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ملخص البحث

»الرأسامل املخاطر« من األدوات التمويلية النشطة يف جمال األعامل وقد تستغني به كثري من 
اجلهمات عن البنوك يف بعض الظروف ،كمام حتتاجه الدول واملجتمعات يف مراحل االنطالقات 
التنموية أو يف حاالت العمل عىل جتديد بناها االقتصادية، وضخ التجدد يف رشايينها، للوصول 

إىل مقام الفالح.

التمويمل بالرأسمامل املخاطمر هو متويمل اإلبداع واالبتمكار وهو صيغة متويليمة منترشة يف 
المدول الغربيمة فهل هناك  توافق بني هذا العقد والقيم اإلسمالمية؟ أو باألحرى ما يمنع رشعًا 

أن تطبق هذه األداة التمويلية يف العامل اإلسالمي ؟

ومن خالل دراسة هذه األداة تبني أهنا يمكن أن تكيف بإدخال التعديالت الالزمة رشعًا، 
وأهنما غمري بعيدة عن األدوات اإلسمالمية التمي تطبقها البنوك اإلسمالمية احلالية من مشماركة 
ومضاربة واستصناع وسلم، سوى أن هذه ليست رسيعة وقصرية املدى بحيث يمكن استنباط 
املشماركة القصرية األجل والسملم القصري األجل كام نص عليه احلديث النبوي الرشيف حتى 
تتم املواءمة بينها وبني الرأسمامل املخاطر، كام يمكن للدولة أو األوقاف أن متول املراحل األوىل 

البذرية، كام يتم ذلك مع املشاتل يف املزارعة واملغارسة .

* * *
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وعىل آله وأصحابه 

أمجعني، أما بعـــد ...

قضايا التنمية من أعقد القضايا يف العامل اليوم والعامل اإلسالمي بصفة خاصة، ذلك أن العامل 
الغريب يفتقد البوصلة التي جتعل تنميته متوازنة لغياب الثبات عنده يف املعايري، بسمبب خلل يف 
النظام القيمي الذي هو جزء من النظام الفلسفي الذي يفكر به، وقد ثبت اليوم بام ال يدع جماالً 
للشك خرافة أن الليربالية ليست أيديولوجيا بل إهنا نظام طبيعي ألهنا مل تسبق بتنظري كاملاركسية 
وإنام الواقع يقوم بتصحيح االختالالت بنفسمه، فإذا سمألتهم عن البطالة كيف نحلها قالوا: ال 
هنتم باألمر، فإن الواقع سيقوم بتصحيح املشكلة يف إحدى املراحل القادمة من التطور وهكذا، 
معتقدين أن النظام الذي يسملكونه هو نظام فطري، ولكن بعد هذه األزمة املالية العاصفة التي 
ممرت هبما الدول الغربيمة والعامل معها، والتمي عصفت بكثري من األحمالم واآلمال، وال زالت 
تداعياهتما متواصلمة ومهمتنا كمسملمني اليوم يف خضمم هذه احلرية والقلمق والرتقب جيب أال 
نكتفي باالنتظار حتى يسقط النظام الرأساميل لنعلن انتصار النظام اإلسالمي، وإنام جيب القول 
أنمه قمد حان زمن اجلهمد الفكري والعممي املضني من أجل إنقاذ أنفسمنا أوالً ثمم اآلخرين إن 
أمكن ذلك، ليس من باب أننا نملك احلقيقة وإنام من باب حماولة املسامهة يف خدمة البرشية مع 
استحضار أن ما نقوم به باإلضافة إىل كونه واجبًا فهو من زاوية أخرى جتربة أيضًا يعرتهيا اخلطأ 
والصمواب ممن جهة، ومن جهة أخمرى وكمقتىض معريف ومنهجي ال يمكمن أن نقفز إىل بديل 
إسمالمي قبل أن نستوعب جيدًا األنموذج القائم الذي ترتبط به البرشية برمتها بمجرد قفزة أو 
طفمرة يدعيها مدع مسمكون باحلامس اإليامين أكثر من التبرص العلممي، وأقل اجلهد الذي نقوم 
به كام هو مقرر يف منهجية الذين يشمتغلون باألسلمة يف جمال العلوم االجتامعية وعلم االقتصاد 
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كواحد منها ال بد من استخالص وانتقاء بعض املفردات والتقنيات التي ترعرعت يف النموذج 
احلضماري الغريب وإعادة تكييفها وتبييئها بام يتوافق وقيمنما ومبادئنا ونظرتنا إىل الكون واحلياة 
هذه الورقة حماولة يف هذا االجتاه،ذلك أن التمويل اإلسمالمي والبديل اإلسمالمي ليس موجها 

للمسلمني فحسب وإنام للناس كافة.

وستكون الورقة وفق العنارص اآلتية:

1- ملاذا الرأسامل املخاطر؟

2- » مقدمات منهجية ملوضوع الرأسامل املخاطر .

أوالً:مفهوم رأس املال املخاطر .

3-تطور تاريخ الرأسامل املخاطر وأنامط تطبيق أداة التمويل به .

أ-مراحل التمويل هبذه األداة .

ب-مصالح ومفاسد رأس املال املخاطر .

4-مقاربة املنتج بصيغ تراثية:

أ- املشاركة - العنان -

ب-رشكة القراض أو املضاربة والسلم واالستصناع

5- هل نؤسلم » أداة الرأسامل املخاطر «؟

6-بعض جماالت التطبيق .

7-نتائج وخامتة.
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ملاذا الرأمسال املخاطر؟

1-التوجهات العاملية:

يشمكل الرأسمامل املخاطمر عنرصًا أساسمًا يف التكنولوجيما عىل وجه العمموم،ويف صناعة 
تكنولوجيمات االتصماالت واملعلومات عىل وجه اخلصوص، ولقمد لعبت الرشكات املدعومة 
بمرأس املمال املخاطمر دورًا يف األنشمطة االقتصادية املبتكرة يف التسمعينيات ممن القرن املايض، 
فخالل هذه الفرتة ويف البالد املتقدمة ُوظِّف حجم كبري من االسمتثامرات لتحقيق نمو رسيع يف 
تطبيقات التكنولوجيا اجلديدة خاصة يف الربجميات واالتصاالت ويف تكنولوجيا الشبكات��1.

يف عمام 1997م حصلمت المرشكات املبنيمة عمىل التكنولوجيما عمىل 60 باملائمة من جممل 
اسمتثامرات رأس املال املخاطر حيث احتلت الربجميات نسمبة 20 باملائة واالتصاالت نسبة 17 

باملائة يف الواليات املتحدة «��2.

2- توجهات العامل اإلسالمي:

لقمد كان حلمم كثمري من مؤسمي البنموك اإلسمالمية ومنظرهيما تداعب خميلتهمم أحالم 
ورديمة وعريضة أن هذه البنوك ستسماهم مسمامهة كبمرية وعظيمة يف النهوض باألمة بام يشمبه 
الطمرح املاركمي الذي كان اقتصاده الشميوعي ثورة عمىل النمط الربجموازي لالقتصاد برمته، 
ولكن رسعان ما سمقطت أكثر البنوك اإلسالمية يف »األدوات املالية« ذات الطابع االستهالكي 
الغمرض منها هو جنمي األرباح برسعة مكتفية باخلدمات املرصفيمة العادية دونام دخول يف عامل 
االسمتثامر بشجاعة وبالقدر الكايف ،صحيح لقد رفعت احلرج الرشعي عن كثري من أفراد األمة 
يف تعامالهتا التجارية ولكن تبخر حلم حتقيق التنمية العميقة والرسيعة واملستدامة بسبب إحجام 

(1) http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-07-12-a.pdf

��2 املرجع السابق .
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هذه البنوك عن اسمتخدام األدوات ذات الطابع التنموي الشماق والطويل املدى املتعلق بالبنية 

التحتية كاملشاركة واملضاربة والسلم ذات املدى البعيد والطويل يف املجال الصناعي والزراعي 

والبنى التحتية والتي هي لب التنمية.

 إن عقود املرابحة وتعامالهتا تكاد تصل يف بعض البنوك إىل 90باملائة .والتمويل بالرأسامل 

املخاطر يعد بدياًل للتمويل »بالقروض« وهي الطريقة التقليدية لتمويل البنوك للمشاريع بحيث 

تتحمل املخاطر العالية. ومبدأ املخاطرة تقره الرشيعة اإلسالمية ولكن ليس بشكل مطلق فهل 

عقود املخاطرة متوافقة مع املبادئ اإلسالمية؟وإىل أي مدى تقبلها الرشيعة اإلسالمية؟

* * *
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مقدمات منهجية ملوضوع الرأمسال املخاطر

أوالً: مفهوم رأس املال املخاطر:

وقمد يسممى أيضًا الرأسمامل اجلريء والرأسمامل املغاممر، وبالفرنسمية  capital risque أو 
capital de développement  وباإلنجليزيمة يسممى venture capital وأهمم مما نالحمظ أو ما 

يستوقفنا هو التسمية الفرنسية الثانية والتي معناها رأسامل التنمية أو الرأسامل التنموي مما يعني 
أن املعنمى التجاري البحت خافت فيه قليماًل، وحيرض فيه معنى البذل والتضحية والعطاء وهذا 
املعنمى حقيقمة يظهمر يف املمول الذي جيود باملمه متحمال أقىص املخاطر من أجمل أن يعود عليه 
املمرشوع بعوائد كبرية جدًا فيام بعد أو سمينفع أمته وبلده ووطنه، وهذه املعاين كلها موجودة يف 

هذا املنتج املايل أو هذه األداة التمويلية.

تعريف الرأسامل املخاطر:

ال بد من تعريف أجزاء »املركب اإلضايف«:

املعنى اللغوي للمخاطرة:

املخاطرة يف اللغة مشتقة من خ ط ر، وهذه احلروف أصالن ملعنيني، أحدمها: الَقْدُر واملكانة، 
والثاين: اضطراب احلركة��1، ويظهر ذلك من خالل املعاين التي استعملت فيها، منها:

1- ارتفاع القدر واملكانة والرشف واملنزلة .

2- االهتمزاز: يقمال: رممح َخّطماٌر، أي: ذو اهتمزاز شمديد، وخطمر الرممح َيْطِمُر، أي: 
اهتز��2.

��1 ابمن فارس، أبو احلسمني، أمحد، معجم مقاييس اللغة، بدون طبعمة، 1399هم-1979م ، حتقيق وضبط: 
عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت، ج2/ص199. 

��2 ابن منظور، لسان العرب، ج4/ص 137.
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3- التبخمرت: يقال: َخطَِر َيُْطر إذا تبخرت، ، وسممى األسمد اخلّطمار ؛ لتبخرته وإعجابه أو 
الهتزازه يف مشيه��1.

4- اإلرشاف عمىل اهلمالك، يقال: خاطر بنفسمه ياطمر، وخاطر بقومه كذلك إذا أشمفاها 
وأشمفى هبا وهبم عىل خطر، أي: عىل شمفا ُهلٍك أو نيل ُملٍك��2، وقد جاء يف احلديث: »... إال 

رجل خرج ياطر بنفسه وماله« ��3 .

5- ويسممى الرهمان خطمرًا؛ لوجمود احتامليمة الربمح أو اخلسمارة، يقمال: ختاطمرا، أي: 
تراهنا ��4.

املعنى الفقهي للمخاطرة » الغرر «:

إن اسمتخدام الفقهماء ملفهموم املخاطرة يمكاد ال يرج عن املعماين اللغوية السمابقة، وذكر 
الفقهاء املخاطرة بعدة معان، منها:

أوالً: املراهنة، وكل ما يعتمد عىل احلظ دون أن يكون لإلنسان تدبري فيه.

ثانيًا: الترصف الذي قد يؤدي إىل الرضر، ويقال: خاطر بنفسه، أي: فعل ما يكون اخلوف 
فيه أغلب��5.

��1 الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ط1، 1392هم-1972م ، حتقيق: 
إبراهيم الرتزي، راجعه: عبد الستار فراج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ج11/ ص198.

��2 الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص 201.
��3 أخرجه البخاري يف صحيحه.

��4 ابن منظور، لسان العرب، ج4/ ص137.  
��5 انظر: الربكتي، حممد عميم اإلحسمان، التعريفات الفقهية ، ط1، 2003م، بريوت: دار الكتب العلمية، 

ص88. 
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ثالثًا: املجازفة وركوب األخطار��1.

املعنى االقتصادي للمخاطرة :

للمخاطرة يف املجال االقتصادي عدة معان، منها:

1- املخاطرة: هي توقع اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه��2.

2- املخاطرة: هي احتامل الفشل يف حتقيق العائد املتوقع��3.

�- املخاطرة: احتاملية اخلسارة من قبل املستثمر��4.

املالحمظ ممن هذه التعاريمف أن املخاطرة يف املجمال االقتصادي  تدور حمول حمور واحد 
االحتامل وعدم التأكد من حصول العائد املخطط له. 

 - تعريف الرأسامل: رأس املال هو مصطلح اقتصادي يقصد به األموال واملواد واألدوات 
الالزمة إلنشاء نشاط اقتصادي هبدف استهالكي أو جتاري ويكون اهلدف من املرشوع الربح أو 

اإلعالم أو األعامل اإلنسانية ويقسم رأس املال إىل :

رأس املال الثابت، وهو املواد التي ال تتغري، وال تدخل يف التبادل التجاري أو االسمتهالك 
ضممن دورات اإلنتماج ومن أهم أمثلمة رأس املال الثابت يف معظم النشماطات االقتصادية هو 

األرض، والبناء، واملنشآت، واآلالت، والتجهيزات الرضورية، والطاقة املحركة. 

��1 انظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج534/7، ج8/ص 32.
��2  اهلواري، سيد، اإلدارة املالية ، االستثامر والتمويل طويل األجل،بدون طبعة، 1985م، مرص: دار اجليل 

للطباعة،ج1ص109.
��3 آل شبيب، دريد كامل، مبادئ اإلدارة العامة، ط1، 2004م، عامن: دار املناهج، ص36.

��4 السمامرائي، سمعيد عبمود،  القاموس االقتصمادي احلديث، ط1، 1980م، بغمداد: مطبعة املعارف، ص 
. Risk  :244، مادة
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رأس املال املتحرك، وهو كل املواد والسلع التي تدخل يف اإلنتاج وهلا قيمة مبارشة يف قيمة 
السملعة املنتجة وبشمكل خمترص، هو: كل املمواد التي تدخل يف دورة اقتصاديمة متجددة. وأهم 

أمثلة رأس املال يف جمال الصناعة مثال هو املواد اخلام التي سيتم تصنيعها واأليدي العاملة. 

رأس املمال المكي، وهمو: قيمة كافة املمواد والوسمائل واألدوات واأليدي العاملمة الثابتة 
واملتحركة الالزمة إلنتاج دورة اقتصادية كاملة، والدورة االقتصادية هي الفرتة الزمنية الالزمة 

إلعادة جتديد رأس املال املتحرك 

ويعترب رأس املال هو املحرك األسايس ألي مرشوع أو عمل استثامري هيدف لزيادة القدرة 
اإلنتاجيمة ألي جهة ويتكون من جمموعات أساسمية غري متجانسمة يتفرع من كل منها أشمكال 
فرعية من املستخدمات القادرة عىل اإلنتاج مثل األدوات واملواد اخلام، وربام القدرات البرشية 

النادرة، واملواد املساعدة يف اإلنتاج.

يمكن تعريف رأس املال أيضًا بأنه : سملع تم إنتاجها سمابقًا وسميتم استخدامها الحقًا يف 
العملية اإلنتاجية...سعر رأس املال هو سعر الفائدة ��1.

مفهوم رأس املال املخاطر:

يعمرف رأس املمال املخاطمر  Venture Capital VC اقتصاديمًا بأنمه: » أحد أشمكال متويل 
الرشكات تقدم فيه منشأة لألعامل جزءًا من حق ملكية وإدارة املنشأة مقابل رأس املال يف نطاق 
فمرتة زمنيمة حمددة، ترتاوح عادة من 3 إىل 5 سمنوات وقد متتد إىل 7 سمنوات وعمادة ما ترتاوح 
االسمتثامرات بني 500.000 دوالر إىل 5 مليون دوالر، هذا عىل الرغم من هبوط اسمتثامرات 

رأس املال املخاطر أحيانا إىل 50.000 دوالر أو ارتفاعها أحيانًا إىل 20 مليون دوالر��2.

�http://ar.wikipedia.org/wiki/  �1 مادة رأسامل.
http://www.efham.net/GlossaryDetails.aspx?GlossaryID=47 �2�
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ويعرفه تقرير اجلمعية األوربية بأنه: » كل رأسمامل يوظف بواسمطة وسيط مايل متخصص 
يف مرشوعمات خاصمة ذات خماطمر مرتفعة تتميز باحتمامل نمو قوي  لكنهما ال تنطوي يف احلال 
عمىل تيقمن باحلصمول عىل دخمل أو التأكد من اسمرتداد رأس املمال يف التاريخ املحمدد، أماًل يف 
احلصمول عىل فائض قيمة يف املسمتقبل البعيد نسمبيًا حال إعادة بيع حصة هذه املؤسسمات بعد 

عدة سنوات « ��1.

ويف دليمل مصطلحمات اجلمعيمة األوربيمة املذكورة أعاله هو: رأسمامل مهنمي أو احرتايف 
مسمتثمر باالشمرتاك مع مقاولمني �مسمتثمرين� ابتداء من مرحلمة كونه جمرد فكمرة جنينية ويف 
مرحلة البداية حتى مرحلة التوسمع متحملني خماطر عالية مع توقع عائد - أكرب من املتوسمط - 

من عملية االستثامر.

ويعمرف املخاطر�املقاول أو املسمتثمر� بالرأسمامل  بأنه الذي يدير صندوق أسمهم خاص  
ويكمون مسمئوالً عمن إدارة عملية اسمتثامره يف رشكة حمافمظ معينة غري مكتمف بتحصيل عائد 
فقط من خالل املسمامهة املالية، ولكن باإلضافة إىل ذلك توفري اخلربة والنصيحة االسمرتاتيجية 
والتخطيمط واإلعانمة اإلدارية والقانونية املطلوبة بام يف ذلك توفري شمبكة اتصال قوية من أجل 

ضامن تسويق كاف��2.

وقمد أورد الباحمث بموب زايدر  توزيعًا لزمن املشمتغل بالرأسمامل املخاطمر حيث إن هذا 
األخري يقيض:

1-10 باملائة من وقته يف تلمس وتأسيس املنشأة االستثامرية .

2-5 باملائة يف اغتنام الفرصة املواتية.

��1 عبد الباسمط وفا:مؤسسمات رأس املال املخاطر ودورها يف متويل املؤسسمات الصغرية واملتوسمطة، دار 
النهضة العربية، مرص، 2001، ص4.

 http://www.evca.eu/toolbox/glossary.aspx?id=982 �2�
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3-5 باملائة يف حتليل خطته التجارية .

4-5 باملائة يف التفاوض من أجل االستثامر .

5-25 باملائة يف اخلدمة كمسريين ومديرين.

6-10 باملائة كمستشارين.

7-20 باملائة كموظفني ومتابعني للموارد البرشية .

8-10 باملائة كمساعدين يف العالقات اخلارجية .

9-5 باملائة يف إهناء عملية االستثامر��1 .

ومن هنا نالحظ أن القائمني عىل توفري الرأسمامل املخاطر يشكل التمويل بالنسبة إليهم يف 
العملية برمتها ماال يزيد عن 20 باملائة والباقي كله هو ضامنات شخصية من جهد واستشارات 
ومتابعات من أجل إنجاح عملية االستثامر، وهلذا استخدم زايدر عبارة »كن مستعدًا ألن جتود 
بنفسمك لنجاح املغامرة ...واالسمتثامر يف الرأسمامل املخاطر هو اسمتثامر يف الناس الطيبني ويف 

أفكار ممتازة وبالتايل هو استثامر يف صناعة رائعة«��2.

تطور تاريخ الرأسامل املخاطر وأنامط تطبيق التمويل به :

أما فيام يص نشمأته التاريية : فبعد أن توارى أسملوب املضاربة الذي اقتبسمته أوروبا من 
االقتصاد اإلسمالمي خصوصا يف القرن التاسمع عرش، أخذ مرة أخرى يظهر يف شكل رشكات 
رأس املال املخاطر الذي أنشمئ يف أمريكا سمنة و 1946م، وأول من تنسمب إليه نشمأة رأسامل 

(1) Bob Zider: How venture capital works, Harvard business review, Nov-Dec 1998 

pp137 .

(2) Ibid pp133 .
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املخاطمر همو اجلنرال الفرني األصل Doriot حيث أنشمأ مؤسسمة »ARD«  التي ختصصت يف 
الرأسمامل املخاطمر باعتبارها األوىل يف العمامل يف متويل الرشكات االلكرتونية الشمابة . ظل بعد 
ذلك نمو مؤسسمات رأسمامل املخاطر بطيئًا يف السموق األمريكية إىل غاية سمنة 1977 ، أما يف 
أوروبما فقمد عرفت يف تاريمخ أحدث لكنها لقيمت عناية كبرية من اجلمعية األوروبية لرأسمامل 
املخاطر التي أسسمت يف بروكسمل عام 1983 لتطوير حرفة رأسمامل املخاطمر يف أوروبا تصل 

أرباحها يف حدودها العادية مابني 300 % و 250 % سنويًا ��1.

ويؤكد نارص الحم هذه احلقيقة بقوله: » هو اسمتثامر عايل املخاطر واألرباح ظهر بصورته 
احلديثة يف عام 1946 يف أمريكا يف بداية الثورة التقنية بدياًل عن التمويل بالطرق التقليدية والتي 
كانت ��2 وما زالت ترفض متويل املشاريع عالية املخاطر وتبلغ استثامرات رأس املال اجلريء يف 
أممريكا حوايل 20 مليار دوالر، ويف أوروبا 13 مليمار دوالر، ويف اهلند 3 مليارات دوالر، ويف 
الصني مليار دوالر. واحلقيقة أن الكثري من الرشكات الناجحة اليوم يف العامل مثل ميكروسوفت 
وغوغل وماي سمبيس كلها قامت باسمتثامرات رأس املال اجلريء وتقوم اسرتاتيجية هذا النوع 

من االستثامر عىل نوعني من االستثامر .

النوع األول: االسمتثامر يف األفكار واملخرتعات وذلك عرب الدخول يف رشكة مع صاحب 
الفكرة االستثامرية أو صاحب االخرتاع بحيث يتم متويل هذا االخرتاع من حيث دراسة جدواه 

االقتصادية ومن ثم تسجيله إىل أن يصل مرحلة اإلنتاج. 

والنـوع الثـاين: البحمث عن المرشكات الصغرية واملتوسمطة التي لدهيا منتج مميمز أو تقدم 
خدمة مميزة وهلا مسمتقبل اسمتثامري جيد وحتتاج للتمويل للتوسع يف نشاطها أو تطوير خدماهتا 

فتقوم مؤسسة رأس املال اجلريء بضخ املال عن طريق رشاء حصة يف الرشكة.

��1 سمعيد بريبمش، الرأسمامل املخاطر أداة مسمتحدثة لتمويل املشماريع املؤسسمات الصغرية واملتوسمطة يف 
اجلزائر- دراسة حالة سوفينانس ، ص4

��2 الحم النارص جريدة الرشق األوسط ملحق »مرصفية إسالمية« .
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وقمد أورد موقمع اجلمعيمة األوربية للرأسمامل املخاطر بعمض األرقام تدل عمىل أمهية هذا 
املجمال من االسمتثامر حيث بلغ حجم االسمتثامرات وفق هذه التقنيمة أو األداة يف أوربا 72.8 
مليار يورو سمنة 2007م، وتسلمت حوايل 5200 رشكة التمويل ومن سنة 2000 إىل 2004 
تم إجياد 10 مليون منصب شغل ويف امللحق »ا« يف أسفل هذه الورقة نالحظ أن نسبة استخدام 
هذه األداة يف أروبا يفوق 65 باملائة يف عمليات االستثامر، ويف أمريكا 24 باملائة، ويف باقي دول 

العامل وآسيا بلغ 10باملائة.

مراحل التمويل هبذه األداة:

يكاد جيمع الباحثون يف هذا املجال أن عملية التمويل تتم عرب 3 أو4 مراحل وهي:

املرحلة األوىل: مرحلة اإلنشماء وتسممى املرحلة البذرية seed phase ويف هذه املرحلة يتم 
توفري الغطاء التمويي للمرشوع يف بدايته وهو ينقسم إىل قسمني:

1- رأس مال ما قبل االنطالق وهو املوجه لتغطية مرحلة البحث والتطوير كتمويل دراسة 
أو تنفيذ فكرة أو اقرتاح ابتكار جديد أو جتريب نامذج أصلية ....الخ.

2- رأسمامل االنطمالق وهمو مرحلمة بدايمة النشماط وتنمية املنتمج أو البحث عن سموق 
أويل أو تسمويق املنتمج يف مراحلمه األوىل ممن التصنيمع ألن املرشوع مل يتمكن بعمد من جني أية 

مكاسب ��1.

املرحلة الثانية: رأسامل التنمية  capital de développement  وهي مرحلة توليد اإليرادات 
ولكن املرشوع يقابل ضغوطًا مالية تضطره للحاجة إىل متويل خارجي كاكتسماب مرشوع آخر 

أو زيادة القدرة اإلنتاجية أو التسويقية وغريها ��2، وهذه تنقسم إىل قسمني:

��1 بلعيدي عبد اهلل :التمويل بالرأسمامل املخاطر مقارنًا باملشماركة اإلسمالمية ، رسالة ماجستري يف االقتصاد 
اإلسالمي كلية الرشيعة جامعة باتنة، ص95.

��2 السعيد بريبش :املرجع السابق ، ص5.
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1-مرحلة التوسـع: ففي هذه املرحلة املرشوع يواجه عجزًا يف متويل عملياته ذاتيًا رغم أن 
املخاطر قليلة وهو يف حاجة ماسة حتى يصل إىل االكتفاء الذايت ومحاية نفسه بنفسه.

2-مرحلـة النضـج: وهي مرحلة قدرة املرشوع عىل االسمتدانة وثقته يف نفسمه عىل قدرته 
عىل السمداد  بحيث ينحرص دور مؤسسمات التمويل بالرأس املال املخاطر وحلول املؤسسات 

التقليدية حملها إال إذا بقيت املخاطرة مرتفعة .

املرحلـة الثالثـة: مرحلة حتويل امللكيمة أو مرحلة العمليات اخلاصمة، ومنها نقل امللكية إىل 
الورثة أو جمموعة من املسامهني لتنازل املجموعة األخرى أو رغبة البعض يف حتويل الرشكة إىل 
منتجات أخرى أو رشاء فروع من رشكات أخرى وغريها، فهذه العمليات كلها حتتاج إىل غطاء 

مايل كاف لالنتقال والتحول وبالتايل حتتاج إىل الرأسامل املخاطر.

املرحلـة الرابعـة: مرحلمة التصحيح أو التقويمم أو التدوير أو التخمارج exit strategy مع 
اختمالف التسمميات إال أن همذه املرحلة ممن املراحل اخلاصة كسمابقتها حيمث تواجه الرشكة 
مشمكل ضعف األداء أو مشماكل إدارية أو نقص اإليراد أو تغري ظروف الطلب أو كل ما سمبق 

وغريها، وهنا حتتاج إىل الرأسامل املخاطر لتجاوز هذه املشكلة أو غريها.

* * *
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مصاحل ومفاسد رأس املال املخاطر

أوالً: املصالح أو املزايا :

1- زيادة األموال اخلاصة بسبب مشاركة املخاطرين بحصة من رأس املال.

2- ال تكون أموال املخاطرين مسمتحقة أو واجبة األداء إذا كانت حالة املرشوع ال تسمح 

بذلك عىل اعتبار أهنا أصبحت تشكل جزءًا من أمواله اخلاصة خالفا للقروض.

3- ال تقتمرص مشماركة املخاطرين عمىل اجلانب املايل فقمط وإنام تكون مصحوبمة باملتابعة 

والنصح خاصة إذا تبنى املخاطرون سياسة املتابعة اإلجيابية��1.

4- اكتسماب املمرشوع شمخصية اعتبارية مسمتقلة عن املسمامهني، وهذا يشمكل نوعًا من 

احلامية القانونية للمرشوع من تفكيكه بسمبب الشمكوك واألوهام الناجتمة عن تقلبات يف حتليل 

األوضاع االقتصادية.

5- النمو الرسيع للمنشأة وانطوائها عىل ربح واعد��2.

ثانيًا: املفاسد أو العيوب:

1- ارتفاع درجة املخاطرة يف املنشآت املمولة هبذه األداة .

2- صعوبة اختاذ القرار برسعة لكثرة األطراف التي تشارك فيه .

��1 بلعيدي، مرجع سابق، ص111-110.
(2) John Armour; innovation, law and finance, in venture capital contracting and the 

valuation of high technology firms, Oxford university press,2003,pp133 .
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3-تدخل رشكات الرأسامل املخاطر يف توجيه وسياسات الرشكة طالبة التمويل باعتبارها 
مالكة جلزء من الرأسامل.

4-ارتفاع نسمبة الربمح التي تطلبها المرشكات املمولمة واملتابعة لقاء املجازفمة واملخاطرة 
املرتفعة التي حتملتها ��1.

هل نؤسلم » أداة الرأسامل املخاطر « ؟

لقد سمبق أن أشمار الدكتور بريبش كام نقلنا عنه أعاله أن الغرب قد أحيى عملية التمويل 
باملخاطرة التي كانت قبل ظهور البنوك الذي سبق وأن استعارته من احلضارة اإلسالمية، وهذا 
مبدأ مهم نرجو من الدكتور الفاضل أن يتكرم بإثبات هذا علميًا، كام جيب علينا أن نشري هنا إىل 
أن »التمويل بالرأسمامل املخاطر« ليسمت له نامذج مطلقة يف كيفية ممارسته فهو يتلف من ثقافة 
إىل أخرى، فهناك شمعوب حتجم عن جتشمم وحتمل املخاطر كاليابانيني يف جمال األموال وهناك 
شمعوب تقدم عمىل ذلك بكل جمرأة كاألمريكان، والسمبب اآلخر يف االختمالف هو اختالف 
القوانمني ممن حيمث مصادرهما أو مرونتها وعالقة النماس هبا، كام يتسمبب العممر التنموي أو 
املرحلة التنموية للبلد يف التأثري عىل النامذج التي يطبق من خالهلا هذا املنتج كقصد بعض الدول 
املتطورة اهليمنة عىل السوق العاملي من خالل إنتاج منتجات صناعية تنافسية كاليابان وأمريكا، 
ومقولمة بيل غيتس معروفة حيث ينسمب إليه أنه: » إذا مل ننتمج منتوجًا برجميًا جديدًا وتطبيقا يف 
جممال الكومبيوتمر واإلنرتنمت فيجمب أن نعلن اإلفمالس أو تغيري املهنة «، وهنماك دول أخرى 
تقصد يف البداية احلد من معدالت البطالة احلادة كالصني ولكن فيام بعد حتول اهلدف الكمي إىل 
حالة نوعية اقتصادية يف العامل ،ونظام القيم يف العامل اإلسالمي سيكون قيودًا عىل نجاعة تطبيق 
هذه العقود، كل دولة عىل حسب الظروف السياسية السائدة فهناك دول ستستغني شعوهبا عىل 
اإلقدام عىل استخدام هذه » األداة « بسبب احلرج الرشعي إذا مل تسمح الدول بإدخال التعديل 

��1 بلعيدي، مرجع سابق - بترصف - ص111.
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المالزم، وهنماك دول أخمرى سمتنخرط يف حماكمة فكرية ونقمد معريف هلا، ونحسمب أن الدول 
اإلسمالمية برمتهما اليوم أصبحت الظروف فيها مواتية ملسماءلة كل منتج يمرد إلينا وانتهى عهد 
التقليد األعمى وهذا بسمبب النجاح النسمبي الذي حققته التجربة اإلسمالمية يف جمال الصريفة 

والبنوك اإلسالمية، ومن هذا املنطلق سيكون تكييفنا من زاويتني:

زاوية النقد اإلسالمي للعقد كام هو، وزاوية مقاربته بمنتجات إسالمية حديثة أو تراثية:

الزاوية األوىل:

1- يبمدو ممن خالل الصيغة العاممة واإلجراءات التي يتم هبا هذا العقمد أنه ال يل باملبدأ 
العام يف االسمتثامر اإلسالمي »الغنم بالغرم« أو االشرتاك يف الربح واخلسارة، وهو املبد أ املتفق 

عليه وبالتايل ال غبار عىل هذا العقد من هذه الزاوية.

2- املبمدأ الثاين الذي جيب إدخاله وهو اسمتبعاد التعامل بالربما يف التمويل أخذًا وإعطاء، 
ومهمام تعددت األطراف املشماركة يف العملية سمواء كانت رشكات الرأسمامل املخاطر أو رواد 

األعامل أو املسامهني.

3- املبمدأ الثالمث وهمو أن يكون حمل االسمتثامر أي األعامل أو املنتجات التمي يتم متويلها 
مباحة غري حمرمة مهام تعدد جمال االستثامر وتنوع، ومهام طال وتعددت مراحله.

4- بالنسمبة ملبدأ الغنمم بالغرم يقتيض خالفًا للمرصف التقليمدي الذي يقوم عىل القرض 
واإلقراض بفائدة مضمونة، وبالتايل ال بد من دخول عامل آخر وهو عامل أخالقي وهو وجوب 

املوازنة بني احلقوق وااللتزامات وبني االستثامر ونتائجه وهو ما يسمى بإدارة املخاطر .

إدارة املخاطر أو التحوط: ليس الغرض من هذا هو إسقاط املخاطرة، وإنام ال بد من تقليلها 
إىل أقىص حد ممكن ألن أموال الناس معصومة وأمانات يف أعناق من تصدى الستثامرها وبالتايل 
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قرر فقهاؤنا األجالء أن الرشيك املقرص ضامن، وذهب كثري من العلامء إىل تغريم املامطل الذي 

يعترب نوعا من التقصري واالستهزاء وعدم املسؤولية يف االلتزامات ومن هنا ال بد من اخلطوات 

اآلتية من أجل إدارة مثىل ملخاطر »الرأسامل املخاطر« من الزاوية الرشعية :

1- دراسمة جدوى املشماريع التي تقمدم إىل هذه المرشكات طالبة التمويمل وعدم تغليب 

العاطفمة الدينيمة أو إمهاهلما يف منح التمويمل أو منعه، وإنام ال بد من معايمري علمية دقيقة تراعي 

مجيمع اجلوانمب الرشعية والعمليمة املفيدة واجلوانمب االقتصادية واملحاسمبية واخلمربة الكافية 

ومهارات اإلبداع وتوفر اإلمكانات املناسبة للقيام باملرشوع.

2- يف املراحل األوىل من املرشوع أي املرحلة البذرية ومراعاة للمرحلة احلضارية والتنموية 

 Incubators of creativity التي متر هبا األمة، عىل احلكومات أن تقوم بتمويل »حاضنات اإلبداع

أو جتتهد الرشكات ورجال األعامل يف إنشماء أوقاف لتمويل هذه املراحل وهي عملية مصاحبة 

لتطور صناعة »الرأسمامل املخاطر« ويسمى»venture philanthropy« فام أكثر الباحثني يف عاملنا 

اإلسالمي الذين اخرتعوا وابتكروا وبقيت ابتكاراهتم يف األدراج ومل يستطيعوا أن يصلوا هبا إىل 

مرحلة التصنيع والتسويق وهي املرحلة التي يمكن أن تتلقى متوياًل عاديًا من اجلهات التقليدية، 

وهمذه اخلطموة رضورية جيب أن تأخذهما حكوماتنا بعني االعتبار حتى تنترش ثقافة »الرأسمامل 

املخاطر« يف جمتمعاتنا، وهذا نوع من تقليص املخاطرة بالنسبة إىل املؤسسات اخلاصة .

3- من معاين املخاطرة يف الفقه اإلسالمي »الغرر« ويأخذ أشكاالً كثرية خاصة يف البيوع، 

كبيع ما مل يقبض، وبيع الغائب، وبيع ما خفي عيبه، وبيع الكالئ بالكالئ، وقصد اإلسمالم من 

نفمي الغمرر يف التعامل هو رفمع النزاع بني املتعاملني، وممن هنا بات لزامًا علينما أن نراعي هذا 

املبدأ، وذلك بوجوب تطوير علم » دراسة اجلدوى « ملشاريعنا دفعًا هلذه املخاطر حتى يف رأس 

املال املخاطر.
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الزاوية الثانية: مقاربة » الرأسامل املخاطر« باألدوات اإلسالمية املعروفة:

يف بحثمه المذي يعد جزًءا من رسمالته للدكتوراه يذهب الدكتور سمامي إبراهيم السمويلم 
إىل مقاربمة » الرأسمامل املخاطر « باملشماركة عامة ثمم بم » رشكة العنان « عىل سمبيل اخلصوص 
حيث يقول: » رأس املال املخاطر هو صورة الستثامر نشط مبني عىل أدوات املشاركة يف حقوق 
امللكية، ومما يذكر من مزاياه تشجيعه النمو مع حفظ االستقرار املايل، ويبدو من وجهة إسالمية 
أنمه قريب من نموذج املشماركة المذي تتوق إليه البنوك اإلسمالمية وإن مل يفلمح : ثرها يف تبنيه 
و» رأس املمال املخاطمر مالئم جدًا للبالد اإلسمالمية ألثمره اإلجيايب عىل التنميمة «��1، ومل يبني 
بالتفصيمل ملاذا اختار املشماركة ورشكمة العنان بالتحديمد والذي يبدو يل بالرجموع إىل تعريف 
رشكمة العنمان وهي أن يشمرتك اثنان يف مال هلام عمىل أن يتجرا فيه والربح بينهمام ��2،كام أن هذه 
الرشكة جائزة باإلمجاع كام حكاه املنذري وهي متسماهلة يف الرشوط حيث إهنا ال يشمرتط فيها 
املساواة ال يف املال وال يف الترصف،فيجوز أن يكون مال أحد الرشيكني أكثر من اآلخر كام جيوز 
أن يكون أحدمها مسمؤوالً عن الرشكة واآلخر غري مسؤول،وهي من أجله ليس فيها كفالة فال 
يطالمب أحدمها إال بام عقده بنفسمه من الترصفات أما ترصفات رشيكه فهو غري مسمؤول عنها 
وجيوز مع ذلك أن يتساويا يف الربح أو يتلفا أّما اخلسارة فتكون بحسب نسبة رأس املال عماًل 
بالقاعدة » الربح عىل مارشطا والوضيعة عىل قدر املالني «��3، ومن هنا يطلق كل رشيك العنان 
لرشيكمه يف التمرصف وفق ما تقتضيه املصلحمة لكل واحد منهام وهذا النموع من الرشكات هو 
أكثر األنواع مرونة وأقل ضامنات وبالتايل املخاطر مرتفعة لعدم وجود قيود كثرية ورشوط عىل 
االلتزام للطرفني وكذلك يتسمع العقد للجهد واملال يف آن واحد فكان هذا النوع من الرشكات 
أقمرب الصيمغ إىل » المرأس مال املخاطر «، وسمار عىل هذا النحو األسمتاذ عبمد اهلل بلعيدي يف 

(1)Sami Ibrahim Assuwilm: Venture capital: a potential model of musharakah,JKAU:

Islamic economicmvol.10,1998,pp20

��2 الزحيي، وهبة: الفقه اإلسالمي وأدلته، ط4، 2006 ، ج5، دار الفكر بدمشق، ص3880.
��3 املرجع السابق ص3881.
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رسمالته للامجسمتري بعنوان » التمويل بالرأسمامل املخاطر - دراسمة مقارنة مع نظام املشاركة «، 
وعمد إىل مقارنة بينهام، ولكن ليست بالتفصيل لقلة الكتابات القانونية عىل الرأسامل املخاطر، 
فالدراسمات املتوفرة غطمت اجلوانب االقتصادية فقط، خاصة يف مسمائل إهنماء الرشكات فقد 

فصل الفقهاء فيها كثريًا .

وممن هنما نقمرر أن صيغ التمويمل اإلسمالمي املعروفة كاملضاربة واالسمتصناع  والسملم 
واملشاركة واإلجيار التمويي والتشغيي واملشاركة املتناقصة كلها تصلح أن نقارب هبا » الرأسامل 
املخاطر « لتوفرها عىل عنرص املخاطرة، وبإدخال باقي الضوابط الرشعية العامة السابق ذكرها 
واخلاصمة بمكل عقمد من همذه العقود فإهنما تصبح كلهما أدوات وصيمغ للتمويل » بالرأسمامل 
املخاطر « بحث تكتسمب فعاليته اإلجرائيمة وأصالته بالعمل وفق الضوابمط الرشعية ومراعاة 

رشوط اعتبار ذلك منتجا أم ال كام سيايت بيانه أدناه.

رشوط تطوير منتج ما:

املنتمج املايل كام يعرفه فريق البحث الذي تصدى السمتخراج املنتجمات املالية من املصادر 
اإلسمالمية القديممة التابع ملركز البحوث يف البنك اإلسمالمي للتنمية همو: » ترصف اختياري 
حلل مشكلة حمددة أو الوصول إىل هدف معني بوسيلة مالية «��1، وقد حددوا له رشوطًا أيضًا، 

وهي:

1-املرشوعية والتكرار .

2-القابلية لالستخدام ثانية .

3-أنه ترصف اختياري .

��1 مرشوع األدوات املالية يف الفقه اإلسالمي، ص12 .
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4-ال يشمرتط أن يكون مقبموالً رشعًا مثل احليل، وهذا الرشط غمري مقبول ألهنم خلطوا 
بني املخارج واحليل، فاملخارج مباحة، أما احليل املنوعة فهي ممنوعة كالتوسل باحلالل للوصول 

عىل احلرام، أو باملباح للتنصل من املرشوع.

أما سامي سويلم فيحددها يف :

1- املحاكاة ملنتج غري مرشوع، ومن سلبيات املحاكاة أهنا جتعل من الضوابط الرشعية جمرد 
ضوابط صورية وشكلية، فيصبح املنتج اإلسالمي جمرد صدى للمنتج التقليدي، وتغيب األبعاد 

األخرى من تثوير لألصول واستدعاء للتجربة التاريية وغياب اإليامن والعمق الفكري.

2- التحوير ملنتج مرشوع، وهو االنطالق من منتج مقبول، ثم استخراج ثالث كام استخرج 
االستصناع من اإلجارة والسلم . 

3- تتبمع االحتياجمات الفعلية، وهو االنطالق من احلاجمات الفعلية للناس، والبحث هلا 
عن احللول، وهو الطريق الصحيح لالبتكار واإلبداع . 

واألخ الباحث صادق فيام يقول، ولكن األمور ليس هبذه البساطة، فالناس اعتادوا التفكري 
ممن خمالل نامذج جاهمزة، وكذلك حماكاهتا، ولذلك ال بمد من اجلمع بني املعيارين السمابقني ، 
واملحك هو الرشع أوالً، ثم النفع للناس ثانيًا، ويكفي هذان ضابطني ومعيارين العتبار رأسامل 

املخاطر منتجًا ماليًا عند إخضاعه للضوابط الرشعية. 

ونحمن مل نمدع تطويره كمنتج، وإنام ال بد من التنظري عىل ضموء التجربة العملية، فهناك يف 
البحريمن اجلمعية اخلليجية للرأسمامل املخاطمر، وهناك يف أمريكا وماليزيا » الرأسمامل املخاطر 
اإلسالمي« فنقوم بإجراء الدراسات، وتتبع النقائص وسدها وابتكار ضوابط وأدوات تفصيلية 

أكثر هلذه العقود وهكذا تتطور العلوم .
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بعض اجملاالت التطبيقية والتجارب

هناك دول إسمالمية كثمرية تبنت هذه الطريقة يف التمويل، وكذلمك جهات عاملية نجحت 

يف همذا املنحمى، ليس فقط يف جمال احللمول التكنولوجية يف الربجميمات وتكنولوجيا املعلومات 

ألهنما تركز عىل االبتكار، حيث يقوم رجمل األعامل االبتكاري بتوفري األيدي العاملة بينام يقوم 

املرصف بتوفري التمويل بحيث يتم التشمارك بكل من الربح واملخاطرة. تعكس هذه الرتتيبات 

التشماركية بمني رأس املمال والعاملة النظرة اإلسمالمية بأنه ال يتوجب عمىل املقرتض أن يتحمل 

كاممل خماطرة/كلفة الفشمل، األمر الذي يمؤدي إىل توزيع متوازن للدخمل ويمنع القرض من 

احتكار االقتصاد��1.

خمذ مثماًل بيل غيت الذي تربع بم 300 مليون دوالر ألربعة خمابرعاملية للبحث عن تطعيم 

ضد » محى املاالريا « املنترشة يف إفريقيا والعامل الثالث ولست أدري أين وصلت التجارب .

- قمررت احلكوممة املاليزيمة تكليمف ثمالث وزارات تقموم بتمويل دراسمات بخصوص 

200 نبتة منذ سمنة 2003 السمتخالص األدويمة واألمصال والكريمامت والعطور وغريها مما 

يمكن استخالصه من املشتقات، ففي جمال الدواء من أجل االكتفاء الذايت، فتجربة املمرضات 

البلغاريمات الالئي حقمن أربعامئة طفل بحقن اإليمدز يمكن أن تتكرر، فال بد من االسمتقالل 

يف همذا املجال كرضورة أمنيمة وكرضورة طبية، فقد قال أبيقور قديماًم: » اليداوي جراحك إال 

عقاقري بلدك «، فاألدوية ذاهتا أصبح نفعها نسبيًا، وهذا سبب ظهور الطب البديل، ومن الناحية 

التجارية ال بد من توفري بدائل يف الساحة من أجل التنافس والربح وتنويع مداخيل البلد وعدم 

االكتفاء باملحروقات، كام هو الشأن يف البالد العربية النفطية .

(1) http://www.commongroundnews.org/article.php?id=22561&lan=ar&sid=1&sp=0
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- أنشمأت اجلزائر مؤخرًا ما يسمى بالقرض الرفيق لتمويل املرشوعات الصغرية للشباب 

اجلامعي  Ensej يعفى صاحبه من الفوائد والرضائب واجلمركة إن اسمتورد أجهزة من اخلارج 

ولكن آليات الرقابة لضامن نجاح املشماريع ومعايري إعطاء الشمباب القروض هل هي فعالة أم 

ال ؟ وهل الدولة توفر التدريب الالزم للشاب حتى ينجح يف مرشوعه أم ال ؟ كل هذه فجوات 

يف املرشوع.

* * *
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خالصة الورقة

سبق يف البحث أن استشكلنا: ما املانع الرشعي أن نطبق » أداة الرأسامل املخاطر « يف عاملنا 
اإلسالمي؟ وتوصلنا إىل أنه ال بد أن يكيف تكييفًا إسالميًا من زاويتني :

- زاوية مقاربته بمنتجات إسالمية قائمة أو تقليدية تراثية .

- ومن زاوية إدخال تعديل ناتج عن نقد إسمالمي متجاوز له يف صيغته احلالية، كام جيري 
يف البالد التي ال تأخذ بنظام االقتصاد اإلسالمي .

واشرتطنا لذلك عدة رشوط:

- أن يكون ترصفًا اختياريًا .

- ويمكن تكرره .

- ويمكن تطبيقه .

- وقبل ذلك جيب أن يكون مرشوعًا .

وممن أجمل ذلمك ال بد أن حيافظ عمىل مبدأ املخاطمرة، ولكن تدار بحيمث تقلص إىل احلد 
الذي ال هيدد أموال الناس ويعرضها للتلف من خالل توزيعها عىل مجيع األطراف املشاركة يف 
العمليمة، باإلضافمة إىل الرشوط الرضورية لالنتقال للعمل وفق النظام اإلسمالمي . وال أدعي 
أننمي  توصلمت إىل املطلوب، وأجبت عن اإلشمكالية بالشمكل الكايف، ولكمن البحث ال يزال 
طويماًل يف اجلوانمب القانونية واملحاسمبية، وضبط عمليمة التخمارج exit strategy وغريها من 

القضايا التي حتتاج إىل مزيد جهد لعل األيام تسمح لنا باستكامل ما تبقى من همذا البحث .

* * *
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فهارس ومالحق

ملحق »ا«

املصدر: هو اجلمعية األوروبية للرأسامل املخاطر
 http://www.evca.eu/publicandregulatoryaffairs/default.aspx?id=86
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Abstract

This paper is attempting to approach the so called Venture capital as 

practiced in the present moment in the western countries especially in the 

USA and Europe.

The VC  becomes today a very dynamic financial instrument in promoting 

the industry of entrepreneurship in the fields of high new technologies and 

ICT industry .The question here is: Is the Venture Capital compatible with the 

sharia rulings or not? 

   The researcher in this paper has argued that the VC is not too far from 

the Islamic principles and the financial instruments as developed in the last 

decades by the Islamic banks such as MUSHARAKAH and MUDHARABA 

as well as SALEM and ISTISNAA with just very few Islamic conditions like 

prohibition of RIBA and the Investment should be in lawful products.

To be honest with the respectful readers I did not develop a new Islamic 

instrument in the real meaning but I tried my best to push in this direction and 

I am responsible about whatever mistakes appeared in this article.

* * *


