل إحداث قفزة نوعيــة يف تلبية
احتياجات قطاع الصريفة والتمويل اإلسالمي من خالل توفري
برامج التعليم األكاديمي ،والتأهيل والتدريب املهني ،والبحث
العلمي وفق أفضل املامرسات العاملية.
التوجه الســابع« :املركز املعتمد ملعايري االقتصاد اإلسالمي
وإصدار الشــهادات» ،وهيدف إىل جعل مدينة ديب مرجعا عامليا
إلصدار معايري اإلدارة اإلســامية ،ومركــزا معتمدا إلصدار
شهادات احلالل ملختلف املنتجات واخلدمات(((.
هذه املقومات الســبعة تسترشف املســتقبل املايل لالقتصاد
اإلســامي يف ديب بشــكل متكامل ،حيث راعــت التوجهات
الســبعة قطاعات االقتصــاد كاملة مــن حيث البنيــة التحتية
((( املجلة اإللكرتونية إيالف -العدد  4523األربعاء  9أكتوبر .2013
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الســراتيجية «ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي» ،ومتطلبات
التنفيــذ وآلية التنفيذ ومراجعة وتدقيق التنفيذ ،فشــملت -كام
يقول أهل النحو والعربيــة  -األزمنة الثالثة :املايض واحلارض
واملستقبل.
فحقا هي نظرة تتحدث عن املايض واحلارض واملستقبل.
وبعد هذه اللمحة املخترصة عن هذه التوجهات الســبعة،
أستطلع مالمح اسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي من
خالل توجهاهتا السبعة يف املطلب اآليت:
املطلب الثــاين :مالمح اســراتيجية ديب عاصمة االقتصاد
اإلسالمي من خالل توجهاهتا السبعة:
تتمتع ديب بمكانة مالية مهمــة  -إقلي ًام وعاملي ًا  -وذلك من
خالل جمموعة مــن القوانني ،والتنظيامت املدنيــة ،والتجارية،
الشاملة واخلدمات املســاندة لقطاعات متعددة يف الدولة ،وقد
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انسجمت تلك االسرتاتيجية مع توجهاهتا السبعة لتحقق مكانة
ديب عاصمة لالقتصاد اإلسالمي.
وإذا ما تناولنا هذه التوجهات السبعة بنظرة مستقبلية فلعلنا
نتلمس مالمح مقرتحة لتلك التوجهات ،ومنها:
 -1إنشــاء ســوق للســلع الدوليــة ملتطلبات الســيولة
للمؤسسات املالية اإلسالمية.
تعدّ ديب اليــوم مركز ًا جتاري ًا رائد ًا عــى الصعيد اإلقليمي،
وتتمتــع ببيئــة أعامل رفيعــة املســتوى ،كام متتــاز ديب بموقع
اســراتيجي جيعل منها منفذ ًا فريد ًا إىل منطقة تشهد نمو ًا مطرد ًا
عىل صعيد االقتصاد والســكان والفرص االســتثامرية ،من هنا
كانت احلاجة إىل إنشاء سوق السلع الدولية لالقتصاد اإلسالمي،
عىل غرار ســوق زيت النخيل يف بعض الدول ،وســوق السلع
يف دول أخرى.
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ويعترب مركــز ديب املايل العاملي امللتقــى األمثل للرشكات
التجارية العاملية ،حيث يضم أكثــر من  800رشكة بام فيها 18
من أكرب  25مرصف عاملي ،و 8مــن أضخم مديري األصول،
و 6من أكرب  10رشكات التأمــن ،باإلضافة إىل  6من أكرب 10
رشكات املحاماة واالستشارات القانونية يف العامل(((.
و تســاهم هذه اخلطوة يف تعزيز نمو أعامل اخلدمات املالية
اإلســامية ،والنشــاطات التجاريــة يف ديب خاصــة واملنطقة
اإلقليميــة والعاملية أيضــا .وهو يدعم االســراتيجية من جهة
التمويل اإلســامي ،حيث يعزز مكانة ديب يف صناعة التمويل
وانتشارها ،وفق أســس علمية رشعية منهجية تتالىف السلبيات
يف التطبيقات املشاهبة.
 -2السعي نحو إنشــاء هيئة عاملية للحالل يف ديب عاصمة
االقتصاد اإلسالمي.
((( موقع مركز ديب املايل العامليwww.dfsa.ae :
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تكمــن أمهية إنشــاء هيئة عاملية للحــال وحتتضنها ديب -
عاصمة االقتصاد اإلسالمي -يف أهنا تؤصل هلذه الصناعة املهمة
والتي باتت تشكل هاجســا لكثري من املسلمني الذين يتحرون
احلالل يف املأكل واملرشب ،وتساهم هذه اهليئة العاملية للحالل يف
وضع البنية التحتية للضوابط الرشعية املعتمدة للحالل ،وتقوم
عىل إدارة املعايري واألســس الصحيحة ملثل هذا املجال ،فتكمل
هذه احللقة سلسلة اإلنجازات املتكاملة يف حتقيق االسرتاتيجية،
من خالل هذا التوجه وهو املنتجات احلالل.
 -3وضع قوانني وترشيعات خلدمة املنشآت السياحية ذات
الطابع الرشقي.
ُتقق هذه الفكرة توجهني مهمني ومها :الســياحة العائلية
والتصاميم اإلســامية؛ حيث هتتم كثري مــن العوائل باحلفاظ
عىل تقاليدها وعادهتا يف ســفرها وتنزهها ،مما يســتدعي نوعية
خاصــة من املعامل الســياحية التــي تتضمن ضوابــط ومعايري
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خاصة يف البناء والعامرة والتصميم ،حتافظ عىل اهلوية اإلسالمية
واملحلية ،مــع ب ٍ
عد إضايف ،يتمثل يف اجلذور املتأصلة لشــعوب
ُ

املنطقة العربية.
 -4تبني ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي ملرشوع« :اآليزو»
اإلسالمي لضبط اجلودة الرشعية.
إن معايري اجلودة هي بمثابة املصباح الذي يتم احلكم يف ضوئه
عىل مدى حتقيق األهداف اخلاصة باجلودة يف املؤسسة املالية ،وقد
دخلت معايري اجلودة خمتلــف املجاالت التجارية والصناعية يف
العقد األخري من القرن العرشين ،وال مانع من أن تتطور لتشمل
املؤسسات املالية اإلسالمية ،لكي ختضع تلك املؤسسات املالية
اإلسالمية لتطبيق معايري ومقاييس عاملية ،لضامن جودة التطبيق
املتني املتميز باجلودة العالية يف املدخالت واملخرجات الرشعية؛
وأعني باملدخالت اإليرادات ،وباملخرجات األرباح.
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إن معايــر اجلودة عبــارة عــن جمموعة مقاييــس حمددة
للمقارنــة واحلكم تســتعمل لوضع أهداف وتقييــم اإلنجاز،
وقد تكون معربة عن املســتويات املرحليــة واآلنية لإلنجاز يف
املؤسســة ،وقد تكون هــذه املعايري أيض ًا عبارة عن مســتويات
تضعها إحدى اجلهات اخلارجية أو مستويات إنجاز يف مؤسسة
أخرى يتم اختيارها للمقارنة ،وعــى كل األحوال فإن تطبيقها
ســوف حيقق  -بال شــك  -نقلة نوعية يف جمال العمل املؤسيس
للمؤسسات املالية اإلسالمية وجودهتا ،لتطبيق أهدافها املحلية
واإلقليمية والعاملية.
ال ســيام وأن اإلسالم قد حث عىل التشبث بمعايري اجلودة؛
فقد حث كذلك عىل بناء جمتمع قوي متامسك من خالل اإلتقان
واإلخالص يف العمل ،وتنميــة الرقابة الذاتية حتقيق ًا للجودة يف
أداء األعامل ،حيث إن كثريا مــن اآليات القرآنية الكريمة تعزز
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االلتــزام باجلودة واإلتقــان يف العمل بدافع إيــاين ،قال تعاىل
﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾((( ،وجــاء
يف احلديــث الرشيــف « :إن اهلل حيب إذا عمــل أحدكم عم ً
ال
أن يتقنه »(((.
وإنشــاء واحتضان هذا املعيــار حيقق البعــد االقتصادي
اإلســامي للمعايــر التجاريــة للصناعة املالية اإلســامية،
فيكــون داعــا للتوجــه االســراتيجي لدعــم ديب عاصمــة
لالقتصاد اإلسالمي.
 -5إجياد كيانات إعادة تأمني تكافلية ضخمة.
تتصف أسواق التأمني اإلقليمية بأهنا صغرية احلجم ،وربام
ال تلبــي الطموح يف أرضية مالية تنادي بأن تكون هلا الريادة عىل
((( سورة التوبة اآلية .105

((( احلديث أخرجه أبويعىل والطرباين.
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املســتوى اإلقليمي والعاملي ،ومن هنا تــرز أمهية وجود قطاع
إعادة التأمني اإلسالمي لتُعنى بتلبية الطلب عىل خدمات التأمني
التكافيل وإعادة التأمني التكافيل يف املنطقة ،ولذا ال بد من تنسيق
اجلهود عىل املستوى اإلقليمي ،عرب ًّيا وحمل ًّيا ،إلنشاء كيان قوي
ومتامسك إلعادة التأمني يتبع املنهج التكافيل(((.
 -6إنشاء مركز تدريب عايل املستوى للاملية اإلسالمية.
هيدف هذا املقرتح لتعزيز وتغذية قطاع االقتصاد اإلسالمي
بالكوادر املؤهلــة واملتخصصة يف املعامالت املالية اإلســامية
واخلدمات املصاحبة هلا ،ويشمل هذا املركز مجيع جوانب املعرفة
التخصصية هلذا التوجه ،من قطاع معريف واســع النطاق ،ومن
((( التأمني التجــاري وإعادة التأمــن  -د .الصديق الرضير ص 204ـ
 .206مــن أعامل النــدوة الفقهية األوىل لبيت التمويــل الكويتي ـ
1987م.
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هتيئة القتصــاد رقمي فعــال ،يديره كــوادر مؤهلة متخصصة
يف قطاع االقتصاد اإلســامي .كام يقدم هذا املركز الشــهادات
املعتمــدة ،ويتطور لكي يشــمل املنح التعليميــة العاملية ليكون
مركز ًا تأهيلي ًا عاملي ًا.
ويمكن االنطــاق من جتربة «مركز ديب للصريفة والتمويل
اإلسالمي» ،حيث يتم دعمه ليكون النواة األوىل للمركز الدويل
للتدريب والتطوير.
وبعد هــذا التجــوال املخترص فــإين أختم هــذا املبحث
بمطلــب يبني عنارص القــوة التي متتلكها ديب ،حتقيق ًا لرتســيخ
اســراتيجية ديب عاصمــة االقتصــاد اإلســامي؛ مــن أجل
رفــع درجة التحدي الــذي اختذه القائمون عــى هذا املرشوع
احليوي املهم.
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املطلب الثالث :عنارص القوة التي متتلكها ديب يف جمال ترسيخ

اسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي:

متتلــك ديب مزايا وخصائص تؤهلهــا ألن تصبح عاصمة
االقتصاد اإلسالمي ،حيث:
 -1تنمو أعداد املؤسسات املالية بمعدالت واضحة.
 -2تنمو احلصة السوقية للمؤسسات املالية يف السوق املايل
يف ديب بمعدالت مهمة.
 -3تنمــو أصــول تلك املؤسســات املالية مــن متويالت
واستثامرات بصورة واضحة.
 -4ترتاكم خربات تلك املؤسســات بمرور الوقت يف جمال
اخلدمات املالية.
 -5يوجد يف ديب قاعدة  -ال بأس  -هبا من املؤسسات املالية
اإلسالمية ،يمكن أن تشكل نقطة االنطالق هلذا التوجه.
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 -6املنافســة عىل متكني ديب عاصمة لالقتصاد اإلســامي
تبــدو أقل حدة من تلك التي ســتواجهها عند التحول إىل نقطة
متركز مايل تقليدي؛ لكون املنافســة العاملية أشد رشاسة يف عرص
العوملة ،وخصوصا يف املجال املايل التقليدي.
مثل هذه العوامل تشكل زمخا كافيا ألن تعلن ديب استعدادها
ألن تكون عاصمة االقتصاد اإلســامي للعــامل ،خصوصا أنه
حتى اآلن ال يوجد لدينا يف العامل اإلســامي ما يســمى باملركز
املايل االسالمي.
وهلذه املميزات ،ال بــد من مراعاة بعض اجلوانب املهمة يف
ترسيخ فكرة دعم ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي ،ومنها:
 -1حتتاج ديب إىل تطوير األدوات املالية اإلســامية وعقود
تلــك األدوات عىل نطاق أكــر؛ وذلك هبدف توفري تشــكيلة
واســعة ومتنوعة من األدوات والعقود املالية اإلســامية التي
تناسب مجيع املنتجات والقطاعات.
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 -2متكني املؤسســات املالية اإلسالمية من النمو واملنافسة

املاليــة يف الســوق املايل اإلقليمــي والعاملي ودعمهــا لتحقيق
هذا الغرض.

 -3االهتــام بتوفــر العاملة املاهــرة واملتخصصة يف جمال

األعــال املالية اإلســامية ،وتوســيع نطاق مراكــز التدريب
ثم جيب
املتخصصــة يف تقديم تلك التخصصــات يف ديب ،ومن َّ

أن حتظــى تلك املؤسســات بأولوية ،يف عملية إنشــاء وتطوير
املؤسسات التعليمية بالدولة.

 -4إجياد آلية عمل للتمهيد لسوق اقتصاد إسالمي إقليمي،

ثم الدخول للعاملية ،وتطوير قواعد وأســس العمل يف هذا
ومن َّ

السوق ،وذلك ملواجهة احتياجات التمويل اإلسالمي ،ولتعظيم
االستفادة من السيولة املتاحة لدى الدول املشاركة(((.

((( بعض هذه األفكار مســتوحاة من مقال للدكتور حممد السقا  -أستاذ
االقتصــاد بجامعة الكويت -يف مقالة منشــورة مــن مركز اخلليج

لسياسات التنمية2013.م.
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ويــرى املراقبون بأن الطلــب تزايد عىل اخلدمــات املالية
اإلسالمية يف املنطقة اإلقليمية وخصوص ًا يف دول اخلليج بشكل
واضح ،األمر الذي دعا كثري ًا من أصحاب رؤوس األموال إىل
إنشاء املزيد من املؤسسات املالية اإلسالمية ،استجابة هلذا النمو
املتزايد يف الطلب عىل تلك اخلدمات املالية اإلسالمية.
إن تزايد الطلب عىل املنتجات واخلدمات املالية اإلســامية
يعزز دعم االقتصاد اإلسالمي يف ديب.
•

•

•
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد،
فقد مــ َّن اهلل تعاىل عيل بإكامل هذا البحــث املتواضع الذي

تناول دعم اسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي ،تطوفت
به خالل اســتعرايض ألهم مالمح وأفكار هذه االســراتيجية
املباركــة والتي اختذهتا ديب عنوانا للتحدي للمســتقبل القريب،
ويف ختام بحثي هذا فقد ترسخت لدي قناعة أكيدة:
أن اهلمــم العالية ال تقبل بغري الطموحــات واإلنجازات
العالية ،وهذا ما ســاهم بشــكل كبري لتحديد مسار هذا التوجه
املهم يف مسرية االقتصاد اإلسالمي اإلقليمي والعاملي.
كام توصلت لنتائج وتوصيات ومقرتحات عدة ربام تساهم
يف دعم اسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد اإلسالمي وهي:
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أوال :النتائج:
 -1اســتوعبت اخلطــة الطموحة قطاعــات متعددة حتقق
التكامل لتهيئة األجواء لدعم اسرتاتيجية ديب عاصمة االقتصاد
اإلسالمي.
 -2البيئة الترشيعيــة والتنفيذية والرقابية تلعب دورا مؤثرا
يف دعم وتعزيز «ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي»؛ لينتج عنه
االنســجام الكامل بني البيئة املالية وغريها من البيئات املهمة يف
الدولة املكملة لقطاع االقتصاد.
 -3إن مالمــح هيكل نظام احلوكمة يف املؤسســات املالية
اإلسالمية املنشــود يكمن يف إيامن املتعاملني واملؤسسات املالية
بمفهوم املراقبة هلل تعاىل ثم بمراعاة األمانة العلمية واملهنية.
 -4إن بنــاء التدقيــق الرشعي القائم عىل تعزيز الشــفافية
واحلوكمة يف املؤسســات املالية اإلســامية يســاهم بشــكل

عـاصمـة االقتصـاد اإلسـالمي

93

كبري يف ضبط هذا النهج وأســلوب العمــل لدعم ديب عاصمة
االقتصاد اإلسالمي.
 -5للوقــف والــزكاة دور مهــم يف احليــاة االقتصاديــة
واملجتمعية.
 -6متتلك ديب مقومات البنيــة التحتية الالزمة ألن تصبح
مركز ًا عاملي ًا للتحكيم ،وتســوية النزاعــات يف قطاع اخلدمات
املالية اإلسالمية.
 -7تتمتــع ديب بمكانــة مهمــة  -إقلي ًام وعامليــ ًا  -وذلك
من خالل جمموعــة من القوانني والتنظيــات املدنية والتجارية
الشــاملة ،واخلدمات املساندة لقطاعات متعددة يف الدولة ،وقد
انسجمت تلك االسرتاتيجية مع توجهاهتا السبعة لتحقق مكانة
ديب عاصمة لالقتصاد اإلسالمي.
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ثانيا :التوصيات واملقرتحات:
 -1تعزيــز دور الرقابة الرشعية اخلارجية ،ووضع القوانني
املنظمة للتدقيق الرشعي اخلارجي.
 -2إجياد آليات متكن اهليئات الرشعيــة أو إدارات الرقابة
الرشعية من متثيلها يف اجتامعات جمالس اإلدارات بصفة مراقب.
 -3تفعيل اهليكل املؤسيس املدروس ملنظومة الوقف والزكاة
وصياغتهام يف قالب مؤســي يلبي حاجــة قطاعات االقتصاد
اإلسالمي األخرى املكملة.
 -4إجياد آليات لتفعيل أســاليب التكافل الوقفي بشــكل
مؤسسات مالية إسالمية ،وتبني نموذج الوقف التكافيل إلدارة
التأمني التكافيل ،خلدمة خمتلف القطاعات االقتصادية األخرى.
 -5السعي نحو إنشاء الصناديق الوقفية املتعددة األغراض.
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 -6السعي نحو إجياد كيانات مالية اقتصادية إسالمية قائمة
عىل أموال الوقف.
األوقاف اجلامعية من املؤسســات املالية اإلســامية لدعم
أوجه التنمية املختلفة؛ كالتعليم والتدريب.
 -7إنشاء هيئة عاملية للتحكيم لالقتصاد اإلسالمي يف املركز
املايل الدويل يف ديب.
 -8إنشــاء ســوق للســلع الدوليــة ملتطلبات الســيولة
للمؤسسات املالية اإلسالمية.
 -9إنشاء هيئة عاملية للحالل يف ديب.
 -10وضع قوانني وترشيعات خلدمة املنشــآت الســياحية
ذات الطابع الرشقي.
تبني ديب عاصمة االقتصاد اإلســامي ملرشوع « :اآليزو »
اإلسالمي لضبط اجلودة الرشعية.
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 -11إجياد كيانات إعادة تأمني تكافلية ضخمة.
 -12إنشــاء مركز تدريب عايل املستوى للاملية اإلسالمية،
تساهم بتمويله املؤسسات املالية.
هذا ما أكمل اهلل تعاىل عيل بفضله وكرمه وأســأل اهلل تعاىل
أن أكون قدمت تصورا مستقبليا مناسبا لتحقيق اسرتاتيجية ديب
عاصمة االقتصاد اإلسالمي ،فإن كان يف ما ذكرته خري فمن اهلل
تعاىل وتوفيقــه ،وإن كان فيه غري ذلك فمن نفيس املقرصة ،واهلل
ويل التوفيق.
•

•

•
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 -1أنيس الفقهــاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -
الشيخ قاســم القونوي  -ط .دار الوفاء للنرش– السعودية – الطبعة
األوىل – 1406هـ 1986 -م .
 -2التحكيــم التجاري الــدويل ،د .صادق حممــد اجلربان-.
منشورات احللبي احلقوقية ،الطبعة :األوىل  2005م.
 -3البعد املرصيف يف حوكمة الرشكات ،جملة مصارف ،الكويت،
العدد  ،45السنة ،2006د .أمحد منري نجار.
 -4الزكاة ومتويل التنمية املحليــة  -د .مجال لعامرة وآخرون-
نسخة إلكرتونية.
 -5بلغة السالك ألقرب املســالك أليب العباس الصاوي-ط.
دار املعارف.
 -6التأصيل الرشعي ألعامل التدقيــق الرشعي اخلارجي -د.
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رياض اخلليفي -املؤمتر الرابع للهيئات الرشعية للمؤسســات املالية
اإلسالمية 2004م.

 -7التأمــن التجاري وإعادة التأمــن،د .الصديق الرضير،من

أعامل الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكويتي1987م.

 -8التحكيم ومستجداته يف ضوء الفقه اإلسالمي  -أ .د .حممد

جرب األلفي -نسخة إلكرتونية.

 -9التعريفات ،اجلرجاين– ط .دار الكتاب العريب – بريوت –

الطبعة األوىل – 1405هـ 1985 -م

 -10اجلامع ألحكام القرآن املعروف بـ تفسري القرطبي – حممد

ابن أمحد القرطبي-ط .دار إحياء الرتاث العريب -بريوت 1967م.

 -11حوكمة الرشكات «تعريف مع إطالله إسالمية» -دكتور/

حممد عبد احلليم عمر -نسخة إلكرتونية.

 -12حوكمة الرشكات يف القرن الواحد والعرشين  -جمموعة

مركز بحوث غرفة التجارة األمريكية واشنطن  -ترمجة سمري كريم
 -نرش املرشوعات الدولية اخلاصة.
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 -13دراسة عن مشكالت تطبيق مبادئ حوكمة الرشكات عىل
القيد والتداول يف سوق األوراق املالية.
 -14مبدأ اإلفصاح والشفافية -أ .عبد اهلل عبد اللطيف عبد اهلل
حممد -نسخة إلكرتونية.
 -15درر احلــكام رشح جملــة األحكام -عــي حيدر/16 -
 .-639دار الكتب العلمية-بريوت 1991م.
 -16الــدور االقتصادي لنظــام الوقف اإلســامي يف تنمية
املجتمع املدين -د .منذر قحف .ورقة عرضت يف ندوة نظام الوقف
واملجتمع املدين يف الوطن العريب  -لبنان 2001 -م.
 -17دور حوكمــة الرشكات يف اإلصــاح االقتصادي .ورقة
بحثية مقدمة من الباحث /عيد بن حامد الشمري إىل املؤمتر العلمي
األول لكلية االقتصاد بجامعة دمشق -نسخة إلكرتونية.
 -18دور حوكمة الــركات يف التنمية االقتصادية  -الدكتور
مناور حداد -نسخة إلكرتونية.
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 -19الرسالة نت  5 -أكتوبر  -2013نسخة إلكرتونية.
 -20الزكاة :األســس الرشعية والــدور اإلنامئي والتوزيعي-

أ .نعمت عبد اللطيف مشــهور -إصدارات :املركــز العاملي للفكر
اإلســامي -،املؤسســة اجلامعية للدراســات والنــر والتوزيع،

. 1993/1413

 -21الــزكاة ودورها يف هنضة األمــة -د .عالء الدين زعرتي

-نسخة إلكرتونية.

 -22قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبدالســام -

دار الكتب العلمية -بريوت

 -23كشاف القناع عن متن اإلقناع  -منصور بن يونس البهويت

 -ط .دار الفكر -بريوت .1402

 -24لسان العرب البن منظور  -دار املعارف.
 -25املبســوط  -لشــمس الدين الرسخيس  -ط .دار الكتب

العلمية – بريوت  -الطبعة األوىل 1993 -م.

 -26جملة املجمع الفقهي -العدد  -5سنة 1988م.
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 -27املعجم الوسيط :طـ جممع اللغة العربية بمرص.
 -28املصباح املنري للفيومي -مكتبة لبنان -بريوت1990-م.
 -29املصنف البن أيب شيبة  -ط .دار الفكر – بريوت.
 -30مغنــي املحتاج إىل معرفــة معاين ألفــاظ املنهاج -حممد
اخلطيب الرشبيني :دار الفكر  -بريوت –
 -31منح اجلليل رشح عىل خمترص خليــل -حممد عليش ،دار
الفكر  -بريوت .1989 -
 -32املنثــور يف القواعد  -بدر الديــن الزركيش –النارش :دار
الكتبي -القاهرة.
 -33املنهج التنموي البديل يف االقتصاد االســامي ،صاحلي
صالح .-دار الفجر -القاهرة .2006
 -34الوقف اإلســامي يف ضوء حتديات التاريخ ومستلزمات
الفكر واملياومة  -د .حســن القروايش« -جملــة أوقاف» تصدر عن
األمانة العامة لألوقاف يف الكويت العدد  24سنة 2013م.
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 -35املوســوعة الفقهية الكويتية  -طباعة ذات السالســل-
الكويت 1983م.
 -36موقع املعرفة -موقع الكرتوين.
 -37موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عىل اإلنرتنت
 -38موقع ويكيبيديا – املوسوعة احلرة.
 -39موقع املركز املايل الدويل يف ديب www.difccourts.ae
•

•

•
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من إصدارات إدارة البحوث (2014م)
 -1حلية األدباء يف نظائر الضاد والظاء.
 -2رسالة إىل القايض.
 -3الكفيل.
 -4اآلثــار املرتتبــة عىل عقد الكفالــة املالية يف الرشيعة اإلســامية
والقانون اإلمارايت.
 -5تناصح الورثة يف املرياث.
 -6من فقه الوقف (ط .)2
 -7خطبة اجلمعة املوحدة ودورها يف املجتمع.
 -8الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق.
 -9الكتاب بني اإلعارة واالستعارة.
 -10تكوين مكتبة لألبناء.
 -11احلج خطوة خطوة.
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 -12أدعية خمتارة من الكتاب والسنة.
 -13أذكار احلج والعمرة.
 -14وصايا وتوجيهات حلجاج بيت اهلل احلرام.
 -15احلج مقاصد وآداب.
 -16العيد فرحة وآداب.
 -17سنة االعتكاف أحكام وآداب وثمرات.
 -18خمالفات يقع فيها بعض الصائمني.
 -19صندوق التكافل (ط.)2
 -20فتاوى خمتارة حول الصوم.
 -21كلامت إىل الشباب (يف العالقة مع اهلل والنفس واألرسة واملجمع).
 -22مواقع التواصل االجتامعي الضوابط واآلداب.
 -23الصالة عىل النبيﷺ  :معناها وفضلها وثمراهتا.
 -24لكي تتميز يف دراستك.
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 -25النجاح مهة واستقامة.
 -26املجتبى يف مظاهر حمبة النبي املصطفى ﷺ .
 -27بني له بيت يف اجلنة .
 -28آداب اللباس يف جمتمع النساء .
 -29وطائف العقل يف القرآن .
 -30كيفية التعامل مع املتطلبات املالية للزوجة.
 -31تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع .
 -32أسس التعامل األمثل مع الراتب.
 -33الصــاة رحلة احلب والشــوق (خواطــر حوهلا وقصص من
أحوال السلف الصالح فيها).
 -34كشف الغطاء عن مسألة جتويز اخلطأ.
 -35حقوق املولود يف اإلسالم.
 -36رسالة يف علم الرصف.
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 -37سلسلة رموز وطن ( :)2الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
 -38االجتهاد يف اإلسالم وأمهيته يف حياة املسلمني.
•

•

•

