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عن المجلة..

اإلسالمية،  والصريفة  االقتصاد  جماالت  يف  البحوث  بنرش  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والصريفة اإلسالمية، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  من  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمية  الصريفة  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجال  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

info@mashurajournal.com            http://www.mashurajournal.com 



• د.  خالد إبراهيم السليطي
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف - كتارا )قطر(

• أ. د.  عائشة يوسف املناعي 
مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات املسلمني يف 

احلضارة - جامعة حمد بن خليفة )قطر(

• أ. د. إبراهيم عبد اهلل األنصاري
قطر  بجامعة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  عميد 

)قطر(

• أ. د. عبد اهلل الزبير عبد الرحمن
املصارف  على  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  رئيس 
اإلسالمي  الفقه  مجمع  رئيس  ونائب  املالية  واملؤسسات 

)السودان(

• أ.د. عياض بن نامي السلمي
البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود  التميز  مدير مركز 

اإلسالمية )السعودية(

• د. العياشي الصادق فداد
كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع 

للبنك اإلسالمي للتنمية - جـدة )اجلزائر(

• أ. د. علي محمد الصوا
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي 

)األردن(

• د. خالد العبد القادر
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر )قطر(

• أ. د. صالح قادر كرمي الزنكي
الشريعة  كلية  يف  اإلسالمية  الدراسات  قسم  رئيس 

والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر )العراق(

• د. عصام خلف العنزي
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة الكويت )الكويت(

• أ. د عبد الرحمن يسري احمد
الدراسات  كلية  يف  اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  أستاذ 

اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر )مصر(

• د. مراد بوضاية
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

بجامعة قطر )اجلزائر(

• د. أسامة قيس الدريعي
العضو املنتدب الرئيس التنفيذي  شركة بيت املشورة )قطر(

• أ. د.  محمد أكرم آلل الدين
املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا 

)ماليزيا(

• أ. د. عبد الودود السعودي
الشريعة  كلية  يف  وأصوله  الفقه  قسم  يف  مشارك  أستاذ 
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية )بروناي(

• د. فؤاد حميد الدليمي
رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة 

لالستشارات املالية )العراق(

• د. أحمد بن عبد العزيز الشثري
أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام 

بن عبد العزيز )السعودية(

• د. إبراهيم حسن محمد جّمال
والبحوث  الدراسات  ومدير  الوطنية،  اجلامعة  يف  محاضر 

لدى بيت املشورة لالستشارات املالية )اليمن(

ية الهيئة االستشار

أ. محــمـد نفــيل محـبـوبأ. محمد مصلح الدين مصعب
فـريــق التحــريــر

رئيس التحرير

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

نائب مدير التحرير

 د. خالد بن إبراهيم السليطي

د. فـــؤاد حميــد الـدليـمي

 د. أســامة قيـس الدريعــي

د. إبــراهيـم حســن جّمــال

ير هيئة التحر



نبذة عن الجهة المصدرة



12

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

توطئــة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام 2007 م، 
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات 

املالية اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية



13

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

رؤيتنا:
أن نكون رشكة رائدة عامليًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف 

جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
املالية اإلسالمية، ومتابعة تطبيقها بأعىل  املتعلقة بالصناعة  نرش املفاهيم والقواعد واألحكام 

معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
اإلسالمية  ٭ املالية  الصناعة  يف  النمو  تواكب  إسالمية  مالية  منتجات  وتطوير  استحداث 

وتدعيم وضعها التنافيس.
اهليئات  ٭ جمال  يف  وعمليًا  علميًا  مؤهلة  كوادر  إلعداد  البرشي  العنرص  يف  االستثامر 

االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة :
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة:
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج-  احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د-  اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:

أ- البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج )APA( يف التوثيق.
ب- البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:

- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما 
بعد:

فيرسنا أن نقدم لكم العدد الثامن من »جملة بيت املشورة« والذي حوى يف طياته بحوًثا 
متميزة تتعلق بمستجدات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ومتطلباته يف الفكر والتوجيه 
الرشعي املؤصل كالعمالت الرقمية، وإرشادات التعامل مع العقار، وجتربة املؤسسات 
املالية وسبل تنميتها وتطويرها، والوقف وتفعيل دوره التنموي من خالل صيغ مبتكرة 

وأطر نظرية جديدة.

إن من سعة الترشيع اإلسالمي استيعابه جلميع تفاصيل ومستجدات احلياة اإلنسانية؛ 
وجمال املال واالقتصاد يعترب من أعظم وأرسع البيئات توسًعا وتطوًرا، وهذا ما يستدعي 
املقيدة  األفكار  استصحاب  دائرة  من  واخلروج  االبتكاري،  التفكري  قاعدة  توسيع 
وترددها  العلمية  البحوث  انحسار  إىل  أدت  والتي  العلمي،  البحث  حركة  النطالقة 
والتمويل  االقتصاد  جمال  يف  االسترشافية  الدراسات  وندرة  والنقل،  التكرار  إطار  يف 

اإلسالمي. 

إن االنتقال إىل مرحلة الدراسات املستقبلية يتطلب مزيًدا من الدعم والتوجيه من قبل 
بتجديد  املشورة«  بيت  »جملة  تسعد  هنا  ومن  واملؤسسات،  واجلامعات  البحث  مراكز 
والتمويل  االقتصاد  جمال  يف  اإلبداعي  البحث  من  ملزيد  واملختصني  للباحثني  دعوهتا 
املالية  مسرية  تطوير  يف  العلمي  ونتاجهم  الباحثني  جهود  تسهم  أن  آملني  اإلسالمي، 

اإلسالمية وريادة االقتصاد اإلسالمي.

وتِعد املجلة السادة الباحثني واملختصني بمزيد من التطوير واالرتقاء سواء عىل الصعيد 
العلمي أو التقني، فهذا هو املنهج الذي التزمت به، ورشفت بشهادة كثري من الباحثني 

واملختصني هلا بذلك.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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متطلبات إنشاء الشركات الوقفية

يعة اإلسالمية في ضوء بعض القوانين العربية مقارنة بالشر

أ.د. أسامة عبد المجيد العاني

جامعة عجلون الوطنية

م البحث للنشر في 22/ 2017/7م، واعتمد للنشر في 8/21 /2017م(
ّ
)سل

الملخص

من  يمكنه  ال  جسام،  مسؤوليات  اإلسالمي  عاملنا  يف  الوقف  عاتق  عىل  يقع 
النهوض هبا لتدين ريعه ألسباب شتى، مما تؤثر بالسلب عىل أصله، األمر الذي 
الصيغ  مواصفات هذه  الوقف،  معارصة إلنشاء  جديدة  البحث عن صيغ  حيتم 
السائدة.  واألنظمة  القوانني  مع  وال  الوقف،  أحكام  مع  تتقاطع  ال  أن  ينبغي 
وُيمكن هلذه الصيغ أن تستنبط من جتربة العامل الغريب يف إنشاء رشكات وقفية يتم 

تكوينها عن طريق االكتتاب العام.

الوقفية  الرشكات  إنشاء  إمكانية  يف  النظري  األساس  بلورة  إىل  البحث  هيدف 
ومتطلباهتا بوصفها إحدى الصيغ التمويلية املبتكرة لالرتقاء باألصول الوقفية. 
مع  الوقفية،  الرشكة  عىل  الوقف  أركان  إسقاط  إمكانية  إىل  البحث  توصل  وقد 
مراعاة خصوصيتها، مع رضورة التزام الرشكة الوقفية بالقوانني املحاسبية السائدة 

بام يضمن املحافظة عىل أصول الرشكة الوقفية وحقوقها، ومتطلبات الشفافية.
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واقرتح الباحث لضامن ديمومة الرشكات الوقفية ونجاحها، ترشيع قانون خاص 
هلذه الرشكات يكون مزجيًا لتفاعل كل من قانون الرشكات مع قانون األوقاف 
املتعلقة  اجلوانب  تغطى مجيع  بحيث  الربحية،  املؤسسات غري  قانون  إليه  مضافًا 

بخصوصية الرشكة الوقفية يف الترشيع املقرتح.

الكلمات المفتاحية: الوقف، الرشكات الوقفية، قانون الرشكات.
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Requirements of Establishing Waqf Entities
in light of Some Arab Laws Compared to Islamic Shari,ah

Prof. Dr. Usama Abdulmajed Alani
Ajloun National University

Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to crystallize the theoretical basis for the 

possibility of establishing waqf companies and their requirements as one of 

the innovative financing formulas for the advancement of waqf assets. 

Background: The Waqf in our Islamic world has great responsibilities, which 

cannot be affordable due to the declining returns stemming on several reasons 

which in course affect its origin negatively. The research suggests a new and 

contemporary formula for the establishment of the Waqf. The specifications 

of these formulas should not contradict the provisions of the waqf, nor the 

prevailing laws and regulations. These formulas can be derived from the 

experience of the Western world in the establishment of endowment companies 

formed through public subscription.

Methodology: The study reviews the extant literature relevant, Corporate 

Laws in selected Islamic countries.

Findings: The researcher proposed to ensure the permanence and success 

of the waqf companies, enactment of a special law for these companies is a 

mixture of the interaction of the Companies Law with the Waqf Law, as well 

as the Non-Profit Institutions Law, covering all aspects related to the Waqf 

company’s privacy in the proposed legislation.

Keywords: Waqf, Waqf Companies, Corporate Law.
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المقدمة

متطلباته  تنمو  ومعها  آخر،  بعد  يوًما  اإلسالمي  عاملنا  أوضاع  تعقيدات  تتزايد 
باتت حمدودة  التمويل  الدولة يف  إن مسؤولية  إذ  املتنوعة،  املتجددة، واحتياجاته 
بسبب تنوع جماالت إنفاقها، ويعجز القطاع اخلاص عن تعويض النقص احلاصل 
هذه  مع  لذكرها،  املجال  يتسع  ال  شتى  وألسباب  لضعفه  احلكومي  الدور  يف 
املتقدم  العامل  البحث عن دور جديد للتمويل، نجح يف تطويره  ينبغي  املتطلبات 
واقع  أن  إالّ  الوقفية،  لألمانات  املتضمن  اخلريي  بالقطاع  النهوض  خالل  من 
وجود  مع  فيه،  األوقاف  قطاع  مسامهة  تدين  إىل  يشري  اإلسالمي  عاملنا  يف  احلال 
مؤرشات تدل عىل تطوره يف العقدين األخريين مقارنة باحلقبة السابقة من خالل 
النهوض بترشيعاته، أو تأسيس هيئات مستقلة، وأمانات وقفية للمحافظة عليه، 
مما يستوجب البحث عن آليات ومؤسسات جديدة له للنهوض باملهمة امللقاة عىل 

عاتقه. 

مشكلة البحث:

يقع عىل عاتق الوقف يف عاملنا اإلسالمي مسؤوليات جسام، ال يمكنه من النهوض 
هبا لتدين ريعه ألسباب شتى، مما تؤثر سلبًا عىل أصله، األمر الذي يدعو للبحث 
عن صيغ جديدة معارصة إلنشاء الوقف، وينبغي أن ال تتقاطع مواصفات هذه 
الصيغ مع أحكام الوقف، وال مع القوانني واألنظمة السائدة، وُيمكن هلذه الصيغ 
أن تستنبط من جتربة العامل الغريب يف إنشاء رشكات وقفية يتم تكوينها عن طريق 

االكتتاب العام. عليه يمكن صياغة املشكلة يف شكل األسئلة اآلتية:

هل يمكن للرشكة الوقفية املزمع إنشاؤها أن تسهم يف ديمومة ريع الوقف؟. 1
هل تساعد البيئة القانونية السائدة عىل تأسيس مثل هذه الرشكات؟. 2
هل يمكن لالكتتاب العام أن يضمن تأسيس الرشكة الوقفية؟ . 3
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هدف البحث:

الوقفية  الرشكات  إنشاء  إمكانية  يف  النظري  األساس  بلورة  إىل  البحث  هيدف 
ومتطلباهتا بوصفها إحدى الصيغ التمويلية املبتكرة لالرتقاء باألصول الوقفية.

فرضية البحث:

أشكال  باستنباط  تسمح  الوقف  أحكام  أن  فحواها،  فرضية  من  البحث  ينطلق 
معارصة للنهوض به، ال تتقاطع مع غاياته وال رشوطه، منها الرشكة الوقفية.

أهمية البحث:

بمتطلبات  بالنهوض  هلا  املتوقع  الدور  خالل  من  الوقفية  الرشكة  أمهية  تنبع 
املجتمع، وسد النقص احلاصل يف الدور االجتامعي لكل من القطاعني احلكومي 
واخلاص. إضافة إىل االرتقاء باألوقاف القائمة وزيادة عوائدها، إضافة إىل تلبية 
رغبات الواقفني يف تفعيل أوقافهم، أو تلبية رغبات الواقفني الذين ال يملكون 
الصكوك  أو  باألسهم،  املسامهة  خالل  من  إليقافها  واسعة  عقارات  أو  مبالغ، 

الوقفية.

الدراسات السابقة:

بن  الرمحن  عبد  بن  خلالد  تأصيلية،  فقهية  دراسة  الوقفية،  الشركات  تأسيس   .1

سليامن الراجحي. اشتمل البحث عىل أربعة مباحث، تطرق األول إىل التعريف 
الرشكة  مال  رأس  تناول  فقد  الثاين  أما  وخصائصها،  وأنواعها  الوقفية  بالرشكة 
الثالث يف ذمة الرشكة الوقفية، أما املبحث  الوقفية من حيث املكونات، وبحث 

األخري فقد تطرق إىل رشوط تأسيس الرشكة الوقفية وإجراءاهتا.)1(

رجح الباحث إنشاء رأس مال الرشكة الوقفية عىل أساس وقف املشاع، ووقف 

)1( خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي، تأسيس الرشكات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية، ورقة علمية مقدمة للمؤمتر اخلامس والعرشين هليئة 
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية »أيويف«، جامعة طيبة 4-2016/5/5، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية.
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األسهم، ومل جيز وقف النقود.

2. الشركات الوقفية، خلالد بن عبد الرمحن املهنا. تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة 

الوقفية؟  الصيغ  كأحد  رشًعا  مقبولة  الوقفية  للرشكة  صيغة  وجود  إمكانية  عن 
نفسها؟ وقد  باملبادئ  للوقف  ناظًرا  اإلدارة  يكون جملس  أن  يمكن  وكذلك هل 
هدف البحث إىل معرفة أهم املبادئ الرئيسة للوقف اإلسالمي، واألسس املتعلقة 
بالرشكة الوقفية، وإجياد صيغة مقرتحة لرشكة وقفية تتوافق مع األنظمة أو حتاول 
تطبيقها أو إجياد األطر الناظمة. اقترص البحث عىل دراسة موافقة نظام الرشكات 
السعودي للرشكة الوقفة، واقرتح إجراء تعديالت مناسبة من أجل شمول نظام 

الرشكات السعودي للرشكة الوقفية.)2(

3. هيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية، لعامد بن صالح اخلرايش. ورقة عمل 

يقرتح فيها الباحث خمطًطا يتناسب مع حجم االستثامرات القليلة، وغري املتنوعة، 
مثل: العقار واألسهم. ويعتمد يف مقرتحه عىل وجود الصكوك الوقفية املؤسسة 
عىل أصل عقار أو سهم يتم بموجبه احلصول عىل سجل جتاري. يقرتح البحث 
ليقوم  النظارة؛  قبل جملس  هلا خيتار من  مديًرا  يعني  وأن  الوقفية،  للرشكة  صوًرا 

بإدارة استثامرات الوقف حسب اخلطط املعتمدة من جملس النظارة.)3(

4. الشركات الوقفية وأثرها في تنمية أعيان الوقف)4(، ملحمد بن أمحد الزامل. جاءت 

الورقة استكاماًل ملا طرحته ورقة اخلرايش السابقة، واملتمثلة يف بيان بعض اهلياكل 
الوقفية املقرتحة، والتي تضمن نموه واستمراره وقيامه بأهدافه، ومتكن الواقف 
من استثامر وقفه بام يضمن الفائدة عىل املجتمع، وأوضح البحث وجود عدد من 
املعايري تسهم يف اختيار الصورة املالئمة للرشكة الوقفية، كحجم االستثامر وآلياته 

)2( خالد بن عبد الرمحن املهنا، الرشكات الوقفية، بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف، جامعة اإلمام حممد بن سعود، 
اململكة العربية السعودية، 1434-1435هـ/2013م.

)3(عامد بن صالح اخلرايش، ورقة عمل هيئة الرشكات واملؤسسات الوقفية، ملتقى تنظيم األوقاف املنعقد بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، 
للمدة 14-6/15/ 1433هـ/2012م. 

)4( تم تقديمها -أيًضا- بعنوان ورقة عمل للرشكات الوقفية، ورقة علمية مقدمة للمؤمتر اخلامس والعرشين هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية »أيويف«، جامعة طيبة 5/4/ 2016م.
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املستخدمة، وعدد الواقفني وتنوع أنشطة الوقف.)5(
 انتهاء الوقف اخلريي، هليثم عبد احلميد خزنة. بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا 
الوقف الفقهية السادس، ومع أن العنوان يشري إىل فحوى البحث، إالّ أن الباحث 
قد أشار يف مبحثه الثالث من البحث إىل انتهاء وقف األوراق املالية، حيث أورد 

أحكاًما النتهاء وقف األسهم والصكوك.)6(
إلنشاء  رضورية  متطلبات  عىل  اإلجابة  خالل  من  فينبع  البحث،  هذا  متيز  أما 
الرشكة الوقفية، غفلت عنها الدراسات السابقة، كأركان الوقف وانطباقها عىل 
موضوع  طرق  خالل  من  الرشكات  هذه  يف  اإلدارة  وأمهية  الوقفية،  الرشكات 
النظارة يف الرشكة الوقفية، إضافة إىل املعاجلات املحاسبية والرقابية ذات العالقة، 

ومن ثمَّ بحث معاجلة خسارة الرشكة الوقفية واللجوء إىل تصفيتها.

هيكلية البحث:

لتحقيق هدف البحث وإثبات فرضيته، فإنه سيتم تقسيم البحث إىل أربعة مباحث، 
حيث تناول األول التكييف الفقهي للرشكة الوقفية، بينام تطرق الثاين إىل موضوع 
أما  الوقفية،  الرشكة  ريع  توزيع  يف  الثالث  وبحث  الوقفية،  الرشكة  عىل  النظارة 
من  للرشكة  املحاسبية  األصول  استخدام  ملوضوع  تصدى  فقد  الرابع  املبحث 

حيث تصفيتها وانتهائها؛ وعرض الباحث أبرز النتائج واالقرتاحات يف اخلامتة.

المبحث األول: التكييف الفقهي للشركة الوقفية

تستمد الرشكة الوقفية مقوماهتا من خالل كوهنا جتديد للدعوة إىل الوقف، بعد 
ضده  أثريت  بعدما  خمتلفة،  جهات  من  إيذائه  وحماولة  أصابه،  الذي  السبات 
اهلل  إىل  للدعوة  وجتديًدا  للسنة  إحياًء  متثل  الوقفية  الرشكات  قيام  إن  الشبهات. 

)5( حممد بن أمحد الزامل، الرشكات الوقفية وأثرها يف تنمية أعيان الوقف، ملتقى تنظيم األوقاف الثاين، الرياض،1435هـ.
)6( هيثم عبد احلميد خزنة، إنتهاء الوقف اخلريي، بحث مقدم اىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس، إصدار األمانة العامة لألوقاف يف 

الكويت، ط1 1435هـ/ 2013 م، ص79 وما بعدها.
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واملؤسسات.  واإلدارة  والتقنيات  احلياة،  يف  للتطور  ومراعاًة  عرصي،  بأسلوب 
الرشكة  صور  عىل  التعريج  ثم  ومن  املفاهيم،  حتديد  إىل  املبحث  هذا  سيسعى 

الوقفية، وبيان أركان الوقف ومدى انطباقها عىل الرشكات الوقفية.

المطلب األول : في تحديد المفاهيم

حتت  الرشكة  إىل  املكتتب  انضامم  بمقتضاه  يتم  إداري  عمل  هو  االكتتاب:  أ- 

التأسيس، مقابل اإلسهام يف رأس مال الرشكة بعدد معني من األسهم املطروحة، 
وهو دعوة توجه إىل أشخاص غري حمددين سلًفا لإلسهام يف رأس املال.)7(

ب- الشركة: عرف احلنفية الرشكة بأهنا عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح.))(

أما  التعريف ألنه يعرب عن حقيقة الرشكة يف أهنا عقد،  الباحث هذا  اعتمد  وقد 
بالنظر إىل  إما  املذاهب فقد عرفت الرشكة،  بقية  التي ذكرهتا  التعاريف األخرى 

هدف الرشكة أو أثرها أو النتيجة املرتتبة عليها.
الفقهاء  عند  معروفة  تكن  ومل  احلديث،  العرص  يف  إال  املسامهة  الرشكة  تنشأ  مل 
املتقدمني، لذا، ال جتد هلا ذكًرا فيام كتبه الفقهاء املتقدمون عن الرشكات.وعليه، 
وأنظمتها. جاء يف  املعارصة  الرشكات  قوانني  ما ورد يف  تعريفها  املعتمد يف  فإن 
رأس  ينقسم  التي  )الرشكة  املسامهة هي:  الرشكة  بأن  السعودي  الرشكات  نظام 
ماهلا إىل أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وال يسأل الرشكاء فيها إال بقدر 

قيمة أسهمهم، وال جيوز أن يقل عدد الرشكاء فيها عن مخسة(.)9(
أما قانون الرشكات العراقي، فقد عرفها بكوهنا: تتألف من عدد من األشخاص 
ال يقل عن مخسة يكتتب فيها املسامهون بأسهم يف اكتتاب عام ويكونون مسؤولني 

)7( أبو زيد رضوان، رشكات املسامهة، دار الفكر العريب، ط1،،)199، ص55.
))( ابن عابدين، تنوير األبصار، مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ت/1252ه بريوت 

ط1409/2ه /))19.ط دار إحياء الرتاث العريب، 466/6.
)9( نظام الرشكات السعودي، ص9.
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عن ديون الرشكة بمقدار القيمة االسمية لألسهم التي اكتتبوا هبا. )10(
أما القانون األردين للرشكات فقد عرفها بأهنا: رشكة تتألف من عدد من املؤسسني 
املالية  لألوراق  أسواق  يف  لإلدراج  قابلة  بأسهم  فيها  يكتتبون  اثنني  عن  يقل  ال 
معمول  أخرى  ترشيعات  وأي  القانون،  هذا  ألحكام  وفًقا  والتحويل  للتداول 

هبا.)11( 
فاملسامهون  املسامهة؛  لرشكة  تعريفها  حيث  من  القوانني  هذه  اتفاق  ويالحظ 
يسأل  وال  والعراقي،  السعودي  النظام  يف  مخسة-  عن  يقلون  ال   - متعددون، 

املساهم إال بقيمة أسهمه.
املال  رأس  يف  مشاركة  عقد  بأهنا  الوقفية  الرشكة  عرفت  الوقفية:  الشركة  ج- 

منها.)12(  الناتج  الربح  لتسبيل  الربح؛  يستهدف  أكثر، يف مرشوع  أو  وقَفنْي،  بني 
وفًقا  هبا  االجتار  هبدف  وإدارهتا،  وقفية  أصول  بأهنا»اجتامع   - أيًضا   - وعرفت 
لألنظمة التجارية.«)13( واملالحظ من التعريفني اتفاقهام عىل اشرتاك أصول ألكثر 
من وقف يف مرشوع هبدف حتقيق العائد، إال أن كال التعريفني أمهال إمكانية إنشاء 
الباحث يقرتح تعريف الرشكة  فإن  لذا  العام،  رشكة وقفية عن طريق االكتتاب 
الوقفية، بكوهنا، عقد مشاركة يف أصول وقفية قائمة، أو أسهم وقفية يكتتب هبا 

بقصد مرشوع معني من أجل تسييل العائد.

المطلب الثاني : صور الشركة الوقفية

اقرتح عدد من الباحثني)14( أشكااًل يمكن أن تكون عليها الرشكة الوقفية، وهي 
عىل النحو اآليت:

أ- الشركة الوقفية ذات المسؤولية المحدودة:

)10( قانون الرشكات العراقي رقم 21 لسنة 1997، املادة 6.
)11( قانون الرشكات األردين رقم 22لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم 57 لسنة 2006، الباب السادس املادة 90.

)12( خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي، تأسيس الرشكات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية، ص)2.
)13( خالد بن عبد الرمحن املهنا، الرشكات الوقفية، بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف، ص 20.

)14( خالد عبد الرمحن املهنا وخالد عبد الرمحن بن سليامن الراجحي.
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عرفت الرشكة الوقفية ذات املسؤولية املحدودة بكوهنا:(رشكة من وقَفنْي فأكثر 
بام ال يزيد عن مخسني وقًفا، وال يكون كل رشيك فيها مسؤواًل إال بقدر حصته 
من رأس املال.)15( ويتم اللجوء هلذا النوع من الرشكات؛ ألهنا تعتمد الشخصية 

االعتبارية للرشكة(.)16(
وتكون هذه الرشكة وقفية إذا كان كل رشكائها من األوقاف، وعليه فإن تأسيس 

هذه الرشكة الوقفية ال خيلو من حالني)17(:
األول: أن تكون هذه الرشكة ذات املسؤولية املحدودة جتارية بصورهتا املعروفة 
وقائمة، ثم يوقف كل رشيك - سواًء كان شخًصا عادًيا أم اعتبارًيا- مجيع أسهمه 
يف الرشكة، فتكون الرشكة - بذلك- قد حتولت إىل رشكة وقفية بالكامل، وحتل 

صكوك الوقفية حمل الرشكاء السابقني يف ملكية األسهم.
الثاين: أن يتم تأسيس هذه الرشكة ابتداًء من كيانات وقفية ال تقل عن وقفنْي، وال 
لتكون  األوقاف،  تلك  وقًفا، من خالل سجالت جتارية متلك  تزيد عن مخسني 

بذلك رشكة مستقلة، هلا شخصيتها وكياهنا النظامي املستقل.
سيتيح هذا النموذج لألوقاف أن تستثمر أصوهلا من خالل الرشكة ذات املسؤولية 
املالية عن  بذمته  اعتباري مستقل  تأسيسها بوصفها شخص  يتم  التي  املحدودة، 
أصواًل  متلك  التي  املتعددة،  االستثامرات  مع  املقرتح  هذا  ويتناسب  الوقف، 
متنوعة، وتستثمر يف جماالت عدة. ويتطلب تنفيذه وجود صك وقف، وبموجبه 
يصبح املالك للرشكة، وعليه، يقوم جملس النظارة بتعيني جملس مديرين الرشكة؛ 

ليقوم بتنفيذ اخلطط االستثامرية املعتمدة من جملس النظارة.))1(
ومن سلبيات هذا النموذج أن توثيق أي تعديل عىل عقد تأسيس الرشكة ينبغي 
أن يكون أمام كاتب العدل، مما يرتتب عليه استغراق بعض الوقت واملصاريف 

)15( خالد بن عبد الرمحن املهنا، الرشكات الوقفية، بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف، ص 20.
)16( املصدر نفسه، ص 31.

)17( خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي، مصدر سبق ذكره، ص 29.
))1( حممد بن أمحد الزامل، الرشكات الوقفية وأثرها يف تنمية أعيان الوقف، ملتقى تنظيم األوقاف الثاين، الرياض،1435هـ.
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تعلقها  عند  سيام  البعض،  لدى  ميزة  السلبية  هذه  تكون  وقد  ذلك،  عىل  املرتتبة 
يضمن  كي  املطلوب،  التعديل  مع  الوقف  صك  مطابقة  العدل  كاتب  باشرتاط 

حتقيق أهداف املوَقف. 
كام يرى البعض أن سلبيات هذا النموذج وجود قيود حماسبية والتزامات حددها 
نظام الرشكات عىل الرشكاء وإدارهتا، من أبرزها تقديم التقارير، والقوائم املالية 
القيود  أن وجود  الباحث  العالقة)19(. ويرى  للوزارة، وغريها من اجلهات ذات 
الوقف  لضامن  ميزة  متثل  الرشكات  نظام  حددها  التي  وااللتزامات  املحاسبية 

واحلفاظ عىل حقوقه.
ومن املالحظ إنه ال وجود فعيل هلذه الرشكة عىل واقع احلال، إنام حاول الباحثون 
قانوين  خيص  فيام  أما  السعودي.  الرشكات  قانون  نظام  مع  متاشًيا  استنباطها 
الرشكات العراقي واألردين، فقد أجازا تسجيل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة 
من شخصني فأكثر، وسمح لتقدير املراقب بأن يسجل الرشكة من قبل شخص 
عىل  بعد  فيام  ذلك  وينعكس  للرشكاء.)20(  أعىل  حًدا  القانون  حيدد  مل  كام  واحد، 
الرشكة الوقفية ذات املسؤولية املحدودة عىل وفق نظام الرشكات األردين، ومن 
أن  فأكثر، كام يمكن لصك واحد  ينبغي أن تكون مكونة من صكني وقفيَّني  ثّم 

يامرس نشاط الرشكة.

ب- الشركة الوقفية المساهمة:

إّن تأسيس هذه الرشكة الوقفية ال خيلو من حالني:

األول: أن تكون هذه الرشكة املسامهة جتارية قائمة بصورهتا املعروفة، ثم ُيوقف 
الرشكة،  يف  أسهمه  مجيع   - اعتبارًيا  أم  عادًيا  شخًصا  كان  سواء   - رشيك  كل 
فتكون الرشكة بذلك قد حتولت إىل رشكة وقفية بالكامل، وحتل صكوك الوقفية 

)19( املصدر نفسه.
)20( قانون  تعديل قانون الرشكات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 الفصل الثاين، املادة4؛ 

قانون الرشكات األردين رقم ) 22 ( لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم 57 لسنة 2006، الباب الثالث.
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حمل الرشكاء السابقني يف ملكية األسهم.
مخسة  عن  تقل  ال  وقفية  كيانات  من  ابتداًء  الرشكة  هذه  تأسيس  يتم  أن  الثاين: 
رشكة  بذلك  لتكون  األوقاف،  تلك  متلك  جتارية  سجالت  خالل  من  أوقاف، 
يمكن  فإنه  سبق،  ما  عىل  وبناًء  املستقل.  النظامي  وكياهنا  شخصيتها  هلا  مستقلة 
تعريف الرشكة الوقفية املسامهة بأهنا )رشكة من مخسة أوقاف فأكثر، يكون رأس 
إال  مسؤواًل  فيها  رشيك  كل  يكون  وال  القيمة،  متساوية  أسهم  إىل  مقساًم  ماهلا 
فقد  للمقدار،  بل  للعدد  االعتبار  هنا  يراد  وال  املال()21(.  رأس  من  حصته  بقدر 
أراد املعرف أن يكون مقدار الوقف كبرًيا. فهذا النموذج يتناسب مع االستثامرات 
الضخمة التي متلك أصواًل متنوعة وتستثمر يف جماالت خمتلفة.)22( وإذا ما حاولنا 
املرّشع قد  العراقي واألردين، نجد أن  املقرتح عىل قانوين الرشكات  إسقاط هذا 
مّيز بنْي الرشكة املسامهة اخلاصة والعامة، ويف كلتا احلالتني سمح بتسجيل الرشكة 
املسامهة من قبل شخصني فأكثر، إال أنه اقترص ختصصات الرشكة املسامهة العامة 

عىل اآليت:
- أعامل البنوك والرشكات املالية والتأمني بأنواعه املختلفة.

- الرشكات ذات االمتياز.)23(
وأعتقد أن ذلك سيفتح املجال أمام تأسيس الرشكة الوقفية يف األردن باعتبارها 
مسامهة خاصة، وعامة كذلك، إذا ما كانت صكوكها الوقفية نقدية حرًصا ومن 

ثمَّ يمكن عّدها رشكة مالية.

ج- المؤسسة الوقفية)24(

وقف  مثل:  املتنوعة،  وغري  القليلة  االستثامرات  حجم  مع  املقرتح  هذا  يتناسب 

)21( خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي، مصدر سبق ذكره، ص)2.
)22( حممد بن أمحد الزامل، ص15.

)23( قانون تعديل قانون الرشكات رقم 21 لعام 1997 الصادر عن سلطة االئتالف املؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004 الفصل الثاين، الفرع 
الثاين، املادة 6؛ قانون الرشكات األردين، مصدر سبق ذكره، املادة 93.

)24( حممد بن أمحد الزامل، ص11.
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العقار، واألسهم، واملشاريع الصغرية، أو متلك حصص يف رشكات ذات عوائد 
جديدة؛ يتطلب تنفيذه وجود صك وقف عىل عقار، أو أسهم- مثاًل- يتم بموجبه 
ليقوم  النظارة؛  قبل جملس  من  يعني  مديًرا،  له  احلصول عىل سجل جتاري خيتار 
ويصبح  النظارة،  جملس  من  املعتمدة  اخلطط  حسب  الوقف  استثامرات  بإدارة 

مالك هذا السجل هو الوقف بوصفه شخصية اعتبارية مستقلة.

ومن سلبياته:
- حمدودية األنشطة املامرسة. 

- حمدودية اإلدارة والصالحيات. 
أن  ذكر  سبق  إذ  األردين،  الرشكات  لقانون  بالنسبة  ذلك  يف  تعارض  يوجد  وال 

املرشع قد سمح بتسجيل الرشكة من قبل شخص واحد.

المطلب الثالث : أركان الوقف وانطباقها على الشركات الوقفية

أمجع الفقهاء عىل وجود أركان للوقف ينبغي وجودها لتحقق الوقف، سيسعى 
هذا املطلب إىل تبيان مدى انطباق أركان الوقف عىل الرشكة الوقفية.

- العين الموقوفة:
ً
أوال

وضع الفقهاء رشوًطا عدة للعني املوقوفة، حيث متثلت يف كون العني املوقوفة مااًل 
متقوًما، وأن تكون معلومة،)25( -كذلك- كوهنا ملًكا للواقف وناجزة، وهو قول 

اجلمهور.)26(
ويتحقق املال املتقوم إذا ما توافر فيه رشطان مها احليازة، وإمكانية االنتفاع به. فأما 
الرشط األول فإن األسهم التي سيتم وقفها يف هذه الرشكات -بالتأكيد- ستكون 
ملًكا للموقوف عليهم، إذ إن ذكر اهلدف من الرشكات وغايتها هو جتميع األموال 

)25( البحر الرائق 203/5؛ حاشية ابن عابدين 341/4؛ مغني املحتاج 524/3، كشاف القناع 243/4.
)26( حاشية ابن عابدين341/4؛ الرشح الكبري270/6؛ مغني املحتاج 537/3.
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اليسرية.

وبالتأكيد فإن هدف الرشكة يسعى إىل حتقيق منفعة أو خدمة معينة حسب نوعه، 
هذه  يف  املوقوفة  األسهم  فإن  لذا،  الوقفية،  الرشكات  صور  يف  مذكور  هو  وكام 
الرشكة أو تلك ستحقق منفعة ما، بحسب طبيعة الرشكة امُلنشأة ومن ثمَّ يتحقق 

رشطا املال املتقوم.
يعطي  جمماًل  علاًم  املقدار  معلوم  والسهم  معلوًما.  يكون  أن  وهو  الثاين:  الرشط 
املساهم صورة تقريبية عن مقدار أسهمه، وما متثله يف الرشكة كجزء من ممتلكاته.
أما يف كون أسهم الرشكة ملًكا للواقف، فهذا أمر جيل، إذ إن املساهم يمتلك املال 

الالزم ملًكا تاًما، ال نزاع فيه، يمكنه من رشاء حصته يف أسهم الرشكة.
الوقف،  يف  التأقيت  جواز  عدم  عىل  املالكية  من  خالف  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد 
والواضح أن وقف أسهم الرشكة يمكن أن يكون ناجًزا، إذ باستطاعة الواقف، أن 
حيدد مقدار األسهم التي يريد وقفها دون تعليق، وبإخراجها من ملكه يف احلال.

ثانًيا:- الموقوف عليه:

وقد تبني أن املقصود باملوقوف عليه، اجلهة املستفيدة من الوقف، وملا كانت غاية 
الوقف القربة، فقد حدد هلا العلامء رشوًطا متثلت باآليت:

احلنفية)27(  مذهب  وهو  بر،  جهة  عليها  املوقوف  اجلهة  تكون  أن  أ- 
واحلنابلة.))2(

ب- أن تكون اجلهة املوقوفة غري منقطعة: الواضح أنه ال خالف بني الفقهاء 
عىل صحة الوقف معلوم االبتداء واالنتهاء غري املنقطع.)29(

املتحققة من الرشكات  املنفعة  املعلوم أن  جـ- أن ال يوقف عىل نفسه: من 
فئة  عىل  ستكون  منفعتها  فإن  ثمَّ  ومن  بعينه،  شخًصا  تستهدف  ال  الوقفية 

)27( حاشية ابن عابدين 341/4.
))2( كشاف القناع 245/4.

)29( د. أسامة العاين،صناديق الوقف االستثامري، دراسة فقهية اقتصادية، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط1، 2009، ص 36.
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مستهدفة من خالل نوع الرشكة دون شخص بعينه.
د- أن يكون عىل جهة يصح ملكها ومتلكها: وهذا أمر متحقق يف الرشكات 
أن  وبام  متلكها،  املراد  اجلهة  توضح  لالكتتاب  املطروحة  فاألسهم  الوقفية، 
اهلدف من هذه الرشكات هو حتقيق منفعة يبتغي فيها مرضاة اهلل، لذا، فإن 

األسهم املوقوفة ستدخل ضمن ما أجازه الفقهاء)30(.
ا- الواقف:

ً
ثالث

خيالف  ال  مما  شاء  ما  وقفه  يف  يشرتط  أن  له  وحيق  باملال.  املتربع  هو  الواقف: 
الرشع، أو مما ال خيالف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم، وقد نص املالكية)31( 
والشافعية)32( عىل أهلية التربع للواقف. وإذا اشرتط الواقف يف وقفه أن يرصف 
املال يف جهة معينة، فيجب االلتزام برشطه، وحرص رصف الريع عىل هذه اجلهة.

ويدخل يف رشط الواقف: تعيينه ناظًرا، فإذا اشرتط الواقف النظر عىل وقفه أو 
أمر  ملا روي أن عمر -ريض اهلل عنه- كان ييل  العمل برشطه)33(،  لغريه، وجب 
صدقته - أي: وقفه- ثم جعله عىل حفصة تليه ما عاشت، ثم يليه أولوا الرأي 

من أهلها)34(.
بالسهم  املتعلقة  فينبغي عىل نرشة اإلصدار  الوقفية،  بالرشكة  األمر  تعلق  وبقدر 

استيعاب كل األمور آنفة الذكر.
واضح أن هذه الرشوط ال يمكن جتسيدها من كل املسامهني يف الرشكة، مما يعطل 
عىل  الوالية  توفر  يتطلب  مما  حقوقه،  استخدام  مساهم  كل  أراد  إذا  فيام  إدارهتا 

الوقف، وهذا ما سيتم تناوله يف الحًقا.
رابًعا: الصيغة:

-رمحه  أمحد  اإلمام  أن  إال  بالقول،  إال  يصح  ال  الوقف  أن  إىل  اجلمهور  ذهب 

)30( الصناديق الوقفية املعارصة ص 30.
)31(حاشية الدسوقي 77/4

)32( الرشبيني،مغني املحتاج 523/3
)33( املنهاج ومغني املحتاج 394/2، املحىل 109/3، املجموع 333/16، املهذب 3/3)6.

)34( هذا األثر رواه أبو داوود 105/2، والبيهقي 160/6.
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اهلل- رجح أن الوقف حيصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه.)35( ومن املعلوم أن 
إقبال الواقف عىل رشاء األسهم ومتلكها متثل الصيغة الدالة عىل حتقق الوقف يف 

الرشكات الوقفية.
ويتم حتقيق ركن الصيغة يف الرشكة الوقفية من خالل وثيقة االكتتاب التي تنظم 

الوقف، ومقداره، وأهدافه، وبقية الرشوط. 

المبحث الثاني : النظارة على الشركة الوقفية

الوالية عىل الوقف حق مقرر رشًعا عىل كل عني موقوفة، لتأمني حفظها أواًل، 
عىل  ثامرها  ولرصف  ثانًيا،  منها  والغلة  الريع  واستخراج  وتشغيلها،  واستثامرها 
اجلهات املحددة فيها ثالًثا، ثم حلامية الوقف والدفاع عنه واملطالبة بحقوقه رابًعا.

عىل  ويستثمره  أعيانه،  وحيفظ  شؤونه،  يدير  متول  من  له  البد  موقوف  كل  وإن 
الوجه املرشوع، ثم يرصف غلته إىل مستحقيه عىل مقتىض وثيقة الوقف، وحسب 

رشوط الواقف.)36( 

الوالية عىل الوقف إما أن تكون أصلية للواقف -نفسه- باشرتاطها لنفسه، وإما 
أن تكون للموقوف عليهم، وإما أن تكون للقايض، وإما أن تكون بالتوكيل أو 
التفويض آلخر بوالية الوقف، وأهم رشط يف املتويل عىل الوقف الكفاية بالقوة 

)35( ابن قدامه، املغني ويليه الرشح الكبري، حتقيق حممد رشف الدين خطاب والسيد حممد السيد، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1996، 6/ 213.
)36( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، تنوير األبصار مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، بريوت ط2 /1409ه 
/))19م، دار إحياء الرتاث العريب 4 /)45؛ احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب، املعروف باحلطاب الرعيني، مواهب اجلليل 
لرشح خمترص خليل، حتقيق زكريا عمريات، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، السعودية طبعة خاصة/ 2003،6/25؛ البهويت، الشيخ منصور 
الرسالة،  مؤســسة  الرتكي،  املحســـن  بن  اهلل  عبد  حتقــيق  املنتهى،  لرشح  النهى  أويل  دقائق  اإلرادات،  منتهى  رشح  البهويت،  إدريس  بن  يونس  بن 
ط1، 12/2،2000؛ النووي، حييى بن رشف، أبو زكريا، روضة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب اإلسالمي، ط3، 1991م،5/ 4)3؛ البرصي، عبد 
الرمحن بن عمر بن أيب القاسم، البرصي احلنبيل، احلاوي الكبري، خمطوط، مكتبة األسد الوطنية، 9/397؛ الرشبيني، الشيخ شمس الدين حممد بن حممد 
اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حتقيق عىل حممد معوض وعادل امحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط1 /1994، 2 /293؛ 
الشريازي، أبو إسحاق، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، حتقيق الدكتور حممد الزحييل، دار القلم دمشق، ط1 /1996، 3 /390؛ حامد، عبداهلل صالح، 
رشط الواقف وقضايا االستبدال، جملة أوقاف، العدد5، ص7) ،135،118 ؛ محاد، نزيه، أساليب استثامر األوقاف وأسس إدارهتا، يف نحو دور تنموي 
للوقف، أبحاث ندوة أقامها مركز أبحاث الوقف والدراسات االقتصادية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت - الطبعة األوىل - 1414هـ/ 

1993م، ص179.
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والقدرة، واخلربة يف الترصف يف واجباته)37(.

المطلب األول : الوالية على الشركة الوقفية

قدر  االجتهاد  يتطلب   - أرى  كام   - األمر  فإن  الوقفية،  الرشكة  خيص  فيام  أما 
اإلمكان يف رسم معامل إنشاء والية، تتكون من جملس نظارة الوقف. أما فيام خيص 
وظيفة ناظر الوقف، فهي تنحرص يف تنفيذ رشوط الواقف، والقيام بام أناطه به من 
مهام ووظائف وفق ما تتطلبه منه الوالية من حتر للمصلحة، كام هو الشأن مع كل 

الوالة))3(.
1. الهيئة العامة: 

فهي  لذا،  الوقفية،  الرشكة  يف  املكتتبني)املسامهني(  جمموع  متثل  العامة  اهليئة 
جملس  اختيار  تتوىل  التي  وهي  الواقف،  مقام  تقوم  إهنا  إذ  هلا،  سلطة  أعىل  متثل 
النظارة)39(، ورئيس جملس اإلدارة وأعضائه، وتتخذ القرارات اإلسرتاتيجية التي 
ختص الرشكة يف ضوء مصلحة الوقف، ورشوط الوقفية، ووثيقة االكتتاب العام 

والنظام الداخيل. لرتسم السياسات واخلطط اإلسرتاتيجية للرشكة. 
حيق للهيئة العامة للرشكة الوقفية -يف اجتامع غري عادي تعقده- إقالة رئيس جملس 
احلكومة،  املمثلني ألسهم  األعضاء  باستثناء  أعضائه،  أي عضو من  أو  اإلدارة، 
بناء عىل طلب موقع من مسامهني، ويقدم  اعتباري عام، وذلك  أو أي شخص 
اجتامع  لعقد  العامة؛  اهليئة  املجلس دعوة  اإلدارة، وعىل  إىل جملس  اإلقالة  طلب 
غري عادي هلا خالل مدة حيددها القانون من تاريخ تقديم الطلب إليه؛ لتنظر اهليئة 

العامة فيه، وإصدار القرار الذي تراه مناسبًا بشأنه.

)37( ابن اهلامم،فتح القدير 5 /61، حاشية ابن عابدين 3 /531 - 3 /)37، مواهب اجلليل 6/37، املهذب3 /690، املغني 5 /529، كشاف 
القناع 2/459، الوقف يف الرشيعة ص9)، نظام الوقف ص133، مفتاح الدراية ص46، األحكام الفقهية ص19)، إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، 

بحث إدارة الوقف يف اإلسالم، ص203 وما بعدها، للدكتور عبد امللك السيد.
لألوقاف  العامة  األمانة  نموذجًا(،  املغريب  الوقفي  )النظام  املعارصة  والتطبيقات  اإلسالمي  الفقه  يف  األوقاف  عىل  النظارة  نظام  املهدي،  حممد   )3((

للكويت، 2010 م/1431 هـ، ص 230.
)39( قد تكون اهليئة العامة جملس النظارة نفسه، عىل وفق أهنا تتمتع بجميع الصالحيات وكوهنا السلطة العليا.
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2. تشكيل مجلس النظارة:

ذكر أعاله أن من حق اهليئة العامة تشكيل جملس النظارة، وينبغي عىل هذا املجلس 
أن يكون من ذوي اخلربة واالختصاص، فيام يتعلق بمهام الرشكة، كام ينبغي أن 
يكون أعضاؤها عىل دارية بالوقف وبنصوص وثيقة االكتتاب املتعلقة بالرشكة، 
واجلوانب الرشعية املتعلقة هبا. ويتوىل جملس النظارة اإلرشاف عىل جملس اإلدارة، 

ويكله ببعض صالحياته من حيث ما يتعلق بأمور النظارة.

3. تشكيل مجلس إدارة للشركة الوقفية:

ملا  وفًقا  إدارهتا  يتوىل  الوقفية،  للرشكة  إدارة  جملس  تشكيل  الرشكات  نظام  ُيلزم 
العامة  اهليئة  قبل  من  املجلس  انتخاب  ويتم  للرشكة.  الداخيل)40(  النظام  حيدده 
للرشكة )أصحاب األسهم املكتتبني(، ويقوم جملس اإلدارة بمهام ومسؤوليات 
اإلرشاف عىل إدارة أعامهلا ملدة حمددة تبدأ من تاريخ انتخاب. ويف حال مسامهة 
اعتبارية عامة  أو أي شخصية  العامة،  الرسمية  املؤسسات  أي من  أو  احلكومة، 
أخرى يف الرشكة متثل يف جملس إدارهتا، بام يتناسب مع نسبة مسامهتها يف رأسامل 
حقوق  بجميع  املجلس  يف  يمثلها  من  يتمتع  احلاالت  هذه  مجيع  ويف  الرشكة، 
العضوية، ويتحمل واجباهتا. ينتخب جملس إدارة الرشكة الوقفية من بني أعضائه 

باالقرتاع الرسي رئيسًا ونائبًا له، يقوم بمهام وصالحيات الرئيس عند غيابه. 
العامة(  )اهليئة  جتاه  مسؤولون  الوقفية  الرشكة  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  إّن 
والغري عن كل خمالفة ارتكبها أي منهم، أو مجيعهم للقوانني واألنظمة املعمول هبا، 
أو لنظام الرشكة، وعن أي خطأ يف إدارة الرشكة، وال حتول موافقة اهليئة العامة 
عىل إبراء ذمة جملس اإلدارة دون املالحقة القانونية لرئيس وأعضاء املجلس.)41( 
العامة  اهليئة  أمام  اإلدارة  جملس  مسؤولية  العراقي  الرشكات  قانون  اقترص  بينام 

)40( تنظم األمور املالية واملحاسبية واإلدارية للرشكة املسامهة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها جملس إدارة الرشكة، وحيدد فيها بصورة 
مفصلة واجبات املجلس وصالحياته ومسؤولياته يف تلك األمور.

)41( قانون الرشكات األردين لسنة 1997 املادة73، النظام السعودي للرشكات املادة)7.
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أن  املفتش  تقرير  إذا ظهر من  أنه   ،145 املادة  فيام ذكرت  الغري)42(.  وسكت عن 
إبالغ  املسجل  عىل  وجب  عنه،  يسأل  عماًل  أتى  قد  اإلدارة..،  جملس  يف  عضًوا 

اجلهات املختصة بذلك، الختاذ اإلجراء املناسب)43(.
يف  الكاملة  الصالحيات  العام  مديرها  أو  الوقفية،  الرشكة  إدارة  ملجلس  يكون 
إدارة الرشكة يف احلدود التي يبينها نظامها. وتعد األعامل والترصفات التي يقوم 
هبا املجلس ومديره، ملزمة هلا يف مواجهة الغري الذي يتعامل مع الرشكة بحسن 
الذي حلق هبا، وذلك بغض  التعويض عن الرضر  بقيمة  الرجوع عليه  نية، وهلا 

النظر عن أي قيد يرد يف نظام الرشكة أو عقد تأسيسها. 
ونظامها  االكتتاب  )عقد  الوقفية  دستور  تنفيذ  عىل  املجلس  حيرص  أن  وينبغي 
الداخيل(، وحيرص عىل استقالليتها، ويتوىل املسؤولية القانونية للرشكة، ويكون 
مسؤواًل عن اإلرشاف عىل إدارة املؤسسة، ومتثيلها لدى اجلهات املختصة يف ضوء 

عقد التأسيس أو نظامها الداخيل.
بدوره  القيام  عن  عاجًزا  اإلدارة  جملس  جتعل  وتعقدها  الرشكة  أعامل  اتساع  إن 
عىل أفضل وجه دون االعتامد عىل جمموعات استشارية داعمة، إذ تقوم - هذه - 

اللجان بتقديم الرأي العلمي املدروس واملحرتف يف املسألة التي تواجهه.

المطلب الثاني : صالحيات ومسؤوليات مجلس اإلدارة

وتكون عىل النحو اآليت:
وأمام  الغري،  لدى  الوقفية، ويمثلها  للرشكة  رئيًسا  اإلدارة  رئيس جملس  يعد   .1
يمثله  أن يفوض من  املختصة، وله  القضائية  بام يف ذلك اجلهات  مجيع اجلهات، 
بموجب  له  املخولة  الصالحيات  املجلس  رئيس  ويامرس  اجلهات،  هذه  أمام 
القانون والنظام الداخيل يف الرشكة، ويتوىل تنفيذ قرارات جملس اإلدارة بالتعاون 

)42( قانون الرشكات العراقي، املادة 120.
)43( املصدر نفسه، املادة145.
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مع اجلهاز التنفيذي يف الرشكة.

2. جيوز أن يكون رئيس جملس الرشكة متفرًغا ألعامل الرشكة. 

3. جيوز تعيني رئيس جملس إدارة الرشكة الوقفية، أو أي من أعضائه مديًرا عاًما 
أعضاء  أصوات  ثلثي  أكثرية  عن  صادر  بقرار  له،  نائًبا  أو  مساعًدا  أو  للرشكة 
يف  العالقة  صاحب  يشرتك  ال  أن  عىل  احلاالت،  هذه  من  حالة  أي  يف  املجلس 
التصويت. يتوىل املدير العام إدارة الرشكة، وترتيب أمورها، وحتديد نوع األسهم 
متعلقات  وأي  واسرتدادها،  والقروض  العوائد  منح  وآلية  هبا،  املتعامل  الوقفية 

أخرى بالرشكة. 

وباقرتاح  التخصص  بحسب  التنفيذية  الدوائر  رؤساء  اختيار  عىل  املصادقة   .4
من املدير العام. ويتحتم عىل جملس اإلدارة أن يقوم باملصادقة عىل )وثيقة( صيغة 
املال  رأس  مقدار  إقرار  حيث  من  التنفيذية،  اإلدارة  من  املقدمة  العام  االكتتاب 
املقرتح االكتتاب فيه، ورشوط الوقفية، كي يكون املقبل عىل رشاء األسهم واعًيا 
لطبيعة الرشكة وعملها، ومن ثمَّ نكون قد أنجزنا رشط الصيغة فيام يتعلق بالوقف.

أما األعامل االعتيادية، فيتوهلا اجلهاز التنفيذي، ويكون مسؤواًل أمام اجلهة العليا 
)جملس اإلدارة(. يتكون اجلهاز التنفيذي من أقسام حسب حجم الرشكة، ويتوىل 
أمام  مسؤواًل  ويكون  اخلتامية،  ومعامالهتا  املؤسسة  والتزامات  حقوق  متابعة 

جملس اإلدارة، ويتم إدارته من قبل املدير العام - عادة. 

يستحق أعضاء جملس اإلدارة أجوًرا. وهذه األجور إما أن تكون مذكورة يف صك 
ملسألة  راجعة  فهي  تذكر  مل  وإن  بعمومها،  له  شاملة  أو  عليها  منصوص  الوقفية 
أخذ النظار ألجور إدارة الرشكة إن كانوا نظاًرا، والصحيح جوازه عىل أن يكون 
أجرة املثل، وهذه األمور قد حددها النظام فكانت أجرة املثل فيها مقبولة رشًعا، 
وإن مل يكونوا من النظار، فهي أجور إلدارة الوقف، وهو أمر مقبول رشًعا كسائر 
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أنواع عامرة الوقف)44(. لذا، فإن النظارة يف الرشكة الوقفية ستكون عىل مستويات 
ومراحل، فاملدير العام هو الناظر عىل ما حتت سلطته من إدارات تنفيذية، وهو 
هو  اإلدارة  وجملس  النظارة.  جملس  أمام  وكذلك  اإلدارة،  جملس  أمام  ُمساءل 
جملس  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف  التنفيذي،  واجلهاز  العام  املدير  عىل  املرشف 
النظارة.  جملس  نظارة  حتت  ومسؤوليات  واجبات  من  عليه  يندرج  وما  اإلدارة 

وكام هو مبني يف الشكل )1(.
وقد يثار بعض االلتباس فيام سبق، فقد ُذكر بأن الناظر األسايس للرشكة الوقفية 
هو جملس النظارة، ثم تم ذكر بأن جملس اإلدارة الذي يتوىل اإلرشاف )النظارة( 
وخيول املدير العام اإلرشاف عىل األجهزة التنفيذية املختلفة يف الرشكة، إضافة إىل 

توليه إدارة بعض األمور املهمة يف ضوء ما حيدده النظام الداخيل.
ل جملس اإلدارة عن طريق التوكيل،  ولإلجابة عىل ذلك، فإن جملس النظارة خوَّ
ويصح  املحتاج  مغني  يف  جاء  فقد  الوقف،  يف  التوكيل  الشافعية  أجاز  حيث 
كاإليداع  املرتاخية؛  والفسوخ  العقود...  وسائر  وهبة،...  بيع  طريف  يف  التوكيل 
مديرها  إىل  الرشكة  صالحيات  من  جزًءا  اإلدارة  جملس  ل  خوَّ ثم  والوقف.()45( 
العام عن طريق التفويض. وقد وضع الفقهاء رشوًطا للوكيل تنسجم مع ما هو 
عليه يف رشوط أعضاء جملس اإلدارة، كام حيق لألصيل أن حيدد الوكالة للموكل 

إليه، يف ضوء ما يراه مناسًبا، وقد فصلت كتب فقه املعامالت يف ذلك.
أمر  الوقفية  الرشكة  يف  املسؤولة  اجلهات  من  جهة  لكل  الصالحيات  حتديد  إّن 
بالغ األمهية، كي ال تتداخل السلطات فيام يبنها، ومن ثمَّ تضيع حدود املسؤولية. 
)نظام  البلد  يف  السائدة  الترشيعات  ضوء  يف  والصالحيات  احلدود  هذه  ترسم 
الرشكات(، ونص الوقفية ورشوط االكتتاب العام، ويف النظام الداخيل للرشكة، 

الذي يقر من قبل اهليئة العامة.

)44( خالد بن عبد الرمحن املهنا، الرشكات الوقفية، بحث ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف،ص 53.
)45( الرشبيني،مغني املحتاج 220/2.
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املستويات  هذه  عىل  النظارة  توزع  الوقفية  الرشكة  عمل  طبيعة  حتمت  لقد 
التقارير  أما  العام،  املدير  تكون حتت والية  أن  ينبغي  اليومية  فاألعامل  املختلفة، 
الشهرية وأعامل املدير العام ينبغي أن تكون نظارة جملس اإلدارة. أما إقرار املوازنة 
واحلسابات اخلتامية وتقويم أعامل الرشكة املختلفة السنوية أو الفصلية -بحسب 

ما ينظمه النظام الداخيل- فتكون ضمن صالحية جملس النظارة واهليئة العامة.

شكل )1(

مستويات النظارة في الشركة الوقفية

االختصاصات  لتعدد  املعارصة،  للظروف  الزمة  اجلامعية  الوالية  أو  واإلدارة 
واملجاالت اليوم، وهذا جائز رشًعا ويعرف بتعدد نظار الوقف، لضامن التعاون 
املسؤولية وتوزيعها  ثالًثا، ولتحمل  املؤسسية  الرقابة  ثم  ثانًيا،  التكامل  ثم  أواًل، 
اإلدارات  خمتلف  يف  الناس  وتعارفه  العمل،  عليه  جرى  ما  وهذا  رابًعا،  عليهم 

واملؤسسات املعارصة.)46(

)46( انظر موضوع إدارة الوقف البعيد عن الدولة يف العصور األخرية، واملطالبة بعدم صالحية الدولة إلدارة الوقف يف: الوقف اإلسالمي، ص 
.183،167،121
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يع الشركة الوقفية المبحث الثالث : أحكام ر

خيتص  مل  ما   - الوقفية  الرشكة  البلد  ذلك  يف  السائد  الرشكات  لقانون  ختضع 
للوقف من حيث  تبقى مالزمة  أهنا -مع ذلك-  إالّ  قانون خاص-  أو  نظام  هبا 
خصوصيتها، ومن ثمَّ فإن أحكام الوقف البد وأن ترسي عليها. وعليه، يتحتم 

النظر يف أحكام ريع الوقف وتوزيع مصارفه. 
ينبغي التفريق فيام خيص املستفيدين من ريع الوقف من حيث طبيعة املستفيدين 
اكتتب  التي  الوقفية  بصك  حمكوًما  ذلك  كل  وسيكون  وغريهم(،  )كمسامهني 
أي:  الوقفي،  للصك  خاضًعا  الريع  توزيع  يكون  ثمَّ  ومن  املسامهون.  عليها 

خاضًعا لرشط الواقف. 

المطلب األول : استفادة المساهمين

أن رشط  أكدوا  وقد  الواقف،  االلتزام برشط  املذاهب عىل رضورة  أكدت  وقد 
الواقف كنص الشارع يف املفهوم والداللة ووجوب العمل به.)47( بينام خالفهم ابن 
تيمية -رمحه اهلل- فعنده، أن رشط الواقف كنص الشارع يف املفهوم والداللة، ال 
يف وجوب العمل به.))4( إاّل أن تدقيق النظر يف القولني يصل بنا إىل نتيجة مفادها، 
أن االلتزام برشط الواقف واجب، ما دام هذا الرشط ال يعارض املصلحة العامة، 
أو يلحق الرضر باملوقوف عليهم أو الوقف نفسه، فـ)اتباع رشط الواقف ثابت 
ملا فيه من وجوه املصلحة العائدة عىل الواقف أما الرشط الذي خيالف الرشع فال 

يصح.(.)49(
املستثمرة )العاملة()50(،  املتأيت من أسهمهم  استفادة املسامهني تتمثل يف )الربح( 
والذي ينعكس عىل صاحبه. فهل حيق للواقف )صاحب السهم( أن يستفيد منه 

)47( رد املحتار البن عابدين 17/ 474، حاشية الصاوى 166/9، أسنى املطالب لزكريا األنصارى 5/13، مطالب أوىل النهى ملصطفى السيوطى 
.242/13

))4( ابن تيمية،جمموع فتاوى، 21/)9.
)49( الدمياطي،إعانة الطلبني 200/3.

)50( ويقصد به عائد السهم.
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مبارشة )هنا البد من استعراض أراء الفقهاء يف ذلك من خالل تناول مسألة وقف 
الواقف عىل نفسه(.

أن  ذلك:  وعلة  جوازه،  عدم  إىل  احلنابلة  عند  والراجح  والشافعية  املالكية  يرى 
ورواية  احلنفية،  ذهب  بينام  نفسه.)51(  من  لنفسه  متليكه  يصح  فال  متليك  الوقف 
عند احلنابلة إىل صحته.)52( وهو مروي عن العرتة، وابن شربمة، وابن الصباغ، 

ورشيح.)53(
كل  عىل  الواقف  حصول  إما  هو:  املسألة،  هذه  يف  بجوازه  القول  يمكن  والذي 
الغلة  الغلة مدة حياته، ثم تؤول للفقراء مثاًل، أو يشرتط حصوله عىل جزء من 
مشاركًة مع املوقوف عليهم، وىف تصور آخر، جيوز حصول الواقف عىل جزء من 
الريع، إذا كان الوقف عىل صنف وتوفرت فيه صفاهتم، أو استفادة الواقف من 
املرفق الذي أوقفه مستغاًل لإلنفاق من ريعه عليه، ففي كل هذه الصور استحق 
الواقف جزًءا من الريع، مما يشجع الناس عىل الوقف؛ إلفادة أنفسهم بالثواب، 

وبمصدر للدخل مع إفادة الغري من املوقوف عليهم.)54(
ما  مرفق  أو  املختلفة عىل رشاء عقار  بأنواعها  الوقفية  الرشكة  إقبال  أما يف حالة 
من ريع الوقف، فإن ذلك ال يعد وقًفا. جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي )إذا 
استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به عقاًرا، أو يستصنع به 
مصنوًعا، فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقًفا بعينها مكان النقد، بل جيوز 

بيعها الستمرار االستثامر، ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي(.)55( 
يراعى  أن  عىل  وقفهم  ريع  من  املسامهني  استفادة  بإمكانية  القول  يمكن  وعليه، 
ذلك، ويفصل فيه يف رشوط االكتتاب )الصك الوقفي(، كي ال يفيض ذلك إىل 

)51( الدسوقي،حاشية الدسوقى عىل الرشح الكبري 222/16.
)52( مجاعة من علامء اهلند، الفتاوى اهلندية 371/2.

)53( الشوكاين، نيل األوطار ص 7)11، الذخرية 311/6.
)54( حممد عبد احلليم عمر، ضوابط رصف ريع األوقاف اخلريية وقواعد ترتيب أولويات الرصف، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، املنعقد 

يف الرباط 1430هـ/ 2009م، نرش األمانة العامة لألوقاف يف الكويت، ط1، 1432هـ/2011م، ص 292 )بترصف(.
)55( قرار رقم 140 )15/6(، فقرة:ثانًيا )4(، جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط 

) سلطنة ُعامن ( 14 - 19 املحرم 1425هـ، املوافق 6 - 11 آذار ) مارس ( 2004م.
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التنازع، كام قد يعيق املسامهني الذين يرومون احلصول عىل العائد يف اإلقبال عىل 
الواقفون -أصحاب  الوقفية. وجيوز -أيًضا- أن حيصل  الرشكات  االكتتاب يف 

األسهم- عىل ريع املرافق املستثمرة للوقف، واهلل أعلم.

المطلب الثاني: استفادة غير المساهمين

ويقصد هبم: 

الواقف،  وصية  حسب  عليهم  الريع  توزيع  يكون  وهنا  عليهم(،  املوقوف   ( أ- 
أي: وفق األهداف التي أنشئت الرشكة من أجلها، ويكون ذلك مفصاًل يف وثيقة 

االكتتاب العام.

عن  حديثنا  بمعرض  املوضوع،  هذا  تناول  وسيتم  باألسهم،  املضاربون  ب- 
مرشوعية تداول أسهم الرشكة الوقفية. 

الداخيل،  النظام  وفق  عىل  ذلك  ويكون  بالرشكة،  والعاملون  املوظفون  ت- 
ويستحقون األجر الالزم بحسب أجرة املثل، السائدة يف السوق. وحتتسب ضمن 

بند نفقات )مطلوبات( الوقف.

ث- املستفيدون من زكاة الرشكة الوقفية، وذلك بحسب مصارف الزكاة.

الرشكة، يمكن استخدام  أمور  لتمشية  الالزمة  اإلنفاق  تغطية جوانب  فإذا متت 
جزء من ريع الوقف النقدي يف تنمية أصل الوقف، إذا ما اشرتط الواقف ذلك، 
وحسب ما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالم قرار رقم )140-15/6(. ويف حالة 
الرشكة الوقفية فإن االشرتاط يكون بحسب ما ورد يف رشط االكتتاب أو النظام 

الداخيل، أو بقرار من جملس النظارة – إذا ما اقتضت الرضورة.

يف  الواقف(  )رشط  متثل  التي  العام  االكتتاب  وثيقة  بأن:  القول  يمكن  سبق  مما 
الرشكة الوقفية، هي التي تتناول مسألة استفادة املسامهني وغري املسامهني من الريع 
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النقدي للرشكة، وقد تبني مرشوعية استفادة املسامهني )الواقفني( يف حاالت هي:
أن حيصل املسامهون عىل الريع مدة من الزمن ثم تؤول للفقراء مثاًل.. 1
أن يشرتط الواقفون احلصول عىل جزء من الريع مشاركة مع املوقوف عليهم.. 2
حصول . 3 جيوز  الواقفني،  صفات  فيه  وتوفرت  صنف  عىل  الوقف  كان  إذا 

الواقف عىل جزء من الريع.
ريعه . 4 أوقفه مستغاًل لإلنفاق من  الذي  املرفق  االستفادة من  للواقف  يمكن 

عليه.
الواقف . 5 رشط  بحسب  الريع  من  االستفادة  عليهم  للموقوف  يمكن 

)املكتتبون(.

المبحث الرابع : إنتهاء الشركة الوقفية وتصفيتها

من  ومطلوباهتا  الوقفية،  الرشكة  موجودات  عىل  املحاسبية  األصول  تطبيق  يعد 
ويعود  العامل.  بقاع  خمتلف  يف  الرشكات  قوانني  تفرضها  التي  الرئيسة  الرشوط 
إمكانية  ثمَّ  ومن  املالية،  القوائم  دقة  عىل  بالثقة  املحاسبية  باألصول  االلتزام 
االعتامد عليها يف تقويم اجلدارة املالية للمؤسسة الوقفية يف أي أنشطة استثامرية 
يف املستقبل. كام أن من مزايا هذه القوائم املالية أهنا تعطي املتابع، الثقة واالعتامد 
الوقف لدهيا من قبل اجلمهور.  تنامي اإلقبال عىل عملية  عليها، مما يساعد عىل 
املناطة به رشًعا  الناظر يف إدارة املهام  اتباع األصول املحاسبية يف متابعة  ويسهم 
حتقيق مبدأ الشفافية.)56( بل إن ذلك يسهم يف منع تعميم صفة اإلرهاب والفساد 

التي باتت توجه إىل املنظامت اإلسالمية اخلريية غري الربحية.
ألزمت قوانني الرشكات يف الدول العربية الرشكات عىل خمتلف أنواعها باستخدام 
أصول  لقيمة  مالية  سنة  كل  هناية  يف  جرد  بإعداد  وطالبتها  املحاسبية،  األصول 

)56( فؤاد عبد اهلل العمر، األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفًقا للضوابط الرشعية، بحث مقدم اىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية 
اخلامس 10-12 مجادى اآلخرة 1432هـ/13-15 مايو 2011، اسطنبول- تركيا، إصدار إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، األمانة العامة 

لألوقاف يف الكويت، ط1، 2012م، ص 449.
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الرشكة وخصومها، وكذلك إعداد ميزانية للرشكة، وحساب لألرباح واخلسائر، 
املادة )123( من قانون الرشكات السعودي، بل طالب قانون الرشكات  كام يف 
األردين يف مادته )140( بإعداد تقارير مالية دورية كل ستة أشهر، وكذلك فعَل 
قانون الرشكات العراقي يف املادة )117(. ختضع - مجيع - هذه البيانات لتدقيق 
املحاسبة  معايري  مع  لتتامشى  القانوين(  )املحاسب  القانوين،  املراقب  ومراجعة 

الدولية.
األصول  باتباع  الوقفية  املؤسسات  أخرى-  جهة  -من  األوقاف  قوانني  ُتلزم 
ألزم قانون األوقاف األردين - مثاًل - رقم )26( الصادر يف عام  إذ  املحاسبية، 
منتظمة  بحسابات  األوقاف  ديوان  احتفاظ   ،)11( رقم  مادته  يف  )1966م( 
وفًقا لألسس املحاسبية السليمة. مما سبق يتبني رضورة اتباع األصول املحاسبية 

للرشكات الوقفية بحسب صورها املختلفة.
يف  ممثاًل  عائد  لتحقيق  حماسبًيا،  الرشكات  أسهم  يف  املستثمر  الوقف  مال  يدخل 
املالية،  االستثامرات  بند  يف  املسامهة  الرشكة  يف  املسامهني  عىل  املوزعة  األرباح 
ويعد العائد أحد بنود غلة الوقف التي ترصف للمستحقني... ولقد صدر معيار 
املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  عن  االستثامرات  عىل  للمحاسبة 
اإلسالمية، وهو املعيار رقم )17( من معايري املحاسبة،... ويمكن االستفادة منه 

يف بيان املعاجلة املحاسبية للرشكة الوقفية.)57(
يسهم االلتزام باألصول املحاسبية يف تبيان املوقف املايل للرشكة، ومن ثمَّ متابعة 
حاالت التحوط الالزمة لتفادي اخلسارة املتوقعة، أو للبحث عن أماكن استثامرات 
جديدة يف حالة توقع زيادة اإليرادات، كام يمكن من خالل جرد األصول معرفة 
إدارة  جملس  إىل  الالزمة  التوصية  وإعطاء  استهالكها،  وجداول  وقيمتها  حالتها 
الرشكة بإجراء االستبدال الالزم يف وقته. أما يف جانب االلتزامات فتمكن الرشكة 
)57( حممد عبد احلليم عمر، األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفًقا للضوابط الرشعية، بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية 
العامة  األمانة  اخلارجية،  والعالقات  الدراسات  إدارة  إصدار  تركيا،  اسطنبول-   ،2011 مايو  1432هـ/15-13  اآلخرة  مجادى   12-10 اخلامس 

لألوقاف يف الكويت، ط1، 2012م، ص)39.
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من حتديد جدول أولوياهتا جتاه الدائنني ومن ثمَّ توجيه عملية التسديد.
يتضح مما سبق أن إلزام الرشكة الوقفية بالتزام األصول املحاسبية حيقق املصلحة 
العامة،  واهليئة  اجلمهور  ثقة  كسب  يف  ويتمثل  ذايت،  األول  اجلانب  جانبني،  من 
وكذلك إمكانية متابعة هيئة النظارة وحماسبتها. واجلانب الثاين خارجي، بامتثال 

القوانني واألنظمة السائدة وحتقيًقا ملبدأ الشفافية وضامن حوكمة الرشكات.

المطلب األول : معالجة الخسارة في أصول الشركة الوقفية

عاجلت املادة ))5( من قانون الرشكات العراقي واملادة ))6( يف الباب الرابع من 
املال، مسألة اخلسارة للرشكة  قانون الرشكات األردين واملتعلقة بتخفيض رأس 
ذات املسؤولية املحدودة إذا زاد عن حاجتها أو حلقت هبا خسائر، بينام حددت 
الرشكة  رأسامل  خفض  األردين  الرشكات  قانون  يف   )6(( املادة  من  )أ(  الفقرة 
إذا زاد عىل حاجتها، أو إذا حلقت هبا خسائر تزيد عىل نصف رأسامهلا. كام ألزم 
القانونان املسجل العام يف العراق واملراقب العام يف األردن بنرش ذلك يف الصحف 

الرسمية، وأعطت احلق للدائنني االعرتاض عىل ذلك.

أما املادة)77( من قانون الرشكات العراقي واملتعلقة بخسائر الرشكة فقد نصت 
عىل:

أوالً: إذا بلغت خسائر الرشكة ما يعادل أو يتجاوز 50 % مخسني باملئة من رأس 
ماهلا، وجب عليها إشعار املسجل بذلك خالل 60 ستني يوًما من تاريخ ثبوت 

هذه اخلسائر يف ميزانيتها العمومية.

ثانيًا: إذا بلغت خسارة الرشكة ما يعادل أو يتجاوز 75 % مخسة وسبعون باملئة من 
رأس ماهلا وجب عليها اختاذ أحد اإلجرائني التاليني:

1 - ختفيض او زيادة رأس مال الرشكة.
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2 - التوصية بتصفية الرشكة.

وإىل اليشء نفسه دعت املادة )75( من قانون الرشكات األردين واملتعلقة بخسائر 
املسؤولية  ذات  الرشكة  خسائر  زادت  إذا  أنه:  )أ(  الفقرة  نصت  فقد  الرشكة، 
دعوة  فيها  املديرين  هيئة  أو  مديرها  عىل  فيرتتب  رأسامهلا،  نصف  عىل  املحدودة 
اهليئة العامة للرشكة إىل اجتامع غري عادي لتصدر قرارها، إما بتصفية الرشكة، أو 
باستمرار قيامها بام حيقق تصحيح أوضاعها، وإذا مل تتمكن اهليئة العامة من اختاذ 
قرار هبذا الشأن خالل اجتامعني متتاليني، فيمنح املراقب الرشكة مدة ال تزيد عىل 
شهر الختاذ القرار، وإذا مل تتمكن من ذلك فتتم إحالة الرشكة للمحكمة لغايات 
أوجبت  فقد  )ب(:  الفقرة  أما  القانون.  ألحكام  وفًقا  إجبارية  تصفية  تصفيتها 
تصفية الرشكة إذا بلغت خسائر الرشكة ثالثة أرباع قيمة رأسامهلا، إال إذا قررت 
اهليئة العامة يف اجتامع غري عادي زيادة رأسامهلا ملعاجلة وضع اخلسائر أو إطفائها بام 
يتفق مع معايري املحاسبة والتدقيق الدولية املعتمدة عىل أن ال يزيد جممل اخلسائر 

املتبقية عىل نصف رأسامل الرشكة يف كلتا احلالتني.

أما فيام خيص ختفيض رأسامل الرشكة املسامهة العامة، فقد أوردت املادة )114( 
غري  املال  رأس  ختفيض  جواز  األردين  الرشكات  قانون  من  السادس  الفصل  يف 
الرشكة  ورأت  خسارة،  عليها  طرأت  إذا  أو  حاجتها،  عىل  زاد  إذا  به،  املكتتب 
قرار  يف  تراعى  أن  عىل  منها.  جزء  أي  أو  اخلسارة  هذه  بمقدار  رأسامهلا  إنقاص 
التخفيض وإجراءاته حقوق الغري املنصوص عليها يف املادة )115( من القانون. 
األسهم،  قيمة  تنزيل  خالل  من  التخفيض  هبا  جيري  التي  الطريقة  وأوضحت 
بإلغاء جزء من ثمنها املدفوع بحيث يوازي مبلغ اخلسارة يف حالة وجود خسارة 

يف الرشكة، أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسامهلا يزيد عن حاجتها.

أما النظام السعودي للرشكات فقد نص يف مادته)144( عىل أنه للجمعية العامة 
منيت  إذا  أو  الرشكة  زاد عىل حاجة  إذا  املال  تقرر ختفيض رأس  أن  العادية  غري 
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احلد  دون  ما  إىل  املال  رأس  ختفيض  وحدها  األخرية  احلالة  يف  وجيوز  بخسائر. 
املنصوص عليه يف املادة )الرابعة واخلمسني( من النظام. وال يصدر قرار التخفيض 
إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع احلسابات عن األسباب املوجبة له عن 

االلتزامات التي عىل الرشكة وعن أثر التخفيض يف هذه االلتزامات.

السؤال الذي يثار -هنا- هو مدى متايش هذه املواد القانونية املشار إليها أعاله، 
مع خصوصية الرشكة الوقفية؟ ولإلجابة عىل ذلك ينبغي التطرق إىل مسائل قلة 
الرشكة  ما ورد ومع طبيعة  الوقف واالستدانة عليه، ومدى متاشيه مع كل  ريع 

الوقفية.

قد تعرتي الرشكة الوقفية أحوال تؤدي هبا إىل أزمات مالية تقلل من كفاءة أدائها 
أحيان  يف  توقفها  إىل  يؤدي  أو  عائدها،  بانخفاض  سلًبا  ينعكس  الذي  واألمر 
انقطاع عائد الرشكة الوقفية يدخل ضمن ما  أخرى، وال بد من اإلشارة إىل أن 
يسمى بانعدام منفعة الوقف، وهو صورة من صور إهناء الوقف، وهذا ما سيتم 

التطرق عليه عند ذكر تصفية الرشكة.
يمكن عد خسارة الرشكة الوقفية )بام يساوي أو يزيد عن نصف رأسامل الرشكة( 
حالة مشاهبة ملا اعتاد الفقهاء عىل تسميته بقلة ريع الوقف، ومن الطبيعي بأن حد 
القلة خيتلف باختالف الوضع املايل للرشكة من حيث املقدار) يسرًيا أو كبرًيا(، أو 
املدة الزمنية )مؤقتة أو مستمرة(. وعىل وفق قانون الرشكات األردين املشار إليه - 
آنًفا- فقد أوجب املرشع التدخل عندما تبلغ اخلسارة حًدا يزيد عن نصف رأسامل 
الرشكة. وحيث أن املرشع قد أجاز للرشكة الترصف دون التصفية، لذا، كان من 
املمكن األخذ بآراء الفقهاء فيام يتعلق بقلة ريع الوقف. والظاهر من أقوال الفقهاء 
عدم جواز إهناء الوقف ببيع ونحوه إذا انخفض ريعه، أورد ابن قدامة )األصل 
حتريم البيع، وإنام أبيح للرضورة صيانة ملقصود الوقف عن الضياع،...، وإن قل 
ما يضيع املقصود، اللهم إال أن يبلغ يف قلة النفع إىل حد ال يعد نفًعا، فيكون وجود 
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ذلك كالعدم(.))5( 
احللول التي أوىص هبا املرشع يف حالة بلوغ خسارة الرشكة حًدا يزيد عن نصف 
رأس مال الرشكة هي ختفيض رأسامل الرشكة- كام ورد آنفا- وقد أورد الفقهاء 
حلواًل مشاهبة ملا ذكر. أورد البهويت أنه: )وجيوز بيع آلته.. ورصفها يف عامرته(، 
وقال - أيًضا: )ويصح بيع بعضه إلصالح ما بقي(.)59( مما يعني إمكانية السامح 
بتخفيض رأسامل الرشكة الوقفية بغية احلفاظ عليها، وعليه، كان باإلمكان املوافقة 

عىل توصية املرشع فيام خيص الرشكة الوقفية.
ولكن ما هو احلال إذا توجب االستدانة إلنقاذ وضع الرشكة الوقفية؟ 

املالكية االستدانة عىل الوقف من أجل  الفقهاء إىل هذه املسألة فقد أجاز  تطرق 
جواز  يف  خيتلفوا  فلم  الشافعية  أما  القايض.)60(  إذن  إىل  احلاجة  ودون  التعمري، 
ذلك  جواز  يف   - أيًضا   - خيتلفوا  ومل  القايض،  قبل  من  الوقف  عىل  االستدانة 
لناظر الوقف إذا كان مأذوًنا،)61( إاّل أن اخلالف وقع يف جواز استدانة الناظر إن 
إذن  دون  االقرتاض  بجواز  الصالح  ابن  أفتى  وقد  القايض،  من  مأذوًنا  يكن  مل 
القايض معلاًل ذلك بأن للناظر والية تقبل مثل هذا، كام هو الشأن يف الويص.)62( 
وذهب احلنابلة إىل جواز االستدانة عىل الوقف بدون إذن القايض كسائر ترصفاته 
للمصلحة.)63( أما احلنفية فقد ذهبوا إىل جواز االستدانة إذا ما َأِذن الواقف، وإن مل 

يأذن فقد وضعوا رشوًطا جلوازه تتمثل بوجود احلاجة، أو إذن القايض.)64( 
إذا ما تبني اتفاق املذاهب جواز االستدانة عىل الوقف، ترى ما هو املصدر الذي 

تتم منه االستدانة؟ 
أجاب الفقهاء عىل هذه املسالة يف: أن تكون من مصادر ثالثة هي االستدانة من 

))5( ابن قدامة،املغني 5/ 519.
)59( البهويت،كشاف القناع 293/4.

)60( الدسوقي،حاشية الدسوقي 9/4).
)61( الرشبيني،مغني املحتاج 396/2.

)62( ابن الصالح، الفتاوى 390/1.
)63( املرداوي،اإلنصاف 72/7. 

)64( ابن عابدين،حاشية ابن عابدين 6/ 657.
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مال الناظر اخلاص، أو من بيت مال املسلمني، أو االستدانة من وقف آخر. وقد 
أجازت املذاهب الفقهية ذلك باختالف، فقد أجاز األحناف االستدانة من مال 
الناظر اخلاص بإذن القايض أو توثيق ذلك ببينة)65(، وذهب املالكية إىل جواز ذلك 
سواء  الوقف  عىل  االستدانة  بجواز  الشافعية  يفرق  ومل  الدسوقي،)66(  حاشية  يف 

أكان ذلك من مال الناظر أم من غريه.)67(
احلالة  هذه  يف  يتوقع  األردين،  الرشكات  قانون  يف  املرشع  به  جاء  ما  مع  ومتاشًيا 
جواز االستدانة من جملس النظارة، ويمكن أن يكون - أيًضا - بالدعوة إىل زيادة 
املال  لزيادة رأس  توثق االستدانة عىل شكل أسهم أضافية؛  ثمَّ  املال ومن  رأس 

ومن ثّم تتوفر البينة كام أراد احلنفية.
وقتنا  يف  املالية  وزارة  يف  تصورها  فيمكن  املسلمني،  مال  بيت  من  االستدانة  أما 
احلارض، وهذا ما مل تتطرق له قوانني الرشكات يف الوطن العريب، ومل جتزه أصاًل، 

لذا، سيتم جتاوزه.
عىل  وحتافظ  متيزها  مستقلة،  اعتبارية  شخصية  الوقفية  للرشكة  تكون  أن  ينبغي 
الفقهاء  اتفق عليه  ما  ماليتها وحساباهتا، وهذا  استقاللية  ثمَّ  خصوصيتها، ومن 
فيها  أجازوا  استثناءات  ذكروا  الفقهاء  بعض  أن  إال  عام.  بشكل  الوقف  بشأن 
اختلف  إذا  )أما  نجيم:  ابن  قال  اجلهة،  احتدت  إذا  آخر،  عىل  وقف  ريع  رصف 
الواقف، واختلفت اجلهة بأن بنى مدرسة ومسجًدا وعني لكٍل  الواقف أو احتد 
الواقف  اختلف  إذا  الواقف. وكذا  يبدل رشط  أحدمها ال  غلة  وقًفا وفضل من 
ال اجلهة، يتبع رشط الواقف. وقد علم هبذا التقرير إعامل الغلتني؛ إحياء للوقف 
ذهب  ذلك  وإىل  الفتاوى(.))6(  من  احلاصل  هو  هذا  الواقف،  لرشط  ورعاية 
منه  يوقد  أنه  املسجد  زيت  فضل  يف  سحنون  )فتيا  عليش:  الشيخ  ذكر  املالكية، 

)65( ابن نجيم،البحر الرائق 229/5. 
)66( الدسوقي،حاشية الدسوقي 4/ )).

)67( الرميل،أسنى املطالب 5/ 562.
))6( ابن نجيم،البحر الرائق 234/5.
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حرصه  من  فضل  )وما  املرداوي:  أورد  احلنابلة،  أفتى  وبذلك  آخر()69(،  مسجد 
وزيته عن حاجته، جاز رصفه إىل مسجد آخر.()70(أي: أن الرصف من ريع وقف 
آخر سيكون عىل شكل استدانة، وبإسقاط ما تقدم عىل الرشكة الوقفية، فسيكون 
وقفية  رشكات  من  االقرتاض  أو  أخرى،  وقفية  رشكات  أسهم  بيع  باإلمكان 

متحدة اجلهة عىل وفق الرشوط اآلتية:
أن يتعذر اإلعامر بوسيلة أخرى غري االستدانة.. 1
أن خيشى عىل الوقف من اهلالك واخلراب، أو انعدام ريعه أو قّلته ونحو . 2

ذلك.
أن تتحد جهة املوقوف عليها. . 3
أن يكون ذلك عىل سبيل القرض ما أمكن.)71(. 4

المطلب الثاني : االحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري

الرشكات  قانون  تعديل  قانون  من   )63( املادة  بموجب  )رابًعا(  الفقرة  نصت 
 64 املؤقتة، رقمه  1997 - الصادر عن سلطة االئتالف  21 لعام  العراقي رقم 
صادر بتاريخ 2004، عىل أنه للهيئة العامة يف الرشكة املسامهة واملحدودة تغطية 

زيادة رأس املال بإحدى الطرق اآلتية: 
أواًل: إصدار أسهم جديدة، تسدد أقيامها نقًدا.

ثانًيا: حتويل أموال من الفائض املرتاكم أو من عالوات اإلصدار االحتياط 
بنسبة مسامهة كل منهم يف رأس  املسامهني  األسايس إىل أسهم توزع عىل 

املال.
ثالًثا: احتجاز جزء من أرباح الرشكة كاحتياطي لتوسيع وتطوير املرشوع 

)69( عليش،منح اجلليل رشح خمترص خليل )/144.
)70( املرداوي،اإلنصاف 112/7.

)71( هيثم عبد احلميد خزنة، إهناء الوقف اخلريي، بحث مقدم اىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس املنعقد بالدوحة/ قطر يف 3-4/ رجب/ 
1435هـ/2013م، ص  2013، األمانة العامة لألوقاف، إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، الكويت، ط1،  13-14/مايو/  1434هـ املوافق 

114 )بترصف(.
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املحتجز من اجله  الغرض  بعد استثامره فعاًل يف  أرباًحا،  بداًل من توزيعه 
وإضافة هذا االحتياطي إىل رأس املال وإصدار أسهم جديدة بام يعادل هذا 

االحتياطي يوزع عىل املسامهني بنسبة مسامهة كل منهم برأس املال. 
)أ(  فقرهتا  األردين يف  الرشكات  قانون  من   )70( املادة  ذهبت  نفسه  اليشء  واىل 
عىل أن: الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أن تقتطع )10 %( من أرباحها السنوية 
الصافية حلساب االحتياطي اإلجباري، وأن تستمر عىل هذا االقتطاع لكل سنة، 
وذكرت  الرشكة.  مال  رأس  االحتياطي  هلذا  اقتطع  ما  جمموع  يتجاوز  أالَّ  عىل 
املسؤولية  ذات  الرشكة  يف  العامة  للهيئة  بأن:   - نفسها   - املادة  من  )ب(  الفقرة 
املحدودة أن تقرر اقتطاع نسبة ال تزيد عىل )20 %( من األرباح السنوية الصافية 
هذا  استخدام  تقرر  أن  العامة  وللهيئة  االختياري،  االحتياطي  حلساب  للرشكة 
يف  يستخدم  مل  إذا  كأرباح  الرشكاء  عىل  توزيعه  أو  الرشكة  ألغراض  االحتياطي 
تلك األغراض. وألزمت املادة )5)( من القانون نفسه، الرشكة املسامهة اخلاصة 
من   )1(6( املادة  وألزمت  هلا.  إجباري  احتياطي  بوصفه  نفسه  املقدار  بتكوين 
القانون نفسه، الرشكة املسامهة العامة بتكوين ذلك. وإىل اليشء نفسه ذهب نظام 
الرشكات السعودي لسنة 2015 يف مادته )129( وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة 
املال  املذكور)30 %( من رأس  بلغ االحتياطي  التجنيب متى  العادية وقف هذا 
املدفوع. وجيوز النص يف نظام الرشكة األساس عىل جتنيب نسبة معينة من صايف 
األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي خيصص لألغراض التي حيددها النظام املذكور.

إنشاء احتياطي إجباري  السياق: هل يمكن  الذي يمكن طرحه يف هذا  السؤال 
أو اختياري للرشكة الوقفية؟ وقبل اإلجابة عىل هذا التساؤل، ال بد من التطرق 
املخصصات.  تسمية  عليه  يطلق  قد  والتي  اإلجباري،  باالحتياطي  املقصود  إىل 
الفني للمخصصات؛ أهنا أموال ملواجهة أّي ظروف استثنائية متر هبا  والتعريف 
املؤسسة، لكي تضمن استمرار الوقف النقدي، فمن املناسب أن يوجد احتياطي 
علمي  بشكل  مقدًرا  االحتياطي  هذا  يكون  بحيث  الوقفية،  الرشكة  يف  إلزامي 
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مدروس، بناء عىل دراسات فنية متخصصة خمتلفة، ويستخدم للحاالت الطارئة 
التي متر هبا الرشكة، ومنها تعرضها للخسارة مثاًل. 

قال ابن نجيم:)72( )إن الواقف إذا رشط العامرة، ثم الفاضل عنها للمستحقني، 
إليه  ما حيتاج  إمساك قدر  الناظر  فإنه جيب عىل  القاهرة،  أوقاف  كام هو واقع يف 
للعامرة يف املستقبل، وإن كان - اآلن - ال حيتاج املوقوف إىل العامرة، عىل القول 
املختار للفقيه(، وقال القرايف -يف معرض حديثه عن نفقة الوقف: )وعىل املحبس 
عليه إن كان كالبساتني ولإلبل، والبقر، والغنم، وما نفقته من غري غلته، كان عىل 
ثلث  فمن  السبيل  كانت يف  فإن  النفقة،  تؤاجر يف  أو جمهول؛ كاخليل، ال  معني، 

املال، وإن مل تكن بيعت واشرتي بالثمن عينًا من النفقة كالسالح والدروع(.)73(
اآلخر،  بعضه  إلصالح  املوقوف  املال  من  يشء  أخذ  جيوز  أنه  ذلك  من  ويفهم 
بعض  استثامر  فيجوز  وعليه،  والرعاية،  اإلصالح  من  نوع  االحتياطي  وتكوين 

األموال املوقوفة لتكون احتياًطا ملواجهة أزمات الرشكة الوقفية.
وقد أشار عدد من الباحثني والفقهاء املعارصين إىل أمهية تكوين خمصصات من 
ريع الوقف ملا حيتاج إليه يف املستقبل، ومن ذلك قوهلم )وجوب أن حيجز من غلته 
غلته،()74(  استمرار  يضمن  بام  وعامرته  وإصالحه  إدارته  موجبات  من  يكون  ما 
وقال آخر )الترصف املعقول واألفضل هو أنه جيب إن يبقي دوًما )أي: الناظر( 
شيًئا من الغلة؛ لعامرة الوقف املستقبلية، حتى بدون رشط()75( وإىل ذلك ذهب 
كل من عبد اهلل العامر،)76( ونارص امليامن،)77( وعبد العزيز القصار.))7( وقد نصت 

)72( ابن عابدين،حاشية ابن عابدين 317/4.
)73( القرايف: الذخرية )341/6( مطبعة دار العرب اإلسالمية، بريوت ط1 /1994.

)74( حممد بو جالل،دور املؤسسة املالية اإلسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف يف العرص احلديث، جملة أوقاف، العدد 7 السنة الرابعة نوفمرب 2004/ 
ص/115. املؤسسة الوقفية املعارصة - جملة جممع الفقة االسالمي العدد 13ج 541/1 عبدالسالم العبادي.

)75( حممد بو جالل،دور املؤسسة املالية االسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف يف العرص احلديث، جملة أوقاف، العدد 7 السنة الرابعة نوفمرب 2004/ 
ص/115.

)76( عبد اهلل العامر، وقف النقود واألوراق املالية، بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين، إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية، 
األمانة العامة لألوقاف يف الكويت، الكويت، ط1، 2006،ص90.

)77( نارص امليامن،وقف النقود واألوراق املالية، املصدر نفسه،ص131.
))7( عبد العزيز القصار،وقف النقود واألوراق املالية، املصدر نفسه،197.



62

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ  أبر

وما  الريع،  نسبة من  احتجاز  الوقف املرصي عىل حتمية  قانون  )54( من  املادة 
حيتاج إليه )حيتجز الناظر كل سنة )2.5 %( من صايف ريع مباين الوقف خيصص 
لعامرهتا، ويودع ما حيتجز يف خزانة املحكمة للغرض نفسه،()79( كام نصت املادة 

)46( من قانون الوقف الكويتي عىل احتجاز 5 % من صايف ريع الوقف.)0)(
األزمات  لتاليف  احتياطي  أو  خمصص  تكوين  يعارضون  ال  الفقهاء  فإن  لذا، 
التي قد تعرتي الوقف، إذ إن الرشكة الوقفية هي وقف بكل مقاييس  املختلفة، 
الوقف، وهلذا كان من الرضوري إنشاء مثل هذا الصندوق حتسًبا للطوارئ التي 

قد تعرتي الرشكة الوقفية ومنها اخلسارة.

وإن عّد ذلك من وجهة النظر الفقهية املتعلقة بالوقف، فإّن اجلانب القانوين )قوانني 
الرشكات( ُيلزم الرشكة الوقفية بأصنافها املختلفة ـتكوين مثل هذا االحتياطي. 
ومن ثّم فإنه يمكن للرشكة الوقفية استخدام هذا االحتياطي يف مواجهة األزمات 

التي تواجهها ومنها خسارة الرشكة، واهلل أعلم.

المطلب الثالث : تصفية الشركة الوقفية وأثره على صفة األصول الموقوفة

حّتم قانون الرشكات العراقي يف مادته )147(، وكذلك قانون الرشكات األردين 
تصفية الرشكة إذا ما بلغت اخلسائر مقدار يساوي ثالثة أرباع رأس املال، أو زيادة 
رأسامهلا. أما نظام الرشكات السعودي لسنة 2015، يف مادته )1)1( فقد أوجب 

انقضاء الرشكة يف األحول آلتية:
ماهلا، . 1 رأس  نصف  املحدودة  املسؤولية  ذات  الرشكة  خسائر  بلغت  إذا 

التجاري  السجل  يف  الواقعة  هذه  -تسجيل  الرشكة  مديري  عىل  وجب 
تاريخ  من  يوًما  تسعني  تزيد عىل  مدة ال  الرشكاء لالجتامع خالل  ودعوة 

علمهم ببلوغ اخلسارة هذا املقدار؛ للنظر يف استمرار الرشكة أو حلها.

)79( القوانني املرصية املختارة، قانون الوقف 921،.
)0)( مرشوع قانون الوقف الكويتي ص46.
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جيب شهر قرار الرشكاء سواء باستمرار الرشكة أو حلها بالطرق املنصوص . 2
عليها يف املادة)الثامنة واخلمسني بعد املائة( من النظام.

 تعد الرشكة منقضية بقوة النظام إذا أمهل مديرو الرشكة دعوة الرشكاء أو . 3
تعذر عىل الرشكاء -إصدار قرار باستمرار الرشكة أو حلها.

وفيام خيص الرشكة الوقفية، فإن ذلك يتامشى مع ما سبق ذكره، فيام خيص اخلسارة 
يوجب  فإنه  الرشكة  ألصول  التصفية  حالة  يف  أما  املال.  رأس  نصف  تبلغ  التي 
عىل املكتتبني )اهليئة العامة( نقل ما تبقى من أسهم -بعد التصفية- إىل رشكات 
وقفية جديدة، أو رشكات وقفية مماثلة، بحيث تكون متفقة معها من حيث التوجه 

واألهداف. 
من املعلوم إمجاع الفقهاء عىل تأبيد الوقف، عىل خالف من املالكية الذين جييزون 
التأقيت فيه. لذا، فإن وقفية األسهم يف الرشكة موقوفة عىل التأبيد - اللهم إال إذا 
التأبيد, ووقفه إىل حني تصفية الرشكة  كان الواقف قد أخذ بقول من أجاز عدم 
- وقد قال ابن اهلامم رمحه اهلل: »لو اقتسم الواقف ورشيكه املشاع، فوقع نصيب 

الواقف يف حمل خمصوص كان هو الوقف، وال جيب عليه أن يقفه ثانًيا«.)1)(
لكن ما يمكن أن يثار - هنا - هو أن وقف األسهم سيتوقف عن الريع بعد تصفية 
الرشكة وانحالهلا مؤقًتا، بال شك، فهل تأخذ يف هذه احلالة حكم الوقف الذي 
الفقهاء، عىل ما  بناء عىل رأي بعض  تعطل ريعه، ومن ثمَّ حيكم عليها باالنتهاء 

تقدم؟
كال، ألن هناك فرًقا ظاهًرا بني الوقفني، فالوقف اخلرب الذي حتدثوا عن انتهائه، 
بخالف  البتة،  منها  لالستفادة  صاحلة  تعد  مل  بحيث  عينه،  إىل  اخلراب  يعود  إنام 
وقف األسهم الذي تعطل ريعها فقط دون أصلها، فهذا تعطل مؤقت حتى يدبر 
رشكة  يف  والنقود  األعيان  من  بحصة  وقفه  الناظر  أمكن  فإن  ثانية،  أمره  الناظر 
حتويل  من  يلزم  بام  القيام  بعد   - كالعقار  آخر،  بأصل  استبدله  وإال  فعل،  مماثلة 

)1)( ينظر: ابن اهلامم، فتح القدير 212/6، ابن نجيم،البحر الرائق 123/5.
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الراجحة،  األعيان إىل نقود، وما شابه ذلك؛ ألن االستبدال جيوز عند املصلحة 
فضاًل عن الرضورة وإن أدى ذلك إىل قلة الريع والنفع، صيانة ملقصود الواقف 

عن الضياع مع إمكان حتصيله، ومع االنتفاع به -وإن قل- ال يضيع املقصود.)2)(
وإن تعذر األمران، لقلة حصة الوقف أصاًل أو ما إذا كانت الرشكة قد تكبدت 
خسائر كبرية، فإن ما بقى من حصة الوقف يضم إىل وقف آخر مماثل يف مرصفه 
احلبيس  الفرس  أن  من   - تعاىل  اهلل  رمحه   - أمحد  اإلمام  قال  كام  األول،  للوقف 
تكون  غريها،  بثمنها  ويشرتى  تباع  إهنا  للغزو،  تصلح  فلم  كربت  إذا  للجهاد 
أخرى  فرس  لرشاء  احلبيس  الفرس  ثمن  يف  مل  وإذا  نفسها،  اجلهة  عىل  موقوفة 
أعني هبا يف رشاء فرس حبيس، يكّون بعض الثمن، ألن املقصود استبقاء منفعة 
هبذه  إال  ذلك  إىل  سبيل  وال  الضياع،  عن  وصيانتها  استبقاؤها،  املمكن  الوقف 
نقلها  جيوز  احلبس  أنقاض  أن  إىل  املالكية  فقهاء  بعض  ذهب  لقد  بل  الطريق)3)(, 

لوقف عام املنفعة، ولو كان غري مماثل لألول.)4)(
من  غريه  شأن  شأنه  الوقفية،  الرشكات  يف  األسهم  وقف  أن  القول:  وجممل 
األوقاف اخلريية، وقف مؤبد، وال حيكم بانتهائه بمجرد تصفية الرشكة، بل ينتفع 
به ما أمكن، اللهم إال أن يصل يف قلة النفع إىل حد ال يعد نفًعا يف عرف الناس، 

فيكون ذلك كالعدم.)5)(
وقد نص قانون األوقاف الكويتي يف مادته )52( عىل أنه )ال ينتهي الوقف اخلريي 

إال إذا كان مؤقًتا بزمن حمدد وانقضت مدته،()6)( واهلل اعلم.

المطلب الرابع: مسوغات إبدال أو استبدال األصول الموقوفة

لزاًما  كان  لذا،  الوقف،  أنواع  بقية  عن  جوهرها  يف  الوقفية  الرشكة  ختتلف  ال 

)2)( امليامن،النقود واألوراق املالية،ص149.
)3)( ينظر: ابن قدامة،املغنى 369/5.

)4)( ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري 91/4.
)5)( ينظر: ابن قدامة،املغنى 369/5.

)6)( مرشوع قانون الوقف الكويتي، ص 313.
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اإلبدال  ضمنها  يدخل  والتي  للواقف،  العرشة  بالرشوط  يسمى  ملا  خضوعها 
األمر  تعلق  وقدر  للناظر،  الرشوط  هذه  ختويل  الفقهاء  أجاز  وقد  واالستبدال. 

بموضوعنا فإن هيئة النظارة يف الرشكة الوقفية ستؤول إليها هذه الرشوط. 

وال بد من اإلشارة إىل أنه جيوز اإلبدال واالستبدال إذا ما رشطه الواقف. ولكن 
ما هو احلال إذا مل يرشطه الواقف، أو مل يذكر ذلك رصاحة يف الوقفية، أو رشط 

عدم االستبدال؟
الذي عليه أهل العلم بأن هذا األمر يؤول للقايض، ويستبدل بام هو أصلح.)7)( 
وإىل ذلك ذهب -أيًضا- بعض متأخري املالكية،)))( وبعض الشافعية)9)(، وبعض 
احلنابلة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية،)90( وقال ابن القيم -رمحه اهلل- بمعرض 
حديثه عن رشوط الواقفني: )وجيوز، بل يرتجح، خمالفتها إىل ما هو أحب إىل اهلل 
ورسوله منها، وأنفع للوقوف واملوقوف عليه، وجيوز اعتبارها والعدول عنها عند 
تساوي األمرين، وال يتعني الوقوف معها.()91(نستنتج مما سبق أنه ينبغي عىل اهليئة 
العامة، أو جملس اإلدارة تاليف هذا األمر، وذلك من خالل تثبيت حق االستبدال 
أصول  غالب  إن  إذ  الوقفية؛  للرشكة  الداخيل  والنظام  العام  االكتتاب  وثيقة  يف 
الرشكة الوقفية من املنقول عىل شكل أوراق مالية )أسهم( - عادة - وهناك سؤال 
يفرض نفسه - هنا -: كيف يتم بيع األسهم املوقوفة )أي اإلبدال واالستبدال(، 

والوقف ال جيوز بيعه؟ 
التساؤل الدكتور نارص امليامن،)92( فقال: إنه من املسّلم الذي ال  أجاب عىل هذا 
له من ريع وثمرة،  بد  الذي يوقف بقصد االستغالل، ال  الوقف  أن  فيه  خالف 
لترصف إىل املستحقني، وطريقة استغالل كل يش خمتلفة، وال خيفى أن من أهم 

)7)( ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص226-225.
)))( أحكام استثامر الوقف وغالته، دراسة فقهية مقارنة، ص22 نقال عن نارص امليامن، وقف النقود واألوراق املالية، مصدر سبق ذكره، ص 132. 

)9)( الرشبيني،مغني املحتاج، 2/ 5)3.
)90( ابن تيمية،جمموع الفتاوى،31/ 261.

)91( ابن القيم، اعالم املوقعني، 293/3.
)92( امليامن،وقف النقود واألوراق املالية، ص، 145 - 146.
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يف  جيوز  ال  الذي  الترصف  ثم  والرشاء،  بالبيع  تداوهلا  األسهم  استثامر  أساليب 
الذي  البيع  أن  شك  وال  والبقاء،  الدوام  من  ملقتضاه،  خمالًفا  كان  ما  هو  الوقف 
نتحدث عنه - هنا - ليس خمالًفا ملقتىض الوقف، بل هو ما يقتضيه و حيتمه بقاء 

أصله مع االنتفاع بريعه. 
أكان من نوعها  بيع األسهم ورشاء غريها، سواء  أن  اعلم-  والذي يظهر-واهلل 
املساهم  ألن  وذلك  املوقوفة،  األعيان  استبدال  حكم  يأخذ  آخر،  نوع  من  أم 
يملك حصة معينة شائعة من الرشكة، وقد وقفها لالستفادة من ريعها، فعرض 
من  صورة  والبيع  للبيع.  الرشكة  من  املوقوف  اجلزء  عرض  يعني  للبيع  األسهم 
صور االستبدال، وظاهر القول: بأن األصل عدم جواز استبدال الوقف العامر، 
لكن يستثنى من ذلك جواز االستبدال إذا رشطه الواقف، وأما إذا سكت عنه، أو 
منعه كانت فيه مصلحة راجحة للوقف، أو درء املفسدة عنه، فتجوز خمالفة رشطه 

عندئذ.

هذا حكم االستبدال بشكل عام، لكن الذي نحن فيه، تنطبق عليه حالة ما إذا كان 
الواقف قد رشط االستبدال له أو لغريه؛ ألن االستبدال يف وقف األسهم ثابٌت 
اقتضاء، حتى وإن مل يرصح به الواقف، إذ ال يتصور استغالله إال هبذه الطريقة 
-أي قابلية تداوهلا بالبيع والرشاء-؛ ألن من أهم خصائص األسهم والسندات 
واملسامهون  وحده،  الوقف  أسهم  حق  يف  التداول  باب  وسد  للتداول،  قابليتها 
اآلخرون يتداولون، سيؤدي إىل رضر كبري برأس املال املوقوف واملستحقني، عند 
استمرار األسهم يف االنخفاض، وهذا ما ال يرىض به الواقف بحال من األحوال.

وجتدر اإلشارة - هنا - إىل أنه ما دام هناك ارتفاع يف قيمة األسهم االسمية عن 
قيمتها السوقية، فالرشكة الوقفية تعد عامرة، لكن إذا كان هناك انخفاض يف القيمة 
الرشكة  تعد  فعندئذ  اخلسائر،  تعويض  يمكن  وال  االسمية،  القيمة  عن  السوقية 
املستحقني،  إىل  ريًعا ليرصف  تدر  تعد  منافعها ومل  تعطلت  الوقفية خربة، حيث 
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وقد أجاز مجهور أهل العلم بيع وقف املنقول عند تعذر االنتفاع به للرضورة، مع 
أن الرضر الذي يلحق بوقف األسهم نتيجة االستمرار يف اخلسائر قد يؤدي إىل 
اضمحالل رأس مال الرشكة الوقفية، فكان األجدر برسعة االستبدال عند توقع 

اخلسائر واهلل أعلم. 

وبناًء عىل ما تقدم، تكون أسهم الرشكة الوقفية شأهنا شأن سائر أسهم الرشكات 
من حيث تداوهلا بالبيع والرشاء، عىل حسب ما تقتضيه مصلحة الرشكة الوقفية، 
يف  التداول  جواز  عىل  باق  حكمها  بل  تداوهلا،  حكم  يف  السهم  لوقفية  أثر  وال 

األوراق املالية، واهلل أعلم.

المطلب الخامس : مسوغات إنهاء وقفية الشركة

الوقفية وقًفا، فإنه ال جيوز  باعتبار الرشكة  أنه  البحث  الثامنة من  الفقرة  أشارت 
إهناؤها، وإنام جيوز يف حالة خراهبا أو خسارهتا نقل املتبقي من أصول الرشكة إىل 
وقفية أخرى، وعليه، يمكن تصور تصفية الرشكة الوقفية، بعد تسديد االلتزامات 
املرتتبة عليها، وضم املتبقي منها إىل رشكة وقفية مماثلة. ويبقى الفيصل يف إهناء 
حقيقتها  مراعاة  مع  البلد،  ذلك  يف  للرشكات  السائدة  القوانني  الوقفية  الرشكة 

الوقفية.

من   )75( املادة  العراقي وكذلك  الرشكات  قانون  من   )147( املادة  فقد نصت 
زادت  إذا  أنه  )أ(:  فقرهتا  يف  الرشكة  بتصفية  واملتعلقة  األردين  الرشكات  قانون 
خسائر الرشكة ذات املسؤولية املحدودة عىل نصف رأسامهلا، وإذا مل تتمكن من 
ذلك فتتم إحالة الرشكة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفًقا ألحكام 
القانون. أما الفقرة )ب(: فقد أوجبت تصفية الرشكة إذا بلغت خسائر الرشكة 
ثالثة أرباع قيمة رأسامهلا. كام سبق ذكر املادة)1)1( من نظام الرشكات السعودي 

حول املوضوع نفسه.
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وعليه، فإن تصور انتهاء الرشكة الوقفية يصعب تصوره إالّ يف حاالت حمددة هي:
معينة  مدة  حتديد  عىل  الوقفية  للرشكة  العام  االكتتاب  وثيقة  نصت  إذا   -
للرشكة، ويتامشى ذلك مع رأي املالكية، وقد نص قانون األوقاف الكويتي 
إذا كان مؤقًتا بزمن  الوقف اخلريي إال  ينتهي  أنه )ال  يف مادته )52( عىل 

حمدد وانقضت مدته()93(.
جملس  وعجز  أكثر  أو  الرشكة،  رأسامل  نصف  خسائرها  جتاوزت  إذا   -
وفق  وعىل  إجبارًيا  تصفيتها  فيتم  الرشكة،  أوضاع  تصحيح  عن  اإلدارة 

القانون. 
حتويلها  االلتزامات  تسديد  بعد  األصول  من  يشء  تبقى  ما  إذا  -هنا-  ويتصور 
إىل رشكة وقفية مماثلة، كام سبق ذكره. وال يتصور انتهاء املوقوف عليهم يف حالة 

الرشكة الوقفية، ومن ثمَّ ال يتصور انتهائها بموجب هذه احلالة.
تقرره  ما  وبحسب  للرشكة،  العامة  باهليئة  منوطًا  الرشكة  تصفية  قرار  ويبقى 
فقرات  ببعض  استشهد  البحث  أن  اىل  اإلشارة  من  بد  وال  السائدة.  القوانني 
قوانني الرشكات السائدة يف بعض البلدان العربية، إال أنه يصعب تصور ديمومة 
الرشكات يف ظل هذه القوانني، وذلك ألن الرشكات الوقفية ختتلف عن غريها، 

فالفرق بني تأسيس الرشكة التجارية وتأسيس رشكة األوقاف هو:)94(
1 - )تؤسس الرشكة التجارية من طرفني فأكثر، بخالف الوقف فإنه يمكن 

تأسيسه من طرف واحد.
التجارة  وزارة  املختصة يف  اجلهات  لدى  الرشكة  تأسيس  يوثق عقد   -  2
وكتاب العدل، بينام يتم توثيق األوقاف لدى احلاكم الرشعي يف املحكمة 

املختصة.
3 - الرشكة التجارية تؤسس ألغراض التجارة وحتقيق األرباح، بخالف 

الوقف فإنه يؤسس ألغراض الرب والقربة ونفع اآلخرين(.
)93( مرشوع قانون الوقف الكويتي، ص 313.

)94( خالد بن عبد الرمحن بن سليامن الراجحي، تأسيس الرشكات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية،، ص25
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لقانون  مستوعبًا  يكون  الوقفية  بالرشكات  خاص  قانون  سن  حتتم  األمور  هذه 
الرشكات، وقانون الرشكات غري الربحية من جهة، ومدرًكا للترشيعات الوقفية 
من جهة أخرى، إالّ أن ما ال يدرك كله، ال يرتك جله، وعليه، يقرتح أن يستفاد 
من القوانني السائدة، واستحصال استثناءات منها ختص الرشكة الوقفية حلني سن 

تلك القوانني املالئمة.

الخاتمة:

)أ( النتائج:

توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
يمكن إسقاط أركان الوقف عىل الرشكة الوقفية، مع مراعاة خصوصيتها.. 1
العامة . 2 اهليئة  بني  ما  الوقفية  الرشكة  يف  النظارة  مسؤولية  تتوزع  أن  يتصور   

وجملس النظارة وجملس إدارة الرشكة.
للرشكة . 3 األساس  النظام  الوقف يف ضوء  ريع  املسامهني من  استفادة  تكون   

رشط  ضوء  يف  عليهم  املوقوف  استفادة  وتكون  العام.  االكتتاب  ورشوط 
الواقف، وما نص عليه النظام الداخيل للرشكة.

 رضورة التزام الرشكة الوقفية بالقوانني املحاسبية السائدة بام يضمن املحافظة . 4
عىل أصول الرشكة الوقفية وحقوقها، ومتطلبات الشفافية.

الوقفية . 5 الرشكة  تعرض  حالة  يف  أخرى  وقفية  رشكة  من  االستدانة  جواز   
للخسارة.

 يفضل عمل احتياطي إجباري للرشكة الوقفية.. 6
 جواز استبدال أسهم الرشكة الوقفية يف حالة تدين ريعها بام هو أفضل منها، . 7

وبام حيقق مصلحة الرشكة الوقفية.
أو . ) السائدة،  الرشكات  قوانني  تعليامت  بموجب  الوقفية  الرشكة  تنتهي   
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بموجب نص الوقفية إذا ما حددت مدة زمنية للرشكة.
 تسعى الرشكة الوقفية لالستفادة من نصوص قوانني الرشكات التي تنسجم . 9

وعملها، ومن قوانني الرشكات غري الربحية أيضًا.

)ب( المقترحات:

ويقرتح لضامن ديمومة الرشكات الوقفية ونجاحها اآليت:
 سن ترشيع خاص للرشكة الوقفية.. 1
 يكون هذا الترشيع مزجًيا لتفاعل كل من قانون الرشكات مع قانون األوقاف . 2

مضاًفا إليه قانون املؤسسات غري الربحية.
 ينبغي عىل الترشيع املقرتح مراعاة مجيع اجلوانب املتعلقة بخصوصية الرشكة . 3

الوقفية.
والله من وراء القصد.
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المراجع:

التفاسير

العلوم-هامشه:إمتام  - الدراية،  فتاح  السكاكي،  بكر  أيب  بن  يوسف  السكاكي، 
املطبعة  السيوطي ،  الدين  هامشه:جالل  الدراية،  النقاية مفتاح  لقراء  الدراية 

امليمنية، مرص، )131هـ.
الصاوي، شهاب الدين أمحد بن حممد اخللويت، حاشية الصاوي عىل اجلاللني،  -

حتقيق حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، 2014.

كتب السنن

السنن  - )45ه(،  بكر)ت/  أبو  موسى،  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 
الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا ) مكتبة دار الباز مكة املكرمة، 1414هـ 

1994م (.
أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين األزدي )ت/275ه(، سنن أيب داود،  -

حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد دار الفكر، بريوت.

كتب الفقه الشافعي

األنصاري، أبو حييى زكريا، أسنى املطالب رشح روض الطالب، ومعه حاشية  -
أيب العباس بن أمحد الرميل الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2001م 

قواعد  - يف  والنظائر  األشباه  /911ه(،  تويف   ( الرمحن  عبد  جالل  السيوطي 
وفروع فقه الشافعية، املكتبة التوقيفية، حتقيق طه عبد الرؤوف وعامد البارودي، 

القاهرة، بدون تاريخ.
مغني  - اخلطيب،  بن حممد  الدين حممد  الشيخ شمس  الرشبيني )ت/977هـ(، 

املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،، حتقيق عىل حممد معوض وعادل أمحد 
عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط1994/1.

 الشريازي، )ت /476ه(، أبو إسحاق، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، حتقيق  -
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الدكتور حممد الزحييل، دار القلم دمشق، ط1996/1.
ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري تقي الدين، فتاوى ومسائل ابن  -

واملستفتي،  املفتي  أدب  ومعه  والفقه  واألصول  واحلديث  التفسري  يف  الصالح 
حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي، 1406هـ/ 6)19 م.

وعمدة  - الطالبني  روضة  )ت/676ه(،  زكريا  أبو  رشف،  بن  حييى  النووي، 
املفتني، املكتب اإلسالمي،ط3، 1991 م.

حممود  - حتقيق  املجموع،  )ت/676ه(،  زكريا  أبو  رشف،  بن  حييى  النووي، 
مطرحي )ط21، دار الفكر بريوت،1417ه - 1996م(.

الفقه الحنفي 

ت/295ه،  - األوزجندي  منصور  بن  حسن  الدين  فخر  اإلمام  األوزجندي، 
الفتاوى اهلندية املسامة بالفتاوى العاملكريية، وهبامشه فتاوى قاضيخان، ط2/

املطبعة الكربى األمريية ببوالق مرص املحمية/1310ه. 
الدمشقي  - عابدين  بن  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن 

)ت/1252ه(، تنوير األبصار مع الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، بريوت 
ط1409/2ه /))19 ط.دار إحياء الرتاث العريب. 

املرصي،  - حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زيد  1563م(،،  )ت/970ه  نجيم  ابن 
احلنفي، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، خمطوط، مكتبة األسد الوطنية.

الكتب  - دار  بريوت  والنظائر،  األشباه  1563م(،   - )ت/970ه  نحيم،  ابن 
العلمية، ط1413/1ه/1993.

اهلامم )ت /1)6ه(  - بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  اهلامم، حممد بن عبد  ابن 
فتح القدير، دار الفكر بريوت – ط2. 

الفقه المالكي

احلطاب، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب، املعروف باحلطاب  -
زكريا  حتقيق  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب  )ت/954ه(،  الرعيني 
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عمريات، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، السعودية، طبعة خاصة/ 
.2003

الدسوقي، العالمة شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي )ت/1230ه(،  -
دار  الدردير،  امحد  سيدي  الربكات  أليب  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،)199، ط1.
بريوت،  - الفكر،  دار  خليل،  سيدي  خمترص  رشح  اجلليل  منح  حممد،  عليش، 

 19(9
القرايف أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن شهاب الدين )ت/4)6ه(، الذخرية،  -

مطبعة دار العرب اإلسالمية، بريوت، ط1994/1. 

الفقه الحنبلي 

احلنبـيل  - البـرصي،  القاسـم،  أيب  بـن  عمـر  بـن  الرمحـن  عبـد  البـرصي، 
الوطنيـة. األسـد  مكتبـة  خمطـوط،  الكبـري،  احلـاوي  )ت)64ه/5)12م( 

رشح  - )ت/1051ه(،  البهويت  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  الشيخ  البهويت، 
املحسن  بن  اهلل  عبد  حتقيق  املنتهى،  لرشح  النهى  أويل  دقائق  اإلرادات،  منتهى 

الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000.
البهويت )ت/1051ه(، كشاف  - الشيخ منصور بن يونس بن إدريس  البهويت، 

بريوت  الكتب،  عامل  الغناوي  أمني  حممد  حتقيق  اإلقناع،  متن  عىل  القناع 
ط1997/1.

بن حممد  - الرمحن  الفتاوى، مجع وترتيب عبد  تيمية )ت/)72 ه(، جمموع  ابن 
النجدي، مطابع الرياض،3)13ه.

السيوطي، مصطفى السيوطي الرحيباين، مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى  -
طبعة املكتب اإلسالمي – دمشق- ط1961/1.

املقديس  - قدامة  البن  الكبري  الرشح  ويليه  املغني،  )ت/630ه(  قدامة  ابن 
دار  السيد،  حممد  والسيد  خطاب  الدين  رشف  حممد  حتقيق  )ت/3)6ه(، 

احلديث القاهرة ط1996/1.
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املوقعني  - أعالم  اهلل )ت751ه(،  أبو عبد  الزرعي،  بكر  أيب  بن  القيم حممد  ابن 
عن رب العاملني، حتقيق طه عبد الرؤوف، دار الكتب العلمية، ط1 / 1991م.

حممد  - حتقيق  اإلنصاف،  )ت/5))ه(،  احلسن  أبو  سليامن،  بن  عيل  املرداوي، 
حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العربية- بريوت.

الفقه الظاهري

ابن حزم، أبو حممد بن أمحد بن سعيد )ت/456ه(، املحىل، حتقيق جلنة إحياء  -
الرتاث العريب، دار اجليل، بريوت. 

كتب فقهية اخرى

الزعبي، بشري بن عبد الرمحن، األحكام الفقهية عىل مذهب السادة الشافعية، دار  -
الفكر، ط1، 2015.

اجليل،  - دار  األوطار،  نيل  )ت/1255ه(  عيل  بن  حممد  بن  حممد  الشوكاين، 
بريوت 1973.

يات والمؤتمرات والندوات العلمية  البحوث والدراسات المشورة في الدور

يات العلمية أ- الدور

املالية اإلسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف يف  - بو جالل، حممد، دور املؤسسة 
العرص احلديث، جملة أوقاف العدد /7 السنة/4 نوفمرب /2004.

حامد، عبداهلل صالح، رشط الواقف وقضايا االستبدال، جملة أوقاف العدد/5. -
اإلسالمي  - الفقه  جممع  جملة  املعارصة،  الوقفية  املؤسسة  السالم،  عبد  العبادي، 

العدد / 13/ج1.

ب- الندوات والمؤتمرات العلمية

تنموي  - دور  نحو  يف  إدارهتا،  وأسس  األوقاف  استثامر  أساليب  نزيه،  محاد، 
االقتصادية  والدراسات  الوقف  أبحاث  مركز  أقامتها  ندوة  أبحاث  للوقف، 
1414هـ/   – األوىل  الطبعة   - الكويت  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 
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1993م.
اخلرايش، عامد بن صالح، ورقة عمل هيئة الرشكات واملؤسسات الوقفية، ملتقى  -

تنظيم األوقاف املنعقد بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، للمدة 15-14/ 
6 /1433هـ/2012 م. 

منتدى  - أعامل  اىل  الوقف اخلريي، بحث مقدم  إنتهاء  احلميد،  خزنة، هيثم عبد 
قضايا الوقف الفقهية السادس، إصدار األمانة العامة لألوقاف يف الكويت، ط1 

1435هـ/ 2013 م.
الراجحي، خالد بن عبد الرمحن بن سليامن، تأسيس الرشكات الوقفية، دراسة  -

املحاسبة  هليئة  والعرشين  اخلامس  للمؤمتر  مقدمة  علمية  ورقة  تأصيلية،  فقهية 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية »أيويف«، جامعة طيبة 5/4/ 2016.

الزامل، امحد بن حممد، الرشكات الوقفية وأثرها يف تنمية أعيان الوقف، ملتقى  -
تنظيم ألوقاف الثاين، الرياض، 1435هـ.

حكمها،  - أشكاهلا،  تكييفها،  املعارصة،  الوقفية  الصناديق  حممد،  الزحييل، 
مشكالهتا، بحث مقدم اىل أعامل مؤمتر األوقاف الثاين يف جامعة ام القرى )1-

20 ذي القعدة 1427هـ.
لتثمري  - الدراسية  احللقة  وقائع  اإلسالم،  يف  الوقف  إدارة  امللك،  عبد  السيد، 

والتدريب  للبحوث  املعهد اإلسالمي  قبل  التي عقدت من  األوقاف  ممتلكات 
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة من 20-3-1404 إىل 2-4-1404هـ/ 

24-12-3)19 إىل 5-1-4)19م.
العامر، عبد اهلل بن موسى، وقف النقود واألوراق املالية، بحث متقدم إىل أعامل  -

رشعية(  واجتهادات  عرصية  )حتديات  الثاين  الفقهية  الوقف  وقضايا  منتدى 
الكويت ) - 10 /2005/5، ط1، 2006، الكويت. 

العمر، فؤاد عبداهلل، األصول املحاسبية للوقف وتطوير أنظمتها وفقا للضوابط  -
الرشعية، بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس 12-10 
تركيا، إصدار  اسطنبول-   ،2011 مايو   15  - 1432هـ /13  اآلخرة  مجادى 
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الكويت،  يف  لألوقاف  العامة  األمانة  اخلارجية،  والعالقات  الدراسات  إدارة 
ط1، 2012.

وفقا  - أنظمتها  وتطوير  للوقف  املحاسبية  األصول  احلليم،  عبد  حممد  عمر، 
للضوابط الرشعية، بحث مقدم إىل أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس 
10 - 12 مجادى اآلخرة 1432 هـ/ 13 - 15 مايو 2011، اسطنبول- تركيا، 
يف  لألوقاف  العامة  األمانة  اخلارجية،  والعالقات  الدراسات  إدارة  إصدار 

الكويت، ط1، 2012. 
ترتيب  - وقواعد  اخلريية  األوقاف  ريع  رصف  ضوابط  احلليم،  عبد  حممد  عمر، 

يف  املنعقد  الرابع،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  أعامل  الرصف،  أولويات 
ط1،  الكويت،  يف  لألوقاف  العامة  األمانة  نرش  2009م،  1430هـ/  الرباط 

1432هـ/2011م. 
القصار، عبد العزيز، وقف النقود واألوراق املالية والتطبيقات املعارصة، أعامل  -

رشعية(  واجتهادات  عرصية  )حتديات  الثاين  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى 
الكويت ) - 10 /2005/5،ط1، 2006 ، الكويت. 

الشيخ  - الوقفية، بحث ممول من كريس  الرشكات  الرمحن،  بن عبد  املهنا، خالد 
اململكة  سعود،  بن  حممد  اإلمام  جامعة  األوقاف،  لدراسات  دايل  بن  راشد 

العربية السعودية، 1434-1435 هـ/2013.
الرشيعة  - يف  وأحكامه  املالية  واألوراق  النقود  وقف  اهلل،  عبد  بن  نارص  امليامن، 

واجتهادات  عرصية  الثاين)حتديات  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  اإلسالمية، 
رشعية( الكويت ) - 10 /2005/5، ط1، 2006، الكويت. 

يعات الحكومية القوانين والتشر

مرشوع قانون الوقف الكويتي يف إطار استثامر وتنمية املوارد الوقفية، د.إقبال  -
عبد العزيز املطوع، إرشاف د.حممد بلتاجي حسن، األمانة العامة لألوقاف دولة 

الكويت ط1/ 1412ه.
قانون الرشكات األردين رقم 22لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم 57  -
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لسنة 2006.
قانون تعديل قانون الرشكات العراقي رقم 21 لعام 1997 - الصادر عن سلطة  -

االئتالف املؤقتة، رقمه 64 صادر بتاريخ 2004.
والصناعة،  - التجارة  وزارة  السعودية،  العربية  اململكة  الرشكات،  نظام 

.http://mci.gov.sa/cl2015/Documents/01.pdf 1437هـ/2015م
مقررات جممع الفقه اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة  -

املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط )سلطنة ُعامن( 14 – 
19 املحرم 1425هـ، املوافق 6 – 11 آذار )مارس( 2004م.

الكتب

رشكات املسامهة، أبو زيد رضوان، دار الفكر العريب، ط1، )199. -
صناديق الوقف االستثامري، دراسة فقهية اقتصادية، أسامة عبد املجيد العاين،  -

دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط1، 2009.
والتطبيقات  - اإلسالمي  الفقه  يف  األوقاف  عىل  النظارة  نظام  حممد،  املهدي، 

للكويت،   لألوقاف  العامة  األمانة  نموذًجا(،  املغريب  الوقفي  )النظام  املعارصة 
1431هـ / 2010 م.
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 دور الّصيرفة اإلسالمية في الشمول المالي والمصرفي

االقتصادات العربية نموذًجا

د. عبد الحليـم عمـار غربـي

أستاذ مشارك في جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية- السعودية

م البحث للنشر في 18/ 2017/6م، واعتمد للنشر في 10/10 /2017م(
ّ
)سل

الملخص:

فرص  لتحسني  الفّعالة  السياسات  أفضل  حتليل  إىل  البحثية  الورقة  هذه  هتدف 
الفئات املحرومة من اخلدمات يف احلصول عىل املنتجات املالية اإلسالمية املالئمة 
واستخدامها يف االقتصادات العربية. كام تستخدم هذه الورقة قواعد وإرشادات 
اهليئات الدولية واإلقليمية املعنّية بقضايا الشمول املايل واملرصيف، مثل: جمموعة 
اإلسالمي،  التعاون  ومنّظمة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنّظمة  العرشين، 
والبنك الدويل، والبنك اإلسالمي للتنمية، وصندوق النقد العريب؛ حيث تستند 
م  إىل املعايري واملامرسات الدولية الفضىل وفًقا لظروف الدول املختلفة. ختاًما؛ تقدِّ
عام  كدليل  العربية  االقتصادات  يف  السياسات  لصانعي  اقرتاحات  الورقة  هذه 
لإلجراءات األكثر تأثرًيا يف أغلب الدول ويف أغلب األوقات؛ من أجل صياغة 
اإلسرتاتيجية املالئمة للتمويل اإلسالمي الذي يتجاوز الشمول املايل إىل الشمول 

االجتامعي.
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الكلمات المفتاحية: الشمول املايل، االستبعاد املايل، االنتشار املرصيف، البِنية 

التحتية املالية، محاية املستهلك املايل، التعليم املايل، التثقيف املايل )حمو األمية 
املالية(، التمويل اإلسالمي، االقتصادات العربية.
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Role of Islamic Banking in Banking
and Financial Inclusion: Model of Arab Economies

Dr. Abdelhalim Ammar Gherbi
Associate Professor at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University-Saudi Arabia

Abstract:
This paper aims to analyze the most effective policies for improving access to 

and usage of appropriate Islamic financial products by the underserved in the 

Arab economies.

This paper also uses the rules and guidelines of international and regional 

bodies on issues of financial and banking inclusion, such as the G-20, the 

Organisation for Economic Co-operation and Development, the Organization 

for Islamic Cooperation, the World Bank, the Islamic Development Bank and 

the Arab Monetary Fund; where they are based on international standards and 

best practices in accordance with the circumstances of different countries.

Finally, the paper presents suggestions for the policymakers in Arab economies 

as a general guide on what could be most effective in most of the countries, 

most of the time, in order to formulate the appropriate strategy for Islamic 

finance that goes beyond financial inclusion to end up with social inclusion.

Keywords: Financial Inclusion, Financial Exclusion, Banking Outreach, 

Financial Infrastructure, Financial Consumer Protection, Financial 

Education, Financial Literacy, Islamic Finance, Arab Economies.
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المقدمة

العربية  لالقتصادات  جديًدا  إسرتاتيجيًّا  هدًفا  واملرصيف  املايل  الشمول  ل  يشكِّ
والنزاهة  املايل  االستقرار  بني  الّتكامل  حتقيق  أجل  من  لدهيا،  الرقابية  واجلهات 
املايل  الشمول  ق  إذ حيقِّ املالية للمستهلك، وكّلها أهداف مطلوبة.  املالية واحلامية 
واملرصيف سهولة الوصول إىل التمويل جلميع األرس والرشكات، وإجياد مؤسسات 
سليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية، وضامن االستدامة املالية واملؤّسسية 
مي اخلدمات واملنتجات  للمؤسسات املالية واملرصفية، وتوفري بيئة تنافسية بني مقدِّ

املالية لتقديم وإتاحة البدائل أمام العمالء.
املاضية  السنوات  خالل  الّصادرة  االقتصادية  والّتحليالت  الّتقارير  أن  واحلقيقة 
املالية واملرصفية العربية،  التي تواجه القطاعات  التحّديات  أشارت إىل عدد من 
وتعوق فرص وصول العمالء للتمويل واخلدمات املالية واملرصفية واستخدامها. 

وتتمّثل أبرز تلك التحّديات فيام ييل)1(:
ن من  - عدم تطّور البِنية الّتحتية للقطاعات املالية العربية بالقدر الذي ُيمكِّ

زيادة فرص النّفاذ للتمويل، ويتمّثل أمّهها يف وجود نظم كفؤة لالستعالم 
االئتامين وتسجيل الرهونات وضامن حقوق الّدائنني؛

العربية،  - واملرصفية  املالية  املؤسسات  بني  التنافسية  مستويات  َضعف 
وارتفاع نسب الرتّكز االئتامين سواء عىل صعيد التمويل املقّدم لألفراد أو 

الرشكات؛
االقتصادات  - الصغرية يف  للمرشوعات  غياب تصنيف مايل وقانوين حمّدد 

العربية؛ حيث أّدى ذلك إىل تقليل الّشفافية يف نشاط قطاع التمويل األصغر 
وتقييد قدرته عىل تعبئة املوارد املالية الالزمة لعملياته املختلفة من خالل 

استقطاب األموال أو االقرتاض؛
بطء تطّور املؤسسات املالية غري املرصفية بام يؤدي إىل تزايد االعتامد عىل  -

)1( راجع: صندوق النقد العريب، »التقرير االقتصادي العريب املوّحد«، الدائرة االقتصادية والفنية، أبو ظبي، ع32، 2012.
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لسّد  مالئمة  تكون  ال  األجل  قصرية  موارد  يوفِّر  الذي  املرصيف  االئتامن 
االحتياجات الّتمويلية املتوسطة والطويلة األجل لألفراد والرشكات.

ات الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية كمجموعة،  كام أن تدينِّ مؤرشِّ
باملقارنة مع جمموعات دولية مشاهبة من حيث مستويات الّدخل، أبرز احلاجة 
لتعزيز الشمولية املالية يف االقتصادات العربية، والسيام يف االقتصادات األقّل 
دخاًل واألكثر سكاًنا؛ ملِا لذلك من أثر إجيايب يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

املستديمة.
الوطني  املستوى  عىل  إسرتاتيجية  وضع  العربية  االقتصادات  معظم  وحتاول 

لتوسيع الشمول املايل واملرصيف، ويتطّلب ذلك مخس ركائز أساسية هي:
واملنتجات  - اخلدمات  عىل  والّطلب  العرض  جانبي  بني  الفجوة  دراسة 

املالية لتكون نقطة االنطالق يف صياغة األهداف املستقبلية للشمول املايل 
واملرصيف؛

توفري بِنية مالية حتتية قوية، من خالل تعزيز االنتشار اجلغرايف للمؤسسات  -
من  شاملة،  بيانات  قواعد  وتوفري  والّتسوية،  الّدفع  نظم  وتطوير  املالية، 
خالل تفعيل دور رشكات االستعالم االئتامين، وتوفري بيئة قانونية مالئمة 

تدعم الشمول املايل واملرصيف؛
واملنتجات  - اخلدمات  تطوير  خالل  من  املالية  واملنتجات  اخلدمات  إتاحة 

املالية لتلبية احتياجات كاّفة فئات املجتمع، وابتكار منتجات مالية جديدة؛
وشفافية،  - بعدالة  العمالء  ملعاملة  رقابية  تعليامت  بوضع  املستهلك  محاية 

وإنشاء آلية للّتعامل مع شكاواهم، وتوفري املعلومات الكافية واخلدمات 
االستشارية هلم؛

تعزيز وتطوير منظومة الّتعليم والتثقيف املايل من خالل إعداد إسرتاتيجية  -
ز الوعي واملعرفة املالية لدى خمتلف رشائح  وطنية للتعليم والتثقيف املايل تعزِّ

املجتمع، وخاّصة الشباب والنساء واملرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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التي  واملهارات  واإلمكانات  السلطات  املركزية  البنوك  لدى  تكون  ما  وعادة 
املايل  للشمول  فّعالة  وطنية  إسرتاتيجيات  نحو  العملية  بتنسيق  هلا  تسمح 
املتعلِّقة  الّرغم من أهنا ليست دائاًم مسؤولة عن مجيع اجلوانب  واملرصيف، عىل 

بسياسات الشمول املايل.
ويمكن أن تقوم البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية بدور مهّم يف حتسني 

مستويات الشمول املايل واملرصيف؛ وذلك من خالل:
وضع قواعد وأنظمة قانونية هدفها تسهيل إجراءات املعامالت املرصفية  -

لضامن  والّطلب  العرض  جانبي  عىل  العقبات  وتذليل  أشكاهلا،  بكاّفة 
وصول اخلدمات املالية ملستخدميها؛

العمل عىل تقنني القنوات غري الرسمية وإخضاعها لرقابة وإرشاف البنوك  -
املركزية؛

وكالء  - مثل:  التقليدية  املالية  للخدمات  بديلة  قنوات  إتاحة  عىل  املوافقة 
اخلدمات املرصفية واملالية Branchless Banking باستخدام اهلاتف املحمول 

والعمليات املرصفية اإللكرتونية؛
لون  - يفضِّ الذين  للعمالء  خدمة  اإلسالمي  التمويل  تشجيع  عىل  العمل 

املعامالت املرصفية املتوافقة مع الرشيعة؛
االئتامين  - االستعالم  مكاتب  إنشاء  خالل  من  املالية  التحتية  البِنية  حتسني 

وتطوير نظم املدفوعات والّتسويات والوساطة املالية؛
حتفيز القطاع املايل واملرصيف عىل نرش الثقافة املالية واملرصفية. -

مشكلة البحث

جتيء هذه الورقة البحثية لتثري الّتساؤلني الّتاليني:
يف  اخلدمات  من  املحرومة  الفئات  فرص  لتحسني  الواعدة  احللول  أكثر  ما 
املالية اإلسالمية املالئمة واستخدامها؟ وهل تستطيع  املنتجات  احلصول عىل 
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القطاعات  لكل  واملرصيف  املايل  الشمول  زيادة  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
املستهدفة يف االقتصادات العربية؟

أهداف البحث

بناًء عىل اإلشكالية السابقة، يمكن حتديد أهداف البحث عىل النّحو التايل:
ف عىل أبعاد الشمول املايل واملرصيف ومتطّلباته من منظور إسالمي؛ - التعرُّ
إبراز الّدور املحوري الذي يمكن أن تقوم به املؤسسات املالية اإلسالمية  -

يف ترسيع الشمول املايل واملرصيف؛ من خالل سّد فجوات العرض والّطلب 
عىل املنتجات املالية يف االقتصادات العربية؛

التمويل اإلسالمي  - املايل واملرصيف من خالل  آليات تطوير الشمول  إبراز 
بقضايا  املعنّية  واإلقليمية  الدولية  اهليئات  وإرشادات  قواعد  إىل  استناًدا 
اهتاممات  حماور  من  أساسيًّا  حموًرا  لتكون  هبا  واالرتقاء  املايل،  الشمول 

صانعي السياسات االقتصادية واملالية واملرصفية.

أهمية البحث

تتبنّي أمهية هذا املوضوع يف النقاط اآلتية:
الذي أصبح شعار  - املايل واملرصيف  بالشمول  الرقابية  اهتامم اجلهات  تزايد 

العديد من البنوك املركزية ووزارات املالية يف االقتصادات النامية واألسواق 
النّاشئة؛ حيث توجد إسرتاتيجيات وطنية وأهداف كّمية رصحية للشمول 

املايل واملرصيف لدى أكثر من 60 اقتصاًدا عىل مستوى العامل؛
منه  - يتطّلب  الذي  العريب  املايل املرصيف  القطاع  تواجه  يات كبرية  بروز حتدِّ

واألمّية  والبطالة  املدقع  الفقر  عن  النّاجتة  املشكالت  مواجهة  يف  اإلسهام 
وتثقيف  املايل  االستبعاد  معاجلة  طريق  عن  النّمو،  معداّلت  وانخفاض 
املالية  النّظم  إىل  الشامل  للوصول  أمامهم  الفرصة  وإتاحة  ماليًّا  الناس 
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الرسمية؛
املالية  - عالقة  تتناول  التي  التطبيقية  والدراسات  العلمية  البحوث  ندرة 

اإلسالمية بالشمول املايل واملرصيف؛ حيث توجد حاجة ماّسة لزيادة الوعي 
أن  الذي يمكن  املايل والّدور  الشمول  املتمثِّلة يف حتسني  التحّديات  بشأن 

يه املؤسسات املالية اإلسالمية يف حّل هذه القضايا. تؤدِّ

فرضية البحث

د من صّحة  يف ضوء إشكالية البحث وأهدافه؛ سوف تعمل هذه الورقة عىل التأكُّ
الفرضية التالية:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الّصريفة اإلسالمية والشمول املايل  -
)وصول الفئات املستبعدة ماليًّا إىل اخلدمات املرصفية(.

منهج البحث

يعتمد البحث عىل املنهجني الوصفي واالستقرائي؛ وذلك من خالل الرجوع إىل 
الدراسة ثم حتليلها  باملشكلة موضوع  لة  الصِّ خمتلف األدبيات والتطبيقات ذات 

الستخالص النتائج والوصول إىل االقرتاحات.

وتتمّيز هذه الورقة البحثية باستخدام وسائل اإليضاح املختلفة )جداول وأشكال 
بيانية(؛ حتى تؤدي دورها يف عملية عرض املعلومات املطروحة.

خطة البحث

سوف ُنربز مرتكزات الشمولية املالية واملرصفية يف االقتصادات العربية والدور 
البحثية  الورقة  املالية اإلسالمية فيها؛ حيث ستعالج هذه  املحوري للمؤسسات 

املحاور التالية:
المبحث األول: دور الِبنية التحتية المالية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي  -



ايل 
ل امل

مو
لش

يف ا
مية 

سال
 اإل

ريفة
لّص

ور ا
د

ًجا
موذ

ية ن
عرب

ت ال
صادا

القت
- ا

رصيف 
وامل

87

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

العربي؛

المالي  - الشمول  تعزيز  في  للعمالء  المالية  الحماية  دور  الثاني:  المبحث 

والمصرفي العربي؛

المالي  - الشمول  تعزيز  في  اإلسالمية  المالية  الخدمات  دور  الثالث:  المبحث 

والمصرفي العربي؛

المالي  - الشمول  تعزيز  في  المالي  والتعليم  التثقيف  دور  الرابع:  المبحث 

والمصرفي العربي.

تقديمها لصانعي  التي يمكن  النّتائج واالقرتاحات  أهّم  البحث بعرض  وينتهي 
السياسات النقدية واملالية واملرصفية يف االقتصادات العربية.

المبحث األول :

دور الِبنية التحتية المالية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول : انتشار خدمات الِبنية التحتية المالية

العربية،  االقتصادات  يف  املايل  الشمول  أوضاع  قياس  يف  املهّمة  ات  املؤرشِّ من 
ف عىل انتشار خدمات البِنية التحتية للقطاع املايل واملرصيف، ويشمل ذلك  التعرُّ
POS، ونظم  البيع  ATM، ونقاط  انتشار الفروع املرصفية وأجهزة الرّصاف اآليل 
والعمليات   ،Settlement Systems الّتسوية  ونظم   ،Payment Systems الّدفع 
املرصفية اإللكرتونية E-Banking، والعمليات املالية باستخدام اهلواتف املحمولة 
االستعالم  ومكاتب  االئتامنية  املعلومات  توافر  جانب  إىل   ،Mobile Payments

 Movable Assets املنقولة  األصول  تسجيل  ونظم   ،Credit Bureaus االئتامين 
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نات البِنية التحتية الّسليمة للقطاع املايل. Registry، وغريها من مكوِّ

ويمثِّل توافر نظم فّعالة وكفؤة للبِنية التحتية للقطاع املايل، عاماًل مهامًّ ورئيًسا يف 
حتسني كفاءة وصول التمويل واخلدمات املالية واملرصفية إىل خمتلف فئات املجتمع 
واملناطق اجلغرافية. وحيتاج تطوير هذه النظم يف االقتصادات العربية للمزيد من 
نًا نسبيًّا قد حتّقق يف األعوام املاضية يف بعض  االهتامم واجلهود رغم أن هناك حتسُّ
ونقاط  اآليل  الرّصاف  أجهزة  وترابط  انتشار  التحتية عىل مستوى  بِنيتها  جوانب 
البيع ونظم الّدفع والتسوية، وبصورة أقّل فيام يتعّلق بنظم املعلومات االئتامنية، 
م يبدو أقّل عىل صعيد نظم اإلقراض املضمون )تسجيل  يف حني أن مستوى التقدُّ

الّرهونات( وحقوق الّدائنني ونظم اإلفالس)2(.

شكل 1: خدمات الِبنية التحتية المالية المساندة للشمول المالي والمصرفي

املصدر: من إعداد الباحث

)2( راجع: حممد يرس برنيه، توسيع فرص الوصول للتمويل واخلدمات املالية يف الدول العربية ودور املصارف املركزية، أمانة جملس حمافظي املصارف 
املركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العريب، أبو ظبي، 2012، ص: 23-31؛ )41-3.
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المطلب الثاني : انتشار الخدمات المالية الرقمية في االقتصادات العربية

املالية  التمويل واخلدمات  د تقنيات االتصاالت فرًصا لتحسني الوصول إىل  تولِّ
املحمول  اهلاتف  استخدام  انتشار  من  اإلفادة  خالل  من  وذلك  أقّل؛  بتكاليف 
حمدودية  مقابل  يف  املناطق  ملعظم  وتغطيته  شبكاته  وانتشار   Mobile Banking

التوّسع يف اخلدمات املرصفية وعدم وصوهلا إىل املناطق النائية. ومع ذلك فال يزال 
انتشار خدمات الصريفة عرب اهلاتف املحمول يف مراحلها األوىل يف االقتصادات 

العربية باملقارنة مع املجموعات اإلقليمية األخرى.
يكون  ملحوظ،  تزايد  يف  العامل  حول  النقدي  غري  الّسداد  معامالت  حجم  إن 
مدفوعًا باألنشطة التي تتّم يف األسواق الناشئة والنامية. ووفقًا لتقرير املدفوعات 
العاملية لعام 2016، فقد زاد حجم املعامالت غري النقدية عىل املستوى العاملي يف 
2014 بنسبة سنوية 8,9 % ليبلغ 387,3 مليار معاملة مرتفعًا من 282,1 مليار معاملة 

الصني(  )خاّصة  آسيا  رشق  منطقة  يف  الزيادة  هذه  معظم  وترتّكز   .2010 عام  يف 
بلغ  فقد  العربية  االقتصادات  النمو يف  معّدل  أما عن   ،%  31,5 بلغت  نمو  بنسبة 

.)3(% 12,3

وُتعدُّ برامج الّدفع اخلاّصة باحلكومة اإللكرتونية عنرًصا وحافًزا مهامًّ الستخدام 
آليات الّدفع غري النقدي يف االقتصادات التي يقرتن فيها نظام اإلدارة اإللكرتونية 

مة للّسداد غري النقدي. ببِنية أساسية متطّورة ومتقدِّ

إن  حيث  كبري؛  بشكل  النقدية  عىل  تعتمد  جمتمعات  العربية  املجتمعات  تزال  ال 
نسبة املعامالت غري النقدية Cashless للفرد الواحد هي األدنى بني املجموعات 
اإلقليمية)4(. ومن املمكن أن يتزايد الشمول املايل عىل املدى الطويل يف االقتصادات 

العربية عن طريق استخدام اخلدمات املالية الرقمية.

(3) See: Capgemini and BNP Paribas, World Payments Report 2016, 2016, p. 6.

(4) See: World Bank, Payment Systems Worldwide A Snapshot Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2010, Payment Systems 

Policy And Research, 2011; World Bank, Global Payment Systems Survey (GPSS), 2012, See Web Site: http://www.worldbank.org
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املحمول  اهلاتف  عرب  الّدفع  نظام  إنشاء  فكرة  أن  املسحية  الدراسات  ح  وتوضِّ
بدأت تأخذ أمهية كبرية لدى عدد من االقتصادات العربية باعتبار أن اخلدمات 
قام  وقد  لدهيا.  املايل  الشمول  مستوى  رفع  عىل  ستساعد  النظام  سيقدمها  التي 
عدد حمدود من االقتصادات العربية )كاألردن والسودان وقطر ومرص واملغرب( 
اإللكرتونية.  املرصفية  اخلدمات  تقديم  جوانب  لتنظيم  القانوين  اإلطار  بوضع 
وتنظِّم هذه القواعد القانونية والرقابية إطالق هذه اخلدمات كرشاكة بني البنوك 

ورشكات االتصاالت، بإرشاف ورقابة البنك املركزي.

تعزيز  يف  ورقابية  إرشافية  كجهات  املركزية  للبنوك  الرئيسة  املسؤولية  وتكمن 
املالية،  للخدمات  الوصول  ع  تشجِّ التي  القانونية  البيئة  إجياد  يف  املايل،  الشمول 
التقليدية  املرصفية  الفروع  خارج  من  اخلدمات  هذه  تقديم  يف  ع  بالتوسُّ وتسمح 
اخلدمات  لتقديم  الفرصة  احلديثة  التقنيات  وّفرت  فقد   .Branchless Banking

املحمولة  واهلواتف  البيع  ونقاط  اآليل  الرّصاف  أجهزة  عرب  واملرصفية  املالية 
والّتحويالت  واملدفوعات  اإليداع  خدمات  ذلك  ويشمل  الّتجزئة،  وحماّلت 
وسداد األقساط. وسُيْسهم تقديم اخلدمات املرصفية من خارج الفروع املرصفية 
يف خفض كلفة تقديم هذه اخلدمات من جهة، ووصوهلا لفئات أوسع يف املجتمع 

من جهة أخرى.
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فع عبر الهاتف المحمول في االقتصادات العربية
ّ

جدول 1: أوضاع نظم الد

االقتصاد

تواجد نظام دفع عرب 
املحمول

نوعية اإلدارة
اإلطار 
القانوين 

املنظِّم

التحويل 
من 

وحدات 
الزمن 

األثريي إىل 
نقود

دور/موقف 
البنك 
املركزي

املراحل 
الباقية

متوّقعنعم/ال

نعماألردن

رشكات 
االتصاالت دون 

تدّخل البنك 
املركزي

- لوائح 
تنظيم 
اخلدمة

- قانون 
املعامالت 
اإللكرتونية
- حتت بند 
التحويل 

اإللكرتوين 
لألموال

ال

ترك 
رشكات 
االتصال 

تقدم 
اخلدمة حلني 

جاهزية 
البنك 

املركزي 
والبنوك 
 12-9(

شهًرا(

يف املستقبل الالبحرين
النظام حيتاج الالقريب

إىل دراسة

زمن غري التونس
حمّدد

املرشوع قيد 
الدراسة

- إصدار 
القوانني 
واللوائح
- دعم 
الرقابة

- محاية 
القطاع 

املرصيف من 
املنافسة غري 

املتوازنة
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االقتصاد

تواجد نظام دفع عرب 
املحمول

نوعية اإلدارة
اإلطار 
القانوين 

املنظِّم

التحويل 
من 

وحدات 
الزمن 

األثريي إىل 
نقود

دور/موقف 
البنك 
املركزي

املراحل 
الباقية

متوّقعنعم/ال

يف أقرب الاجلزائر
النظام حيتاج الوقت

إىل دراسة

يف املستقبلالالسعودية
اخلدمة متوافرة 
ضمن خدمات 

البنوك
ال

النهج 
املتعلِّق 
باهلاتف 
املحمول 
يف طور 
الدراسة 
والبحث

جاري الالسودان
التجهيز له

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

- قانون 
املعامالت 
اإللكرتونية
- الئحة 
اإلرشاف 
عىل نظم 

الّدفع

نعم 
واهلدف 

هو تسهيل 
األمر عىل 
املواطنني 
وسيتم 

إيقاف ذلك 
عند إطالق 

النظام

إصدار 
النقود 

اإللكرتونية 
والرقابة 

واإلرشاف

- اعتامد 
القانون

- اعتامد 
النظام

جاري السورية
الالتجهيز له

إصدار 
النقود 

اإللكرتونية

العمل عىل 
الرتتيبات 

الفنية 
والدراسات 

واإلطار 
التنظيمي 
والقانوين
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االقتصاد

تواجد نظام دفع عرب 
املحمول

نوعية اإلدارة
اإلطار 
القانوين 

املنظِّم

التحويل 
من 

وحدات 
الزمن 

األثريي إىل 
نقود

دور/موقف 
البنك 
املركزي

املراحل 
الباقية

متوّقعنعم/ال

املرشوع قيد يف املستقبلالُعامن
الدراسة

املرشوع قيد يف املستقبلالفلسطني
الدراسة

االشتغال 
عىل اإلطار 

القانوين 
والتعليامت 

التنفيذية

نعمقطر

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

- أوامر 
تنظيم 
اخلدمة

- أوامر 
تصديق 
اخلدمات

اإلرشاف ال
والرقابة

جاري المرص
التجهيز له

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

- قواعد 
حتويل 

األموال 
عرب اهلاتف 

املحمول

ال

منح 
الرّتخيص 

بالعمل 
واإلرشاف 

والرقابة

بدء العمل 
بالنظام

نعماملغرب

مشرتك بني 
البنوك مع 
رشكات 

االتصاالت 
وحتت رقابة 

البنك املركزي

املراقبةال

اليف املستقبلالموريتانيا
يف املستقبلالاليمن

عمل  ورقة  املطلوبة«،  والقواعد  األبعاد  املحمول:  اهلاتف  عرب  الدفع  »نظم  العريب،  النقد  صندوق  املصدر: 
اللجنة العربية لنظم الّدفع والتسوية، أبو ظبي، 2013، ص: 30-29.
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بــات دعــم الِبنيــة التحتيــة الماليــة اإلســالمية فــي 
ّ
المطلــب الثالــث : متطل

االقتصــادات العربيــة

يرى البنك الدويل أن اإلرساع يف تعميم اخلدمات املالية يتطّلب ما ييل)5(:
أنواًعا  - الشاملة  املالية  القطاعات  تضّم  المالية:  المؤسسات  تنّوع  تعزيز 

كثرية من املؤسسات املالية بخالف البنوك التجارية، مثل: البنوك الربيدية 
تطبِّق  التي  االئتامنية  التعاونية  واجلمعيات  األصغر  التمويل  ومؤسسات 
خلدمة  خمتلفة  جغرافية  مناطق  يف  نشاطها  ومتارس  متنّوعة  أعامل  نامذج 
وتنظيمي  قانوين  إطار  األمهية وجود  العمالء. ومن  عة من  متنوِّ قطاعات 
تالئم  رقابية  وقواعد  لوائح  ويطبِّق  عة  املتنوِّ املؤسسات  بدخول  يسمح 
العمالء  إىل  الوصول  أجل  من  وذلك  مؤسسة؛  بكل  املخاطر  مستويات 
ومن  التجارية.  البنوك  جانب  من  كاملة  خدمات  عىل  حيصلون  ال  الذين 
ز بيئة سليمة وتنافسية وفرصًا متكافئة  الرّضوري أيضًا وجود سياسات تعزِّ

مي اخلدمات؛ جلميع مقدِّ
التقليدية  - غير  المؤسسات  ودخول  المبتكرة  التقنيات  استخدام  تيسير 

من  كثري  يف  املبتكرون  اخلدمة  مو  مقدِّ يستغّل  التكنولوجيا:  على  القائمة 

التحتية،  والبِنية  القائمة،  العمالء  وشبكات  التكنولوجيا،  االقتصادات 
مالية  منتجات  وتقديم  املعامالت  تكلفة  خلفض  الّضخمة؛  والبيانات 
قانوين  إلطار  حاجة  فهناك  الّدخل.  حمدودي  العمالء  احتياجات  تناسب 
وتنظيمي واضح يتيح الفرصة أمام التقنيات واألطراف الفاعلة اجلديدة، 
إطار  خالل  من  االبتكار  عن  الناشئة  املخاطر  مواجهة  ذاته  الوقت  ويف 

تنظيمي يقوم عىل أساس »التجربة والتعّلم« Test and Learn؛

قنوات  - من  وغيرها  الوكالء  على  القائمة  المصرفية  القنوات  نطاق  توسيع 

(5) Douglas Randall and Jennifer Chien, “8 key approaches to accelerate financial inclusion”, World Bank, 2017, See Web Site: http://blogs.

worldbank.org
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التقليدية  الفروع  عىل  االعتامد  إن  المعقولة:  التكلفة  ذات  الخدمة  تقديم 

دون غريها يمثِّل عائًقا رئيًسا أمام الشمول املايل. ويمكن للقواعد التنظيمية 
أن تساعد عىل التغلُّب عىل هذه العقبة عن طريق الّسامح باستخدام قنوات 
مي  منخفضة التكلفة مثل: متاجر التجزئة املحلية التي تعمل كوكالء ملقدِّ
نطاق احلضور  إىل توسيع  يؤدِّي  بام  »الصغرية«؛  املالية والفروع  اخلدمات 
مي اخلدمات املالية بتكلفة معقولة، ويف الوقت ذاته توفري مزايا  الفعيل ملقدِّ

حقيقية للفئات التي تصل إليها اخلدمات؛

االستثمار في تكنولوجيا اإلشراف والرفع المالي لتعزيز الموارد المحدودة:  -

يكون  أن  يمكن  ال  جيِّدة  حتّوطية  لرقابة  خيضع  ال  الذي  املايل  القطاع  إن 
شاماًل؛ ممّا يعني أن هناك رضورة للرقابة القائمة عىل أساس املخاطر؛ حيث 
حتّولت اجلهات الرقابية يف عدد من االقتصادات إىل استخدام التكنولوجيا 
للمساعدة عىل رقمنة التقارير وإجراء التحليالت الرقابية، وهو ما ُيطلق 

عليه »التكنولوجيا التنظيمية« Regtech؛

تعزيز الِبنية التحتية المالية: يمثِّل تضارب املعلومات ونقص الّضامنات يف  -

اخلدمات  املحرومة عىل  الفئات  تواجه حصول  معوقات  األحوال  أغلب 
املالية، ويمكن زيادة فرص احلصول عىل اخلدمات املالية من خالل توسيع 
األصول  ذلك  يف  »بام  الّضامنات  وسجالت  االئتامنية  التقارير  نظام  نطاق 

املنقولة«، وحتسني كفاءة نظم مدفوعات الّتجزئة وطرق الوصول إليها.

كام يرى صندوق النقد العريب أن دعم البِنية التحتية املالية يف االقتصادات العربية 
يتطّلب ما ييل)6(:

من  - املايل؛  الشمول  مبدأ  يدعم  بام  مالئمة  قانونية  بيئة  توفري  تنظيمية:  بيئة 

خالل إصدار وتعديل األنظمة والّتعليامت والّلوائح؛

)6( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول املايل، أبو ظبي، 2017، ص: 3.
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فروع  - شبكة  يف  ع  التوسُّ خالل  من  اجلغرايف  االنتشار  تعزيز  االنتشار: 

مي  مي اخلدمات املالية، واالهتامم بإنشاء فروع أو مكاتب صغرية ملقدِّ مقدِّ
نقاط  إنشاء  إىل  باإلضافة  الصغر.  املتناهي  للتمويل  باألخّص  اخلدمات 
املرصيف،  اهلاتف  خدمات  البنوك،  وكالء  مثل:  املالية  للخدمات  وصول 
وغريها  املالية  واألوراق  التأمني  خدمات  اآللية،  الرّصافات  البيع،  نقاط 

وفقًا لقوانني الدولة؛

لتسهيل  - الوطنية  والتسوية  الّدفع  نظم  تطوير  والتسوية:  فع 
ّ

الد نظم  تطوير 

تنفيذ العمليات املالية وتسويتها بني املتعاملني يف املوعد املناسب؛ بام يضمن 
استمرار تقديم اخلدمات املالية؛

االستفادة من التطورات التكنولوجية: العمل عىل تطوير وحتسني االتِّصال  -

الرقمية  املالية  اخلدمات  تقديم  يف  ع  التوسُّ خالل  من  املعلومات  وتبادل 
املحمول؛ وذلك  اهلاتف  الّدفع عرب  Digital Financial Services، وكذلك 

لتيسري الوصول إىل اخلدمات املالية بتكلفة أقّل وفاعلية أعىل؛

االستعالم  - مكاتب  دور  تفعيل  عىل  العمل  شاملة:  بيانات  قواعد  توفير 

االئتامين، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضّمن سجالت البيانات االئتامنية 
التارخيية لألفراد واملرشوعات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل قاعدة بيانات 
د من حصول  اذ ما يلزم من إجراءات للتأكُّ تسجيل األصول املنقولة، واختِّ
مي اخلدمات والعمالء عىل املعلومات التي حيتاجوهنا لضامن الّشفافية  مقدِّ

ومحاية حقوق كلٍّ منهم.
كام يشري البنك اإلسالمي للتنمية وجمموعة البنك الدويل إىل أن التمويل اإلسالمي 
ال يكون قادًرا عىل حتقيق الشمول املايل واملرصيف من دون توافر البيئة الّتمكينية 
الفقر  التمويل اإلسالمي حافًزا للحّد من  املناسبة. ومع ذلك، يمكن أن يصبح 
السياسات  جمال  يف  كافية  لية  تدخُّ إجراءات  وجود  مع  الشامل  الّرخاء  وتعزيز 
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االقتصادية واملالية وبِنية أساسية مالية متكينية؛ بناًء عىل أربع ركائز أساسية)7(:
إطار مؤّسيس وسياسات عامة؛ -
احلوكمة الرشيدة والقيادة اخلاضعة للمساءلة؛ -
ل املخاطر وريادة األعامل؛ - تشجيع االقتصاد القائم عىل املشاركة يف حتمُّ
تعميم اخلدمات املالية واالجتامعية للجميع. -

المبحث الثاني:

دور الحماية المالية للعمالء في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: مسؤولية البنوك المركزية في حماية المستهلك المالي

أمهية  واملرصفية  املالية  اخلدمات  )املستهلك/العميل( يف  اكتسب موضوع محاية 
كبرية من ِقبل املؤسسات املالية الدولية يف ضوء نمو وتطور القطاع املايل، وتعقيد 
اخلدمات  شهدته  الذي  ع  والتوسُّ للعمالء،  املقدّمة  املالية  واخلدمات  املنتجات 
املرصفية اإللكرتونية، وما قد يتعّرض له املستهلك من خماطر االحتيال أو سوء 
املالية واملرصفية؛  مي اخلدمات  املعاملة كنتيجة لعدم وجود رقابة كافية عىل مقدِّ
محاية  تكفل  التي  واإلجراءات  القوانني  مراجعة  يف  النّظر  استدعى  الذي  األمر 
حقوق املستهلك املايل ومنع الرّضر الذي قد يقع عليه جّراء تعامله بتلك املنتجات، 
وبخاّصة العميل الفرد باعتباره الّطرف األضعف يف العالقة التعاقدية مع البنوك 

واملؤسسات املالية.

(7) World Bank and Islamic Development Bank Group, Global Report on Islamic Finance: Islamic Finance - A Catalyst for Shared Prosperity?, 

World Bank, Washington DC, Islamic Development Bank Group, 2017, pp. 23-37.
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وقد سعت العديد من البنوك املركزية))( يف إطار عملها نحو تفعيل مفهوم الشفافية 
واإلفصاح يف املعامالت املالية واملرصفية، إىل العمل عىل توفري بيئة مناسبة حلفظ 
حقوق العمالء ومحاية البنوك واملؤسسات املالية من املخاطر التي قد تؤثِّر سلًبا يف 
عمل وسمعة املهنة املالية واملرصفية. وهتدف القوانني الّصادرة يف هذا الشأن إىل 
زيادة الثقة يف القطاع املرصيف واملايل؛ بغرض تعزيز مبدأ الشمول املايل؛ ومن ثّم 

االستقرار املايل.

المطلب الثاني : حماية المستهلك المالي في االقتصادات العربية

استناًدا إىل إحدى الدراسات االستقصائية يف عرشة اقتصادات عربية )البحرين، 
أن  تبنّي  اليمن(  موريتانيا،  املغرب،  مرص،  ليبيا،  لبنان،  قطر،  فلسطني،  تونس، 
يف  املستهلك  بحامية  املتعلِّقة  واملامرسات  اإلجراءات  لتطوير  كبرية  حاجة  هناك 
اخلدمات املالية واملرصفية، وذلك يف ظّل التطور والتنّوع الكبري يف اخلدمات املالية 
واملرصفية؛ والذي يقابله َضعف يف الوعي املايل واملرصيف. وقد تلّخصت النتائج 

فيام ييل)9(:
واإلعالنية  - الرتوجيية  احلمالت  العربية  املركزية  البنوك  أغلب  تراقب  ال 

للبنوك؛
ال تقوم البنوك يف عدد كبري من االقتصادات العربية باحلصول عىل موافقة  -

من  تتقاضاها  التي  والعموالت  الرسوم  بشأن  املركزي  البنك  من  مسبقة 
عمالئها؛

البنوك غري ملزمة يف العديد من االقتصادات العربية، بتقديم تقارير دورية  -
تّم  وما  وموضوعها،  املستحّقة  الشكاوى  عدد  تتضّمن  املركزية،  للبنوك 

))( اختلفت اآلراء حول مدى مسؤولية البنوك املركزية يف قضايا محاية املستهلك يف اخلدمات املالية واملرصفية. فهناك َمن يرى أهنا مسؤولية هيئات 
وجهات محاية املستهلك، وليست من مسؤوليات البنوك املركزية، ويرى آخرون أنه يف ظّل ما حتمله هذه القضايا من خماطر عىل النظام املايل واملرصيف؛ 
البنوك  النظر حول هذا األمر؛ فإن  الرقابية واإلرشافية هلا. وبغّض  املستهلك كجزء مهم من اإلجراءات  املركزية إدخال قضايا محاية  البنوك  فإن عىل 
املركزية معنّية بصفتها اجلهة الرقابية واإلرشافية عىل املؤسسات املرصفية، أن تعمل عىل قيادة اجلهود الوطنية لتطوير القواعد الالزمة لتوفري احلامية الكافية 

للعمالء يف اخلدمات املالية واملرصفية، إما بصفة مبارشة أو بالتعاون مع اجلهات واهليئات األخرى.
)9( راجع: صندوق النقد العريب، محاية املستهلك )العميل( يف اخلدمات املرصفية، اللجنة العربية للرقابة املرصفية، أبو ظبي، 2012، ص: 12-)1.
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واملوقف  ومتابعتها  شكوى  كل  موضوع  ملعاجلة  اإلجراءات  من  اذه  اختِّ
احلايل هلا؛

والوعي  - املايل  التعليم  وتعزيز  لنرش  وطنية  إسرتاتيجية  لوجود  احلاجة 
املرصيف لدى معظم االقتصادات العربية.

يف  اإلسالمية  واملرصفية  املالية  املنتجات  انتشار  تواجه  التي  العقبات  ولعّل 
االقتصادات العربية تتمّثل فيام ييل)10(:

التزام  - مدى  لتقييم  متجانسة  معايري  اعتامد  وعدم  الشفافية  إىل  االفتقار 
املؤسسات املالية بالرشيعة اإلسالمية؛ ممّا يؤدي إىل عدم قدرة األفراد عىل 

التمييز بني املؤسسات املالية املتوافقة مع الرشيعة واملؤسسات األخرى؛
نقص املعلومات والتدريب حول التمويل اإلسالمي؛ حيث مل يسمع سوى  -

واملغرب  ومرص  )اجلزائر  عربية  اقتصادات  مخسة  يف  البالغني  من   %  4(
وتونس واليمن( عن البنوك اإلسالمية؛

ممّا  - التقليدية؛  املالية  املنتجات  من  أعىل  اإلسالمية  املالية  املنتجات  تكلفة 
يقلِّل من جاذبيتها.

وُتعترب املبادئ العرشة الّصادرة عن جمموعة العرشين عام 2011 من أهم اجلهود 
املامرسات  بأفضل  واسرتشاًدا  املايل)11(.  املستهلك  بحامية  الّصلة  ذات  الّدولية 
محاية  متطّلبات  لتوفري  سعيها  إطار  يف  العربية  املركزية  للبنوك  يمكن  العاملية، 

املستهلك يف اخلدمات املالية واملرصفية، أن تقوم بام ييل:

(10) See: World Bank, Global Financial Development Report: Financial Inclusion, International Bank for Reconstruction and Development, 

Washington DC, 2014, p. 38; Asli Demirguc-Kunt et al, “Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal 

Financial Services among Muslim Adults”, Policy Research Working Paper, WPS6642, World Bank, Washington DC, October 2013, pp. 17; 40.

(11) G20/OECD, High-Level Principles on Financial Consumer Protection, 4 November 2011.
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شكل 2: دور ومسؤوليات البنوك المركزية العربية في حماية المستهلك المالي

املصدر: من إعداد الباحث

اإلسالمية  المالية  الخدمات  مستهلكي  بات حماية 
ّ
متطل  : الثالث  المطلب 

في االقتصادات العربية

لقد ورد يف املبادئ الرئيسة لتحقيق الشمول املايل الّصادرة عن جمموعة العرشين 
املالية، ُيربز دور كّل من  اتِّباع منهج شامل حلامية مستهلكي اخلدمات  أنه ينبغي 
حيث  واضح؛  بشكل  والعمالء  املالية  واملنتجات  اخلدمات  مي  ومقدِّ احلكومة 
خماطر  زيادة  إىل  املالية  اخلدمات  دي  ومزوِّ اخلدمات  يف  واالبتكار  التطّور  يؤدِّي 
ض العمالء لالحتيال أو إساءة املعاملة أو وجود أخطاء برشية أو تقنية أثناء  تعرُّ
الرضوري وضع  من  فإنه  املشكالت  وملعاجلة هذه  واملنتجات،  اخلدمات  تقديم 
أسس عادلة وشفافة حلامية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية؛ وذلك من خالل)12(:

توفري تعليامت تعمل عىل تعزيز الشفافية يف تسعري اخلدمات املالية؛ -

(12) Alliance for Financial Inclusion, G20 Principles for Innovative Financial Inclusion, Global Partnership for Financial Inclusion, April 

2011, p. 3.
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اخلدمات  - بمستهلكي  اخلاّصة  والنزاعات  الشكاوى  ملعاجلة  آلية  توفري 
واملنتجات املالية؛

اخلدمات  - مستهلكي  حقوق  محاية  عن  املسؤولة  اإلرشافية  اجلهة  حتديد 
املالية.

ويرى البنك الدويل أن اإلرساع يف تعميم اخلدمات املالية يتطّلب محاية العمالء 
مي اخلدمة؛ حيث  من االستغالل املحتمل ومعاملتهم معاملة عادلة من ِقبل مقدِّ
مو  مقدِّ د  يزوِّ أن  رضورة  عىل  للعمالء  املالية  للحامية  الّسليمة  املامرسات  د  تؤكِّ
خالل  من  املنتجات  وأحكام  رشوط  حول  واضحة  بمعلومات  العمالء  خدمة 
املنتجات، ومساعدة العمالء  نموذج موّحد؛ بغرض تسهيل املقارنة عند تسّوق 
عىل  وينبغي  املديونية،  يف  اإلفراط  خماطر  وجتنُّب  مدروسة،  قرارات  اخّتاذ  عىل 
آليات  وإتاحة  التعّسفية  املامرسات  تقيِّد  لوائح  تنفيذ  أيًضا  اإلرشافية  السلطات 

استيفاء احلقوق بسهولة)13(.
االقتصادات  يف  للمستهلك  املالية  احلامية  تعزيز  أن  العريب  النقد  صندوق  ويرى 

العربية يتطّلب ما ييل)14(:
إىل  - باإلضافة  وشّفافة،  عادلة  معاملة  عىل  العميل  حصول  عىل  التأكيد 

حصوله عىل اخلدمات واملنتجات املالية بكل ُيرس وسهولة وبتكلفة مناسبة 
وجودة عالية؛

مع  - العميل  تعامل  مراحل  مجيع  يف  والدقيقة  الالزمة  املعلومات  توفري 
مي اخلدمات املالية؛ من خالل اإلفصاح للعمالء عن البيانات بشفافية  مقدِّ
وبام يكفل اطِّالعهم عىل املزايا واملخاطر املتعلِّقة باملنتج ووضع آلية إلبقاء 
املنتجات  عىل  تطرأ  التي  والتغيريات  التحديثات  بكافة  علم  عىل  العمالء 

واخلدمات بصورة منتظمة؛
ومدى  - العمالء  احتياجات  عىل  بناًء  االستشارية  اخلدمات  توفري  إمكانية 

(13) See: Douglas Randall and Jennifer Chien, Op, Cit.; World Bank, “Good Practices for Financial Consumer Protection”, Working Paper, 

No. 70157, Washington DC, June 2012.
)14( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، مرجع سابق، ص: 3-2.
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د املنتجات واخلدمات املقّدمة هلم؛ تعقُّ
تراعي  - مناسبة  ومحاية  رقابة  آليات  ووضع  املالية  العمالء  بيانات  محاية 

حقوقهم؛
أن تكون مستقّلة ونزهية  - العمالء، عىل  للتعامل مع شكاوى  آليات  توفري 

وخاضعة للمساءلة وفّعالة؛ وفًقا ألفضل املامرسات الدولية ويف التوقيت 
املناسب؛

املالية  - اخلدمات  من  املستفيدين  غري  وبخاّصة  العمالء  وتثقيف  توعية 
ومسؤولياهتم  حقوقهم  لفهم  مالًيا  املستهلك  محاية  بمبادئ  ميها  ومقدِّ

والوفاء بالتزاماهتم.
حقوق  محاية  أن  إىل  الدويل  البنك  وجمموعة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يشري  كام 
قاعدة  وتوسيع  املايل.  القطاع  لنمو  الرئيسة  العوامل  أهم  من  ُتعّد  املستثمرين 
أيًضا  يتّطلب  بل  فحسب؛  املناسبة  واألدوات  املنتجات  يتطّلب  ال  املستثمرين 
ضامًنا حلامية العمالء واملستثمرين. ونظًرا ألن قطاع املؤسسات املالية غري املرصفية 
خيضع لتنظيم أقّل رصامة، فقد تنشأ حاالت سوء إدارة تؤّدي إىل خسارة أصول 
املؤسسات  بعض  )200، أصبحت  عام  العاملية  املالية  األزمة  فبعد  املستثمرين. 
أو أعلنت  ُمعرِسة  املالية غري املرصفية، بام يف ذلك بعض املؤسسات اإلسالمية، 
املعلومات  الّسليم عن  اإلفصاح  إىل  احلاجة  اإلخفاقات  وأبرزت هذه  إفالسها. 
إىل  حيتاج  وهذا  واملخاطر،  بالعوائد  وعالقتها  العقود،  وأحكام  برشوط  املتعلِّقة 
ال  املستثمرين  حقوق  بَضعف  تتمّيز  التي  االقتصادات  ويف  تفصييل.  إفصاح 
فإن رشكات  ثّم  األجل؛ ومن  الطويل  املخّصصة لالستثامر  األموال  فيها  تتوافر 
التأجري التي تعتمد عىل التمويل الطويل األجل ستواجه قيوًدا عىل التمويل تعوق 

نمّوها)15(.
ص اجلدول التايل تطور خمتلف مؤسسات البِنية التحتية الدولية التي قامت  ويلخِّ

بدعم الصناعة املالية اإلسالمية خالل األعوام املاضية:

(15) World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 133.
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جدول 2: السمات البنيوية ومؤسسات الِبنية األساسية اإلسالمية

امت البنيوية مؤسسات البِنية األساسيةالسِّ

البِنية األساسية 
القانونية

· ديب، 	  )2004(  ،IICRCA التجاري  والتحكيم  للمصاحلة  الدويل  اإلسالمي  املركز 
اإلسالمي  التمويل  جمال  يف  النِّزاعات  لتسوية  بديل  )منرب  املتحدة  العربية  اإلمارات 

وفقًا للرشيعة اإلسالمية(

املعايري التنظيمية

· جملس اخلدمات املالية اإلسالمية IFSB، )2002( كواالملبور، ماليزيا )هيئة تتوىّل وضع 	
اإلسالمية  املال  والتكافل وأسواق رأس  اإلسالمية  املرصفية  تنظيم  أجل  املعايري من 

واإلرشاف عليها(
· العقود 	 صياغة  )تتوىّل  البحرين   )2002(  ،IIFM الدولية  اإلسالمية  املالية  السوق 

ألسواق رأس املال اإلسالمية ومتويل الرشكات والتمويل التجاري(

سامت متعلِّقة 
بالرشيعة 
اإلسالمية

· )ُيْصدر 	 السعودية  العربية  اململكة  جدة،   )1981(  ،IsFA اإلسالمي  الفقه  جَممع 
القرارات الرشعية بشأن القضايا املختلفة، بام يف ذلك التمويل اإلسالمي(

· البحرين 	  )1991(  ،AAOIFI املالية اإلسالمية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة 
)وضع معايري رشعية للتمويل اإلسالمي(

البِنية األساسية 
للسيولة

· ر املعامالت املرصفية اإلسالمية يف 	 مركز إدارة السيولة LMC، )2002( البحرين )يطوِّ
أسواق املال وأدوات السيولة(

· )ُيِعّد 	 ماليزيا  كواالملبور،   )2010(  ،IILM السيولة  إلدارة  اإلسالمي  الدويل  التعاون 
األدوات اإلسالمية قصرية األجل وإصدارها من أجل إدارة السيولة عرب احلدود(

البِنية األساسية 
للمعلومات

· البحرين 	  )1991(  ،AAOIFI املالية اإلسالمية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة 
)تضع معايري املحاسبة واملراجعة للتمويل اإلسالمي(

· التصنيفات 	 م  )تقدِّ البحرين   )2002(  ،IIRA للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة 
االئتامنية والرشعية(

املعرفة ورأس 
املال البرشي

· املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب IRTI، )1983( جدة، اململكة العربية السعودية 	
)يدعم البحوث والتدريب يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي(

· 	 )2013(  ،GIFDC الدويل  للبنك  التابع  اإلسالمي  التمويل  لتطوير  العاملي  املركز 
أجل  من  االستشارية  اخلدمات  وتقديم  والتدريب  البحوث  )جُيري  تركيا  اسطنبول، 

تنمية التمويل اإلسالمي(

مؤسسات التيسري

· ز التنمية 	 البنك اإلسالمي للتنمية IDB، )1975( جدة، اململكة العربية السعودية )ُيعزِّ
االقتصادية يف البلدان األعضاء، ونرش التمويل اإلسالمي(

· اد 	 املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية CIBAFI، )2001( البحرين )احتِّ
جتاري للمؤسسات املالية اإلسالمية لتعزيز أفضل املامرسات(

 COMCEC Coordination Office, National and Global Islamic Financial Architecture: Problems and :املصدر
.Possible Solutions for the OIC Member Countries, Ankara, October 2016, p. 30
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هو  املايل  املستهلك  حلامية  البنيوي  العنرص  أن  الّسابق  اجلدول  من  ُيالَحظ 
األضعف بالنسبة للقطاع املايل اإلسالمي. ويف حني يتعنّي عىل اهليئات التنظيمية 
تطبيق القوانني واللوائح املناسبة حلامية املستهلكني املاليني عىل املستوى الوطني؛ 
تفي  املستهلك  حلامية  توجيهية  مبادئ  وضع  يف  ستساعد  الدولية  املبادرات  فإن 
اخلدمات  جملس  يتعاون  أن  ويمكن  اإلسالمي،  املايل  للقطاع  املحّددة  امت  بالسِّ
املالية اإلسالمية مع املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية لبدء هذا 

املرشوع.

المبحث الثالث:

دور الخدمات المالية اإلسالمية في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول : االعتبارات الدينية الستخدام المنتجات والخدمات المالية

جذبت صناعة التمويل اإلسالمي يف األعوام األخرية اهتامم صانعي السياسات 
املايل؛  الشمول  نطاق  توسيع  خالهلا  من  يمكن  حمتملة  كقناة  واملالية  االقتصادية 
حيث ُيْسهم التمويل اإلسالمي يف تلبية احتياجات الرشكات واألفراد الذين ال 
يستخدمون حاليًا اخلدمات املالية التقليدية الرسمية ألسباب رشعية أو أخالقية 

أو مالية.
إذ  املجتمع؛  يف  الثروة  توزيع  إعادة  عملية  اإلسالمي  التمويل  أدوات  ل  وتسهِّ
مثل:  الثروات  توزيع  إلعادة  فريدة  أدوات  عىل  اإلسالمي  املايل  النظام  حيتوي 
أن حُتدث  األدوات  والقرض احلسن، ومن شأن هذه  والوقف  الزكاة والصدقة 
يف  املنخفض  الّدخل  أصحاب  الستهداف  املخاطر؛  تقاسم  أدوات  مع  تكاماًل 
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املجتمع)16(.
يف  املايل  والشمول  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  حالة  الاّلحق  اجلدول  ح  يوضِّ
 %  (5 التديُّن  درجة  تتجاوز  حيث  املسلمة؛  األغلبية  ذات  العربية  االقتصادات 
ين يف احلياة اليومية واملجتمع. يف هذه االقتصادات، وهو ما يعكس أمهية دور الدِّ

هناك تفاوت يف الرشائح السكانية املستبعدة مالًيا ألسباب دينية يف االقتصادات 
العربية، ومن هنا يمكن أن يؤدِّي التمويل اإلسالمي دوًرا يف استقطاب الفئات 

املحرومة إىل النظام املايل الرسمي.

مع  متوافقة  مالية  خدمات  م  تقدِّ التي  املالية  املؤسسات  عدد  فإن  ذلك،  ومع 
الرشيعة لكل 10 مليون بالغ، منخفٌض باستثناء عدد قليل من االقتصادات مثل: 
البحرين والكويت وقطر. وباملثل، فإن النّطاق اجلغرايف حمدوٌد أيًضا، فانخفاض 
لكل  الرشيعة  مع  متوافقة  مالية  م خدمات  يقدِّ اقتصاد  املالية يف  املؤسسات  عدد 
م  يقدِّ أن  اإلسالمي  التمويل  عىل  الّصعوبة  من  جيعل  مرّبع  كيلومرت   10.000

البديل هلذه الفئة السكانية املستبعدة ماليًّا.

(16) See: Abbas Mirakhor and Iqbal Zamir, “Financial Inclusion: Islamic Finance Perspective”, MPRA, Journal of Islamic Business and 

Management, Vol. 2, No. 1, 2012; Islamic Financial Services Board, Islamic Finance for Asia: Development, Prospects, and Inclusive Growth, 

Asian Development Bank & Islamic Financial Services Board, 2015.
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جدول 3: المؤسسات المالية اإلسالمية والشمول المالي )2011(

االقتصاد

املؤسسات املالية اإلسالميةالتديُّن والشمول املايل

التديُّن
)%(

أفراد 
بالغون 
لدهيم 

حساب يف 
مؤسسة 

مالية 
رسمية

)%، سن 
)15+

أفراد 
بالغون 
ليس 
لدهيم 

حساب 
ألسباب 

دينية
)%، سن 

)15+

أفراد 
بالغون 

ليس لدهيم 
حساب 
ألسباب 

دينية
)باآلالف، 
سن +15(

عدد 
املؤسسات 

املالية 
اإلسالمية

األصول 
اإلسالمية 

لكل 
شخص 

بالغ
)دوالر(

عدد 
املؤسسات 

املالية 
اإلسالمية 
لكل 10 
مليون بالغ

عدد 
املؤسسات 

املالية 
اإلسالمية 

لكل 
 10.000

كلم2

25,511,332961.53815,40,68غ. ماألردن

9159,73,284229.29833,52,63اإلمارات

9464,5003229.194301,6421,05البحرين

9332,226,81.4903723,70,19تونس

0,80,01غ. م9533,37,61.3302اجلزائر

9721,75,8200000جزر القمر

9812,322,81170000جيبويت

9346,424,12.540181.6859,20,08السعودية

936,94,58712910314,00,12السودان

8923,315,31.5604183,00,22سورية

31,08,93250000غ. مالصومال

8410,625,64.31014987,40,32العراق

14,40,10غ. م73,614,2783غ. مُعامن

9319,426,75029038,514,95فلسطني

9565,911,6641413.85186,512,08قطر

9186,82,671828.10287,210,10الكويت

12,43,91غ. م8737,07,61554لبنان

غ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مغ. مليبيا
979,72,91.480111461,90,11مرص

9739,126,83.8100000املغرب

9817,517,73121764,70,01موريتانيا

993,78,91.19081795,80,15اليمن

.175-World Bank, Global Financial Development Report: Financial Inclusion, Op. Cit., pp. 174 :املصدر
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المطلب الثاني : تعميم الخدمات المالية والمصرفية اإلسالمية

هذه  حتّولت  بل  فقط؛  اإلسالمية  الدول  عىل  تقترص  اإلسالمية  املرصفية  تُعد  مل 
للتطبيق  قابل  بديل  إىل  املتديِّنني  باملسلمني  خاّصة  أسواق  من  الناشئة  الصناعة 
بالنسبة ملستهلكي التمويل التقليدي؛ بغّض النظر عن معتقداهتم الدينية. إن نمو 
املرصفية اإلسالمية يف االقتصادات العربية، يمكن أن يساعد عىل تقليل الفجوة 
حتّقق  ثّم  ومن  املايل؛  الشمول  تعزيز  أهداف  ويدعم  التمويل،  عىل  احلصول  يف 

النمو االقتصادي احلقيقي.
التي بحثت يف االرتباط بني املرصفية االسالمية والشمول  وأشارت الدراسات 
املايل، إىل تأثري املرصفية اإلسالمية بالغ األمهية يف حمدودي الّدخل؛ حيث يمكن 
إىل  الرشيعة  مع  متوافقة  مؤسسات  وجود  مع  األصغر  التمويل  توافر  يؤدي  أن 
دعم الّتمويل املقّدم لرشحية من السكان ال يتوافر هلا إال قدر حمدود من اخلدمات 

املرصفية التقليدية، أو ال ترغب يف استخدام تلك اخلدمات ألسباب دينية.
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شكل 3: الحواجز المحتملة أمام الشمول المالي وحلول التمويل اإلسالمي

 Malaysia International Islamic Financial Centre, “Insights Global Financial Inclusion: :املصدر: راجع
 Islamic Finance Meets the Challenge”, Bank Negara Malaysia, 16 July 2014, p. 3, World Bank and

.Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 60

تشري الدراسات املسحية)17( إىل أن اقتصادات منّظمة الّتعاون اإلسالمي OIC التي 
تشتمل االقتصادات العربية هي أقّل إتاحة للخدمات املالية وأقّل استخداًما هلا 

طات العاملية؛ وذلك لالعتبارات التالية: مقارنة باملتوسِّ
القانونية– ممّا حيّد من  - –بام يف ذلك احلقوق  أقّل تطّوًرا  املالية  التحتية  البِنية 

قدرة البنوك اإلسالمية عىل اختيار األرس واملرشوعات الصغرية واملتوسطة 

(17) Lorraine Ocampos, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion in the Muslim World?”, August 10, 2015, See Web Site: 

https://blog-montada.imf.org; Sami Ben Naceur et al, “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion?”, IMF Working Paper, 

WP/15/31, International Monetary Fund, February 2015.
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ومتابعتها ومتويلها؛
اإلطار التنظيمي مالئم ملؤسسات التمويل التقليدية أكثر من اإلسالمية؛ -
االفتقار إىل املوارد البرشية املدّربة عىل األدوات املالية املتوافقة مع أحكام  -

ع برسعة أكرب يف إتاحة اخلدمات املالية. الرشيعة؛ ممّا حيول دون التوسُّ
مرصفية  حسابات  فتح  عن  االمتناع  أسباب  حول  الدويل  البنك  نتائج  وتشري 
البنـــوك،  الثقـــة يف  قّلة  5 % ألسباب عقائدية، و13 % بسبب  بنسبة  أبرزها: 
ُبعد املسافة،  الاّلزمة، و20 % بسبب  القدرة عىل توفري املستندات  و)1 % لعدم 
و23 % بسبب االعتامد عىل فرد من العائلة لديه حساب مرصيف، و25 % الرتفاع 

تكلفة اخلدمات املالية، و65 % بسبب انخفاض الّدخل.

واستناًدا إىل استطالع البنك الدويل فإن 90 % من البالغني املقيمني يف اقتصادات 
وقد  اليومية.  حياهتم  من  مهامًّ  جزًءا  ين  الدِّ يعتربون  اإلسالمي  الّتعاون  منّظمة 
يساعد ذلك يف تفسري سبب توافر حساب مايل ومرصيف لدى 25 % فقط منهم؛ 
بام يقّل عن املتوسط العاملي البالغ نحو 50 %. باإلضافة إىل أن 4 % ممّن ال يملكون 
حساًبا رسميًّا يف االقتصادات غري اإلسالمية يستشهدون بعوامــل دينية، مقارنة 

بـ 7 % يف اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي و12 % يف االقتصادات العربية.
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جدول 4: أسباب االستبعاد المالي في الدول

)الوحدة: %(

االقتصادات العاملالبيان
العربية

اقتصادات منظمة 
التعاون اإلسالمي

اقتصادات 
خارج منظمة 

التعاون 
اإلسالمي

50182557ملكية حساب في مؤسسة مالية رسمية

أسباب عدم ملكية حساب:

· 51274أسباب دينية	

· 2082319املسافة	

· 25212923التكلفة	

· 18102216نقص املستندات	

· 13101313قّلة الثقة	

· 65777561قّلة املال	

· 2391128فرد من العائلة لديه حساب	

 World Bank, The Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, Washington راجع:  املصدر: 
 DC, See Web Site: http://www.worldbank.org/globalfindex; World Bank, Global Financial Development
 Report: Financial Inclusion, Op, Cit., p. 36; Muhamed Zulkhibri, “Islamic Finance, Financial Inclusion
 ,01-Policy and Financial Inclusion: Evidence from Muslim Countries”, IRTI Working Paper Series 1437

.January 6, 2016, p. 11
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المطلب الثالث : انتشار التمويل اإلسالمي األصغر في االقتصادات العربية

حتسني  يف  وإجيابيًّا  مهامًّ  دوًرا  متزايد  نحو  عىل  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  تؤدي 
الشمول املايل واملرصيف، ويمكن تطبيق آليات فّعالة لتعزيز الشمول املايل لألفراد 

واألرس التي تعاين من:
الوقف،  - والصدقات،  الزكاة،  الفقر(: عن طريق  املدقع )حتت خط  الفقر 

وتقاسم املخاطر اجلامعية؛
الوقف،  - الزكاة،  احلسن،  القرض  طريق  عن  الفقر(:  خط  )فوق  الفقر 

التمويل األصغر، التكافل األصغر؛
الّدعم  - وتقديم  السوق  عىل  القائمة  احللول  طريق  عن  املنخفض:  الّدخل 

للمرشوعات الصغرية واملتوسطة.
أن  تكشف  العربية  لالقتصادات  مرصيف  مسح  إليها  خلص  التي  النتائج  إن 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة ال حتصل إال عىل ) % من التمويل املرصيف))1(.
احلسن  والقرض  والصدقة  كالزكاة  الثروات  توزيع  إعادة  ملؤسسات  ويمكن 
تشري  حيث  املالية؛  اخلدمات  إىل  الوصول  حتسني  جهود  م  تدعِّ أن  والوقف 
لدهيا  التعاون اإلسالمي  اقتصادات عربية يف منظمة   9 ) من  أّن  إىل  التقديرات 
ما يكفي من حصيلة الزكاة للقضاء عىل الفقر ألولئك الذين حيصلون يوميًّا عىل 
أقّل من 1,5 دوالر أمريكي، وذلك بتقدير حصة الزكاة يف الناتج املحيل GDP إىل 

جانب املوارد الالزمة لدعم تقليل الفقر.

(18) Roberto Rocha et al, “The status of bank lending to SMEs in the Middle East and North Africa region: Results of a joint survey of the 

Union of Arab Bank and the World Bank”, Policy Research Working Paper, WPS5607, World Bank & The Union of Arab Banks, March 2011.
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 فجوة الفقر في عدد من االقتصادات العربية
ّ

جدول 5: تقييم الزكاة لسد

االقتصادم
نسبة الزكاة من 
الناتج املحيل 

اإلمجايل

عجز املوارد حتت 1,25 دوالر 
سنوّيًا كنسبة مئوية من الناتج 

املحيل اإلمجايل

هل غّطت 
الزكاة الفجوة؟

نعم1,770,01األردن1

نعم1,770,14اجلزائر2

3
جزر 
ال1,778,89القمر

نعم1,751,49جيبويت4

نعم1,390.02سورية5

نعم1,780,09العراق6

نعم1,900,04مرص7

نعم1,810,06املغرب8

نعم1,780,87اليمن9

 Mahmoud Mohieldin et al, “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion :املصدر: راجع
 in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries”, Islamic Economic Studies, Islamic Research and

.Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Vol. 20, No. 2, December 2012, p. 78

وبالّرغم من الّطلب الكبري عىل خدمات التمويل األصغر املتوافق مع الرشيعة يف 
االقتصادات العربية؛ فإن هذه اخلدمات ال تزال حمدودة. ومن شأن تطوير توسيع 
هذا النّوع من اخلدمات التمويلية أن ُيْسهم يف توسيع نطاق وصول اخلدمات املالية 
لرشحية كبرية من املجتمعات العربية؛ إذ تشري التـقديرات إىل أن حــوايل 35 % 
ل احلصول عىل  طة يف االقتصادات العربية، تفضِّ من املرشوعات الصغرية واملتوسِّ

الّتمويل واخلدمات املالية املتوافقة مع الرشيعة.
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جدول 6: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفضيل التمويل المتوافق مع 

يعة في عدد من االقتصادات العربية الشر

االقتصاد
استفادة املرشوعات الصغرية 

 واملتوسطة
)نسبة التمويل(

تفضيل املنتجات املتوافقة مع 
الرشيعة اإلسالمية )% من 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة(

12,525األردن

15,018تونس

2,090السعودية

5,035العراق

16,14لبنان

8,020مرص

24,054املغرب

20,337اليمن

.World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., p. 127 :املصدر

نًا يف الشمول املايل واملرصيف خالل األعوام  وقد شهدت االقتصادات العربية حتسُّ
ل أهّم  املاضية، بام يف ذلك تغيريات يف األطر القانونية والتنظيمية التي كانت تشكِّ
الكثري من  املنطقة؛ حيث رّكزت  املالية يف  تواجه تعميم اخلدمات  التي  العقبات 

حه اجلدول التايل: التغيريات عىل التمويل األصغر كام يوضِّ
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جدول 7: األنظمة القانونية للتمويل األصغر في عدد من االقتصادات العربية

املنظِّمالتأمنيالتمويلاالدخارالقانوناالقتصادالسنة

املغرب1999

قانون رقم 18، 97 
املحدث يف 2004، 
2007، وأخريًا يف 

2013 رقم 41.12


بنك 

املغرب

سورية2007
مرسوم التمويل 
األصغر رقم 15

جملس 
النقد 

والتسليف

اليمن2009
قانون بنوك 

التمويل األصغر 
رقم 15



البنك 
املركزي 

اليمني

السودان2011
تعليامت رشكات 
التمويل األصغر

البنك 
املركزي 
السوداين

املرسوم رقم 117تونس2011

هيئة رقابة 
التمويل 
الصغري

املرسوم رقم 132فلسطني2011

سلطة 
النقد 

الفلسطينية

مرص2014
تنظيم التمويل 
املتناهي الصغر 

رقم 141


هيئة 
الرقابة 
املالية 
املرصية

األردن2015
نظام رشكات 

التمويل األصغر 
رقم 5



البنك 
األردين 
املركزي

 CGAP and AMF, “Financial Inclusion Measurement in the Arab World”, Working Paper, January :املصدر
.2017, p. 14
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اإلسالمية  المالية  والمنتجات  الخدمات  تطوير  بات 
ّ
متطل  : الرابع  المطلب 

في االقتصادات العربية

تطوير  تشجيع  يتطّلب  املالية  اخلدمات  تعميم  يف  اإلرساع  أن  الدويل  البنك  يرى 
من  املحرومة  الفئات  تواجه  حيث  التكلفة؛  ومنخفضة  مبتكرة  مالية  منتجات 
صانعي  عىل  ويتعنّي  معّينة،  مالية  احتياجات  ولدهيا  معّينة  معوقات  اخلدمات 
مثل:  مالئمة،  مالية  منتجات  تطوير  عىل  ع  تشجِّ تنظيمية  أطر  وضع  السياسات 
العمالء  احتياجات  تلبِّي  التي  األصغر  والتأمني  األساسية  املرصفية  احلسابات 
املحرومني من اخلدمات وحمدودي الّدخل. وينبغي أيًضا تشجيع تصميم املنتجات 
ز عىل العمالء وتتغّلب عىل املعوقات السلوكية وتزيد من حجم املنفعة)19(. التي تركِّ
ويرى صندوق النقد العريب أن َمهّمة تطوير اخلدمات واملنتجات املالية تقع عىل 

مي اخلدمات، أخًذا يف االعتبار ما ييل)20(: عاتق مقدِّ
اخلدمات  - تصميم  عند  املستهدفني  العمالء  ومتطّلبات  احتياجات  مراعاة 

منتجات  ابتكار  إىل  باإلضافة  هلا،  والتسويق  طرحها  قبل  هلم  واملنتجات 
مالية جديدة تعتمد عىل االدخار والتأمني ووسائل الّدفع وليس فقط عىل 

اإلقراض والتمويل؛
مي املنتجات واخلدمات املالية لتوفري املزيد  - الّتشجيع عىل املنافسة بني مقدِّ

من اخليارات للعمالء، ولتعزيز التنافسية بني املؤسسات املالية للحفاظ عىل 
ن العمالء من االختيار ما بني املنتجات  اخلدمات بجودة عالية، وبام يمكِّ

بسهولة وبتكاليف معقولة وبشفافية؛
وكذا  - العمالء  عىل  املفروضة  املرّبرة  غري  والعموالت  الرسوم  ختفيض 

اخلدمات املالية غري املناسبة التي تتّم مقابل قيام العمالء بدفع عموالت؛
مي اخلدمات أو  - مراعاة ظروف العمالء لدى التعامل معهم وعدم قيام مقدِّ

املقرضني باستغالل ظروفهم وإثقاهلم بالقروض؛

(19) Douglas Randall and Jennifer Chien, Op, Cit.
)20( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، مرجع سابق، ص: 3.
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متطّلبات  - لتخفيف  القائمة  الّتعليامت  بمراجعة  الرقابية  اجلهات  قيام 
التمويل؛

صني يف هذا املجال. - مي اخلدمات املالية املتخصِّ إتاحة الّتدريب ملوّظفي مقدِّ
كام يشري البنك اإلسالمي للتنمية وجمموعة البنك الدويل إىل أن صناعة التمويل 
ل  حتمُّ يف  للمشاركة  مبتكرة  وخدمات  منتجات  طرح  إىل  حاجة  يف  اإلسالمي 
املخاطر، بداًل من حماكاة املنتجات التقليدية التي تنقل املخاطر إىل أطراف أخرى، 
هُتيمن  التي  املعامالت املرصفية  ع خارج نطاق  التوسُّ إىل  أيًضا  كام هي يف حاجة 

نات الصناعة املالية اإلسالمية؛ وذلك عىل النّحو التايل: حالًيا عىل مكوِّ

جدول 8: آليات معالجة قطاعات المالية اإلسالمية للشمول المالي

احللول اخلاصة بالشمول املايل واالجتامعيالقطاع

املرصيف
· أصحاب 	 ليشمل  إليه  والوصول  اإلسالمي  التمويل  عىل  احلصول  حجم  تعزيز 

الّدخل املنخفض؛
· تدعيم رأس املال البرشي للتمويل اإلسالمي؛	
· زيادة حمو األمية املالية اإلسالمية.	

أسواق رأس 
املال

· إدخال صكوك التجزئة لصغار املستثمرين؛	
· ختفيف رشوط إدراج الرشكات من أجل توفري جمموعة أكرب من األسهم لالستثامر.	

التكافل
· متكني املشاركني باستخدام التأمني التكافيل لالدخار واالستثامر؛	
· الّسامح بالتأمني التكافيل للعائلة والصحة واملحاصيل والثروة احليوانية واملمتلكات 	

عىل أساس النموذج التعاوين.

املؤسسات 
املالية غري 
املرصفية

· زيادة عدد وتنّوع املؤسسات املالية غري املرصفية اإلسالمية )الصناديق االستثامرية، 	
رشكات التمويل التأجريي، مؤسسات التمويل األصغر...(؛

· املالية 	 اخلدمات  تقديم  عىل  اإلسالمية  املرصفية  غري  املالية  املؤسسات  تشجيع 
القيود  بسبب  إسالمية  بنوك  إنشاء  فيها  يمكن  ال  التي  االقتصادات  يف  اإلسالمية 

القانونية والتنظيمية.

التمويل 
االجتامعي 
اإلسالمي

· والثقافية 	 الدينية  املعتقدات  عن  نامجة  رئيسة  كمشكلة  املايل  باالستبعاد  االعرتاف 
واألخالقية للفقراء؛

· اإلفادة من أدوات ومؤسسات إعادة توزيع الثروة والعمل اخلريي )القرض احلسن 	
والزكاة والصدقات واألوقاف(.

.World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., pp. 3 - 9 ; 197- 199 :املصدر: راجع
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المبحث الرابع:

دور التثقيف المالي في تعزيز الشمول المالي والمصرفي العربي

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول : أهمية التثقيف المالي في االقتصادات العربية

من  أساسيًّا  عنرًصا  واملرصفية  املالية  بالقضايا  والرشكات  األفراد  وعي  ُيعترب 
عنارص نجاح الشمول املايل واملرصيف، ففي االقتصادات املتقّدمة التي يتمّتع فيها 
عىل  الرّتكيز  ينصّب  املالية  اخلدمات  عىل  احلصول  بإمكانية  السكان  من  الكثري 
توعية العمالء املحتملني باخّتاذ قرارات مالية سليمة؛ أما يف االقتصادات العربية 
يكون اهلدف من تعزيز الّتوعية بالقضايا املالية هو زيادة الوعي باخلدمات املتاحة 

والقدرة عىل استخدامها.
االهتامم  يمثِّل  حيث  املايل؛  للشمول  األساسية  الّدعائم  من  هو  املايل  والتثقيف 
محاية  وكذلك  املنتجات  من  واملزيد  العرض  بجانب  والرابط  الّطلب  بجانب 

املستهلك؛ من خالل تغيري املعتقدات اخلاطئة عن القطاع املايل الرسمي.
شكل 4: التثقيف المالي كأحد ركائز الشمول المالي

املالية كمحور أسايس يف منظومة الشمول  الثقافة  املصدر: حممد زكريا، »دور املعهد املرصيف املرصي يف نرش 
املايل«، يف منتدى الشمول املايل: التوّجه اإلسرتاتيجي لالستقرار املايل واالجتامعي، بالتعاون بني البنك املركزي 

املرصي واحتاد املصارف العربية، املعهد املرصيف املرصي، 2015، ص: 3.
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األمر  املايل؛  التثقيف  بقضايا  العربية  االقتصادات  ِقبل  من  متزايد  اهتامم  وهناك 
الذي يستدعي إرساء منظومات تعليمية وتوعوية شاملة تعمل عىل تعزيز وتطوير 
واملرشوعات  األفراد  يساعد  بام  املجتمع،  رشائح  كافة  لدى  الوعي  مستويات 
اذ  اختِّ عىل  بل  املالية؛  واخلدمات  للتمويل  الوصول  عىل  فقط  ليس  الصغرية 

القرارات املالية واالستثامرية السليمة يف كل ما يتعّلق بتعامالهتم املالية املختلفة.
وتتمّثل إحدى املبادرات يف إرساء أسبوع املال العاملي Global Money Week الذي 
ا تنظِّمه العديد من االقتصادات العربية، مثل:  أصبح منذ عام 2013 حدًثا سنويًّ
واليمن  وفلسطني  وتونس  املتحدة  العربية  واإلمارات  والسعودية  ولبنان  مرص 
والصومال واملغرب، وذلك من أجل نرش التثقيف املايل لدى األطفال والشباب.
)التابعة  للتنمية  األملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  العريب  النقد  صندوق  أصدر  وقد 
أوضاع  حول  مشرتًكا  تقريًرا  االملانية(،  االقتصادي  والتعاون  التنمية  لوزارة 
وجهود االقتصادات العربية عىل صعيد االرتقاء بقضايا التثقيف والتوعية املالية، 
واخلدمات  للتمويل  املجتمع  فئات  خمتلف  وصول  فرص  تعزيز  إطار  يف  وذلك 

املالية، واالرتباط الوثيق لذلك بتحقيق التنمية املستديمة.

المطلب الثاني: االستطالع العالمي حول محو األمية المالية لوكالة ستاندرد آند بورز

 Poor’s & Standard »قامت وكالة »ستاندرد آند بورز خلدمات التصنيف االئتامين
بعمل استطالع حول حمو األمية املالية العاملية)21( عام 2014، بعد إجراء مقابالت 
أربعة  وفق  معرفتهم  اختبار  وتّم  دولة؛   14( يف  بالغ   150.000 من  أكثر  مع 
مفاهيم مالية أساسية: احلساب، والفائدة املرّكبة )االدخار(، والتضخم، وتنويع 
املخاطر )االستثامرات(؛ حيث يتّم اعتبار الشخص مثّقًفا ماليًّا يف حال أجاب عن 

3 أسئلة عىل األقّل من أصل 4 أسئلة، وجاءت نتائج االستطالع كام ييل:
ثلثي البالغني )66 %( يف العامل تنقصهم املعرفة املالية؛ ويمتلك نحو 34 %  -

(21) Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey (GFLS).
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من السكان البالغني يف العامل معرفة مالية مناسبة؛

العربية، ممّن يمتلكون معرفة مالية  - البالغني يف االقتصادات  نسبة السكان 
مناسبة، تصل إىل 30 %، وهذه النسبة أقّل من املتوسط العاملي؛

جاءت تونس يف املرتبة األوىل من حيث املعرفة املالية، والتي متّكــن فيها  -
45 % من البالغني من اإلجابة بشكل صحيح؛

بلغت نسبة حمو األمية املالية من إمجايل البالغني يف الكويت 44 %؛ مقارنة  -
بنسبة 40 % يف البحرين، و)3 % يف اإلمارات العربية املتحدة، و31 % يف 

اململكة العربية السعودية؛

العربية،  - الدول  اقتصادات  يف  املالية  املعرفة  معّدالت  يف  كبري  تباين  هناك 
وُتعّد الصومال واليمن من الدول ذات املعّدالت األدنى من املعرفة املالية 

يف العامل؛ حيث تبلغ 15 % و13 % عىل التوايل؛

5 % يف  - والنساء  الرجال  بني  املايل  الوعي  نسب  الفجوة يف  يف حني تصل 
العامل، فإهنا ترتفع إىل ) % بني اجلنسني عىل مستوى االقتصادات العربية؛

سّجلت دول جملس التعاون اخلليجي نسبة معرفة مالية بني الرجال 40 %  -
مقابل 36 % لدى النساء؛

سّجل متوّسط حمو األمية املالية للمرأة يف اإلمارات 4 % أعىل من الرجل. -

وال شك أن هذه البيانات ُتْسهم يف مساعدة صانعي القرار عىل إجياد طرق لتعزيز 
املعرفة املالية ومحاية املستهلك، واملساعدة يف فتح املجال أمام املزيد من الشمول 

املايل واملرصيف.
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جدول 9: نسبة َمن لديهم معرفة مالية وفق النتائج الرئيسة لمسح األمية العالمية

في االقتصادات العربية )2014(

كل االقتصاد
البالغني

ثالثة عىل األقل من أصل أربعة إجابات صحيحة )% البالغني(

نساءرجال

البالغون الذين 
يعيشون يف 

أغنى 60% من 
األرس

البالغون 
الذين 

يعيشون يف 
أفقر %40 
من األرس

السن
34-15

السن
54-35

السن
أكرب 
من 
55

16%20%28%24%23%22%25%24%األردن

43%38%39%36%40%41%37%38%اإلمارات

33%43%39%36%42%36%41%40%البحرين

39%43%48%39%48%38%51%45%تونس

34%24%36%29%36%28%38%33%اجلزائر

30%30%32%27%35%28%34%31%السعودية

15%19%24%22%20%20%22%21%السودان

13%18%15%11%18%15%15%15%الصومال

13%25%31%24%29%25%29%27%العراق

21%22%27%23%26%21%28%25%فلسطني

48%39%45%42%45%40%46%44%الكويت

38%40%50%44%45%39%50%44%لبنان

23%23%31%23%30%25%30%27%مرص

19%39%35%33%34%29%38%33%موريتانيا

9%10%16%7%17%8%18%13%اليمن

ط 26%26%34%27%32%26%34%30%املتوسِّ

 Habib Attia and Helen Engelhardt, “Financial Education Initiatives in the Arab Region: A املصدر: 
.Stocktaking Report”, Arab Monetary Fund & Deutsche Zusammenarbeit, 2017, p. 19
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المطلب الثالث : مؤشر ماستر كارد العالمية لمحو األمية المالية

عام  ُأجري  استطالع  إىل  املالية)22(  األمية  ملحو  العاملية  كارد  ماسرت  مؤرش  يستند 
بثقافتهم  آراء املشاركني حول ثالثة جوانب متعلِّقة  تّم استقصاء  2012؛ حيث 
االستثامرية،  ومعرفتهم  األموال،  إدارة  يف  األساسية  مهاراهتم  فيها  بام  املالية، 
األموال  إدارة  يف  األساسية  مهاراهتم  مستوى  لتحديد  وذلك  املايل؛  والتخطيط 
امليزانيات، واالدخار، واستخدام األرصدة االئتامنية استخدامًا  من حيث وضع 

مسؤوالً.
وسّجل املشاركون املرصيون أعىل نتيجة بني فئات املؤرش الثالث يف فئة اإلدارة 
واإلملام  امليزانيات  وضع  يف  خصوًصا  حاذقني  وكانوا   ،%  75 األساسية  املالية 
بالنفقات. وتلت النتيجة التي سّجلوها يف فئة اإلدارة املالية األساسية نتائج فئات 
التخطيط املايل 70 %، واالستثامر 54 %، وكانت نتيجة مرص اإلمجالية عىل املؤرش 
69 % أعىل من املستوى الكيل للرشق األوسط 61 %، تليها السعودية 62 %، ثم 

اإلمارات 61 %.

باالستثامر  املعرفة  اإلماراتيون يف جمال  املستهلكون  التي سّجلها  النتيجة  وكانت 
التخطيط  فئة  يف  نتيجتهم  كانت  كام   ،%  57 األوسط  الرشق  منطقة  يف  األعىل 
املايل 65 % أعىل من املتوسط الرشق أوسطي هلذه الفئة 64 %. ويف فئة االستثامر 
أظهر املستهلكون اإلماراتيون فهاًم جيًدا لكشوف حساباهتم املالية ومدى مالءمة 

املنتجات املالية الحتياجاهتم.

(22) The MasterCard Index of Financial Literacy.
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جدول 10: مؤشر ماستر كارد العالمية لمحو األمية المالية )2012(

الرتتيب
مؤرش حمو األمية املالية 

اإلمجايل

النتائج

فئات مؤرش حمو األمية املالية

اإلدارة املالية 
االستثامرالتخطيط املايلاألساسية

54%64%62%61%الرشق األوسط

54%70%75%69%مرص1

54%64%65%62%السعودية2

57%65%60%61%اإلمارات3

55%66%61%61%لبنان4

51%65%59%59%ُعامن5

51%63%57%58%الكويت6

55%57%55%56%قطر7

.Habib Attia and Helen Engelhardt, Op. Cit., p. 20 :املصدر

بات تعزيز المعرفة المالية اإلسالمية في االقتصادات العربية
ّ
المطلب الرابع : متطل

OECD بتعريف التعليم املايل عىل أنه  قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
»العملية التي يقوم األفراد من خالهلا بتحسني فهمهم للمنتجات واملفاهيم املالية؛ 
روا من خالل التعّلم و/أو املشورة املوضوعية مهاراهتم وثقتهم؛ ليصبحوا  وأن يطوِّ
اذ خيارات مستندة إىل معلومات أفضل،  أكثر وعيًا باملخاطر والفرص املالية، واختِّ
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أخرى  فّعالة  إجراءات  اذ  واختِّ املساعدة،  عىل  للحصول  يذهبون  أين  ومعرفة 
لتحسني رفاهيتهم املالية ومحايتهم«)23(. كام أقّرته مادة دراسية، وجزءًا من قياس 
أداء الّطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ضمن برنامج التقييم العاملي ملهارات الّطلبة 

Programme for International Students Assessment (PISA).

وقد ورد يف املبادئ الرئيسة لتحقيق الشمول املايل الّصادرة عن جمموعة العرشين 
أنه لتمكني العمالء من حتقيق االستفادة املثىل من اخلدمات املالية؛ فإنه ال بّد من 

تطوير قدراهتم وثقافاهتم املالية ومتكني قدراهتم من خالل ما ييل)24(:
املنتجات  - عن  األساسية  املعلومات  فهم  عىل  القدرة  وهي  املالية:  الثقافة 

واخلدمات املالية؛
يتناسب  - املايل الذي  القرار  اذ  املالية: وهي متكني العمالء من اختِّ القدرات 

مع احتياجاهتم؛
آلية معاجلة الشكاوى: وهي القدرة عىل معاجلة شكاوى العمالء من خالل  -

آلية واضحة وآمنة.
الت األساسية لقوانني وأنظمة محاية حقوق العمالء؛ حيث  وُيعترب ذلك من املكمِّ
إن تطوير قدرات وثقافة العمالء املالية تساعد قوانني محاية حقوق العمالء عىل 

محاية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية.
ويرى صندوق النقد العريب أن تعزيز املعرفة املالية يف االقتصادات العربية يتطّلب 

ما ييل)25(:
يتعنّي عىل كل دولة االهتامم بموضوع الّتثقيف والّتوعية املالية من خالل  -

والّتثقيف  الّتعليم  مستويات  لتعزيز  موّجهة  وطنية  إسرتاتيجية  إعداد 
املايل)26(، وتطوير هذه اإلسرتاتيجية من ِقبل عّدة جهات حكومية إىل جانب 
(23) See: OECD, Improving financial literacy: Analysis of issues and policies, OECD Publications, Paris, 2005; OECD/INFE, Financial 

Literacy and Inclusion: Results of OECD/INFE Survey Across Countries and by Gender, Financial Literacy & Education Russia Trust Fund, 

Paris, 2013.

(24) Alliance for Financial Inclusion, Op, Cit., p. 3.
)25( صندوق النقد العريب، »نرشة تعريفية حول مفاهيم الشمول املايل«، مرجع سابق، ص: 3.

الوعي واملعرفة واملهارات واملواقف والسلوك الرضوري الختِّاذ قرارات مالية سليمة؛  بأنه مزيج من   Financial Literacy املايل  التثقيف  ُيعّرف   )26(
وذلك لتحقيق الرفاهية املالية لألفراد. ُيعّد التعليم املايل Financial Education هو العملية التي يتّم من خالهلا توفري املواد الالزمة لألفراد للوصول إىل 

التثقيف املايل؛ وذلك هبدف زيادة الوعي املايل والوصول إىل الرفاهية املالية لألفراد؛ أي أن التثقيف املايل هو نتيجة لعملية التعليم املايل.
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واملعرفة  الوعي  لتعزيز  وذلك  العالقة؛  ذات  واألطراف  اخلاص  القطاع 
املالية لدى املواطنني وخاّصة الفئات املستهدفة التي حتتاج إىل ذلك مثل: 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة والشباب والنساء؛
هيدف التثقيف املايل إىل إجياد نظام تعليم مايل متكامل، والوصول إىل جمتمع  -

مثّقف مالًيا يعمل عىل تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كاّفة رشائح 
نه من فهم واستيعاب املنتجات واخلدمات  املجتمع، ويملك مهارات متكِّ
استثامرية  قرارات  اذ  اختِّ عىل  املواطنني  املايل  الّتثقيف  يساعد  حيث  املالية؛ 
درجات  بأدنى  املختلفة  املالية  بتعامالهتم  يتعّلق  فيام  ومدروسة  سليمة 

املخاطر؛
مي  - ومقدِّ املستهلكني  لدى  املتاحة  املعلومات  بني  التوازن  حتقيق  ينبغي 

قّلة  مراعاة  يتعنّي  حيث  اجلُدد؛  املستهلكني  وباألخّص  املالية،  اخلدمات 
حقوقهم  إدراك  عىل  ملساعدهتم  املالية  اخلدمات  استخدام  يف  خرباهتم 
ومسؤولياهتم، ويف أغلب األحيان يتّم توفري برامج توعية للمستهلك من 
اذ  اختِّ من  املستهلكني  متكني  تستهدف  التي  العاّمة  الّتوعية  محالت  خالل 

قرارات مالية تالئم احتياجاهتم.
كام دعا البنك اإلسالمي للتنمية وجمموعة البنك الدويل إىل تعزيز رأس املال البرشي 
وحمو األمية املالية يف التمويل اإلسالمي؛ حيث يمكن تعزيز رأس املال البرشي 
هلذه الصناعة من خالل إنشاء منصات للمعرفة املالية اإلسالمية ذات مصداقية 
من خالل الّتدريب املنتظم واحللقات الدراسية وورش العمل، وكذلك من خالل 
واملؤسسات  الصناعة  من  بدعم  اإلسالمي  التمويل  يف  اجلديدة  املعرفة  تطوير 
املالية اإلسالمية. ويمكن  الثقة يف استخدام اخلدمات  زيادة  األكاديمية. ويتعنّي 
زيادة الوعي العام من خالل تعزيز حمو األمية املالية اإلسالمية، بام يف ذلك معرفة 

املنتجات املالية األنسب ألغراض معّينة)27(.

(27) World Bank and Islamic Development Bank Group, Op. Cit., pp. 3; 72-73.
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الخاتمة

: نتائج البحث
ً

أوال

االقتصادات  يف  اإلسالمي  واملرصيف  املايل  للشمول  الّتحليلية  دراستنا  ختام  يف 
العربية؛ تأّكدت لنا نتائج ُمهّمة نستعرضها فيام ييل:

املايل واملرصيف اإلسالمي  - الشمول  إىل حتسني  العربية  االقتصادات  حاجة 
عن طريق تطوير البِنية التحتية اإللكرتونية؛ حيث ُيْسهم تقديم اخلدمات 
املالية الرقمية عن طريق الوكالء يف خفض تكلفتها ووصوهلا لفئات أوسع 

يف املجتمع؛

املتعلِّقة  - واملامرسات  اإلجراءات  تطوير  إىل  العربية  االقتصادات  حاجة 
يف  اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  يف  املاليني/املستثمرين  املستهلكني  بحامية 

ظّل تطور املنتجات املالية وَضعف الوعي املايل واملرصيف اإلسالمي؛

حاجة االقتصادات العربية إىل استخدام املالية اإلسالمية التي تؤدِّي دوًرا  -
ًزا يف استقطاب األفراد واملرشوعات الصغرية املستبعدة ماليًّا إىل النظام  حمفِّ
واملرصفية  املالية  اخلدمات  استخدام  يف  ترغب  ال  والتي  الرسمي؛  املايل 

ألسباب دينية؛

واملرصفية  - املالية  بالقضايا  الّتوعية  تعزيز  إىل  العربية  االقتصادات  حاجة 
التي تستهدف زيادة الوعي باخلدمات املالية اإلسالمية املتاحة والقدرة عىل 
املنخفض، كام تستهدف توعية  املايل  املناطق ذات الشمول  استخدامها يف 
العمالء املحتملني باخّتاذ قرارات مالية سليمة يف املناطق ذات الشمول املايل 

املرتفع.
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 : اقتراحات البحث
ً
ثانيا

تأسيًسا عىل ما تقّدم يمكن طرح االقرتاحات الرئيسة الّتالية:

أولوية االرتقاء بنظم البِنية الّتحتية الّسليمة للقطاع املايل واملرصيف العريب؛  -
الّضامنات  FinTech، وحتسني نظم  املالية  بالتكنولوجيا  من خالل االهتامم 
وتنظيمي  قانوين  إطار  ووضع  الرشعية،  واحلوكمة  االئتامنية  واملعلومات 
للتمويل اإلسالمي باالستفادة من معايري اهليئات الّداعمة للصناعة املالية 

اإلسالمية؛

اإلسالمية؛  - واملرصفية  املالية  اخلدمات  مستهلكي  حقوق  محاية  تعزيز 
وإعداد  اإلسالمي،  التمويل  عقود  يف  الكامل  اإلفصاح  ضامن  خالل  من 
احلاليني  املالية  املؤسسات  مع  املتعاملني  وتعريف  والّتعليامت  السياسات 
وإجراءات  الشكاوى  تقديم  وآليات  وواجباهتم،  بحقوقهم  واملحتملني 

متابعتها ومعاجلتها؛

الرشيعة  - مع  متوافقة  مالية  منتجات  واإلبداع يف تصميم  االبتكار  تشجيع 
ومع احتياجات الفئات املستبعدة؛ من خالل تقديم خدمات ذات جاذبية 
ومزايا تنافسية مع املنتجات التقليدية من حيث الّتسعري، والشفافية، ووقت 

املعاجلة، والعبء عىل العميل؛

تقليص الفجوة يف الوعي والتثقيف املايل لدى فئات املجتمع املختلفة؛ من  -
املالية« ُتسهم يف مكافحة  الّتعليمية بمواد يف »الرتبية  املناهج  خالل تعزيز 
ية املالية واملرصفية، وترفع من مستوى فهم املعامالت املالية اإلسالمية،  األمِّ

اذ القرارات املالية واالستثامرية الّسليمة؛ ن من اختِّ ومتكِّ

تبنّي املنّظامت املالية واملرصفية اإلقليمية العربية إسرتاتيجية كاملة وواضحة  -
لتحسني الشمول املايل واملرصيف يف االقتصادات العربية؛ من خالل العمل 
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عىل تعزيز الّتعاون بني البنوك املركزية واملؤسسات املالية اإلسالمية ومعاهد 
التدريب املايل بام ُيسهم يف الوصول الشامل للخدمات املالية اإلسالمية.

شكل 5: مرتكزات الشمول المالي والمصرفي اإلسالمي في االقتصادات العربية

املصدر: من إعداد الباحث
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اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية في المصارف اإلسالمية 

والتقليدية بالمملكة العربية السعودية: تحليل المحتوى 

ير السنوية للتقار

يت د. وائل حمر

ية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والعلوم اإلدار

م البحث للنشر في 19/ 2017/8م، واعتمد للنشر في 10/10 /2017م(
ّ
)سل

الملخص: 

التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  ممارسات  عىل  التعرف  إىل  البحث  هذا  هيدف 
التقارير  العربية السعودية عن طريق  يف املصارف اإلسالمية والتقليدية باململكة 
واملشرتكة  املبارشة  اآلثار  إىل حتديد  )200-2015؛ كام هيدف  بني سنتي  املالية 
خلصائص املصارف وحوكمة الرشكات والتصنيف االئتامين عىل مستوى اإلفصاح 
عن املخاطر التشغيلية. تبني من نتائج هذا البحث أن هناك ارتفاًعا نسبًيا وبطيًئا 
ملدى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية، مما يعكس الوعي احليس لدى املؤسسات 
املرصفية للفوائد التي قد تنجم من إدارهتا. اتضح أن البنوك ذوات احلجم الكبري 
والتي تتميز بضعف نسبة حضور األعضاء املستقلني داخل جملس اإلدارة وقلة 
األخرى  للرشكات  التابع  املال  رأس  يف  املشاركات  عدد  وانخفاض  الفروع، 
وزيادة حجم جملس اإلدارة والعمل حتت غطاء إسالمي هي األكثر افصاًحا. يف 
ما خيص النتائج املنسوبة لكل نوع من املصارف، كشفت نتائج البحث أن تعزيز 
اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف املصارف اإلسالمية يرتبط إجيابًيا باألداء املايل 
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جملس  اجتامعات  عدد  ضعف  من  مستمر  نمط  جانب  إىل  االئتامين،  والتصنيف 
اإلدارة وتواجد عدد قليل لألعضاء املستقلني وعدم االستقرار املايل، وعالوة عىل 
النوافذ اإلسالمية« و»االستقرار املايل«  ذلك، فإن متغريات »مدى االنفتاح عىل 

تساهم يف زيادة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف املصارف التقليدية.

التقليدية،  املصارف  بازل،  اتفاقية  التشغيلية،  املخاطر  المفتاحية:  الكلمات 

املصارف اإلسالمية، اإلفصاح، انضباط السوق، اململكة العربية السعودية. 
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 The Operational Risk Disclosure in Islamic and 
Conventional Banks in Saudi Arabia:
A content analysis of annual reports.

Dr. Wael Hemrit
,Assistant Professor at College of Economics and Management Sciences

Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract: 
This paper studies the operational risk reporting practices in annual reports 

of Islamic and conventional banks in the Saudi Arabia for the period 2008-

2015. It determines the direct and joint effects of banking characteristics, 

corporate governance and credit rating on the operational risk reporting in the 

banking industry. We provide evidence that the extent of Bank’s disclosure 

on operational risk increased slightly, reflecting their perceptual awareness of 

the benefits of its management. We find that banks having a large size, lower 

proportion of independent board directors, smaller number of subsidiaries, 

lower participation in equity capital of other companies, greater board size 

and operating under Islamic context are disclosing more information. In 

regards of results of each type of banks, we discover that the enhancement of 

operational risk disclosure in Islamic banks is positively associated with high 

profitability and credit rating, an ongoing pattern of small number of board 

members meeting, lack of independent members and Financial instability. 

Moreover, the variables that concern the opening of Islamic windows and the 

financial stability perform the operational risk reporting in the conventional 

banks. 
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المقدمة. 1

دول  مالية جديدة يف  أدوات  استخدام  املرصيف وتطور  املرشوع  إن مستحدثات 
تعايشت فيها املصارف اإلسالمية والتقليدية جنًبا إىل جنب اقتضت تطبيق نظام 
املرصفية  األنشطة  عن  الناشئة  املخاطر  كل  وجماهبة  لتقييم  بينهام  مشرتك  قانوين 
نظام  يتم حتديد  مل  إذن،  التشغيلية...(.  املخاطر  االئتامن،  السوق، خماطر  )خماطر 
قانوين منفصل ُينسب إىل خطوط أعامل املصارف اإلسالمية، كام بات من الشائع 
التقليدية  املصارف  يف  املعتمدة  القوانني  بموجب  تعمل  اإلسالمية  املصارف  أن 
التي تم حتديدها مسبًقا  التحديات  والتي من املفرتض أن تكون متجذرة ضمن 
عمل  رسوخ  ضامن  وبالتايل  الدولية،  باملعايري  وااللتزام  املخاطر  متابعة  هبدف 
احد  ذكر  الصدد،  هذا  ويف  العاملي،  النطاق  عىل  اإلسالمية  املرصفية  الصناعة 
كفاية  معايري  لوضع  املهمة  املحاور  أحد  تعترب  املتتابعة  بازل  جلان  أن  املؤلفني)1( 
رأس املال واملامرسات املرصفية اإلسالمية السليمة. يتناول هذا االتفاق يف جزء 
كبري من حماوره املخاطر احلقيقية يف املصارف التقليدية كام يف املصارف اإلسالمية، 
إاّل أن هذه املخاطر تنطيل جمتمعة ضمن خماطر جامعة وهي تلك التشغيلية. مجيع 
األدبيات اتفقت أن كل مكونات هذه املخاطر تنبثق أساًسا من كافة النظم املرصفية 
التي تتأثر بدورها بالعوامل البيئية واخلارجية. هذه النقاط تعزز فكرة أن املخاطر 

التشغيلية هي أصل معظم األزمات التي أصابت القطاع املايل.
الوسطاء  كبري ألهداف مجيع  إىل حد  اإلسالمية مشاهبة  املصارف  ُتعترب حتديات 
املاليني، سواء تلك املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية أو املتصادمة معها، ومع ذلك، 
تعدد  بسبب  تعقيًدا  األكثر  هي  اإلسالمية  املصارف  تواجهها  التي  املخاطر  فإن 
العقود عن  التشغيلية واختالف مالمح  املخاطر  أحداث  تنوع  و  املالية  األنشطة 
تلك التي يتم تداوهلا يف املصارف التقليدية. هذه الفوارق تسلط دائرة الضوء عىل 
التباينات واالختالفات يف سلوك املستثمرين باملصارف اإلسالمية والتقليدية التي 
(1) Abdullah et al. 2011.
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تيل خيار اإلفصاح عن املخاطر، وهذه املخاطر التشغيلية ليس هلا عوائد استثامرية 
كأغلب املخاطر املالية إن حتققت)2(، بل تشكل يف األصل استنزافا مستمًرا للوضع 

املايل. 
بازل  للجنة  ووفًقا  املعارصة،  النظرية  الرؤى  يف  الواردة  اإلفصاح  ألمهية  دعاًم 
)2001، 2002(، فإن االرتفاع املفاجئ والرسيع للمخاطر التشغيلية هو نتيجة 
للفشل يف النظم اإلدارية و التكنولوجية ومناهج املراقبة وانعدام الشفافية يف عملية 
إعداد التقارير املالية؛ وبالتايل استوجب عىل املؤسسات املرصفية إسالمية كانت 
مدى  يعكس  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  أن  تدرك  أن  تقليدية  أو 
املخاطر  هذه  إدارة  عىل  حرصها  مدى  و  االستثامر  ملتطلبات  واستجابتها  وعيها 
املخاطر  اإلفصاح عن  التعرف عىل مدى  الصدد،  نتائجها. يف هذا  والتحكم يف 
التشغيلية من قبل املستثمر يعطي انطباًعا لديه عن مدى حرص املؤسسة املرصفية 
التقلبات يف قيمة  عىل احلفاظ عىل رأس املال ومحاية األصول املستثمرة و جتنب 
األصول القابلة للتداول أو التأجري ودعم اجلهود اجلارية لتعزيز البنية املالية؛ إىل 
و  املرصفية  باحلوكمة  املتعلقة  اإلفصاح  حمددات  عىل  التعرف  فإن  ذلك،  جانب 
اخلصائص املؤسساتية و االقتصاد الكيل يمنح املستثمرين فرصة التوزيع املتوازن 
الستثامراهتم يف القطاع املرصيف، والتي تشمل األسهم، أو الصكوك، أو املرابحة، 

أو العقود التي تضمن أصل الدين.

الكّمي  الكشف  مستوى  عىل  الح  الذي  القصور  فإن  القرار،  متخذي  جهة  من 
أو النوعي للمخاطر التشغيلية يعترب عاماًل جوهرًيا مسامًها يف زعزعة االستقرار 
الرصاعات  وتفاقم  املعلومات  يف  التناسق  لعدم  مضطرًبا  مناًخا  ويوفر  املايل 
فرض  خيار  ينضوي  أن  الواقع  يفرض  حينئذ،  اخلاصة.  املصلحة  أصحاب  بني 
اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية حتت نظام قانوين فعال يتم اعتامده كسياسة لتعزيز 
)2( هذا املفهوم يعترب يف حد ذاته ثورة يف إطار التعريف بمصطلح »خطر«. ففي هذا السياق، هناك خاصية متيز املخاطر التشغيلية عن خماطر املضاربة، 
وهي أنه »خطر نقي« يتسبب فقط يف خسائر. وعالوة عىل ذلك، وفًقا لتعريف املخاطر التشغيلية من قبل جلنة بازل )2001(، فإن هذه املخاطر ترتبط 

ببعض املكونات وامليزات التي هي جزء من نظام التشغيل والتنظيم املايل باملرصف.
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انضباط السوق وضامن الشفافية بني املكونات االقتصادية.

سياسة  من  منبثقة  عميقة  جوهرية  أفكار  إعطاء  إىل  البحث  هذا  هيدف  عموًما، 
إدارة املخاطر التشغيلية داخل املصارف اإلسالمية والتقليدية من أجل مساعدة 
تقييم تلك املخاطر  املاليني للوصول إىل  القرار واملراقبني  املستثمرين وأصحاب 
التقارير  خالل  من  هبم  اخلاصة  املعلومات  عن  اإلفصاح  يف  الشفافية  ومستوى 
السنوية واالطالع عىل العوامل املؤثرة يف مستوى التواصل، كام هيدف هذا البحث 
إىل الوصول إىل بعض املؤرشات التي مُتّكن املصارف، إسالمية كانت او تقليدية، 
من التنبؤ بمخاطر حصول خسائر مستقبلية بعد التعرف عىل العوامل املؤثرة عىل 
سجالت اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية؛ وبام أنه ال يوجد أي بحث سابق قد 
أجري عىل املصارف اإلسالمية والتقليدية باململكة العربية السعودية، فإننا نرمي 
إىل تعزيز ما توصلت له األبحاث العلمية السابقة اهلادفة إىل حتديد األولويات، 

حيث يطرح هذا البحث اإلشكاليات التالية: 

ماهو مستوى تطور اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف املصارف التقليدية . 1
واإلسالمية خالل الفرتة الزمنية ) )200 - 2015(؟

ماهي العوامل املالية، املؤسسية واملرتبطة باحلوكمة التي قد تؤثر يف مستوى . 2
اإلفصاح؟.

يف ضوء ما سبق والستيفاء منهج البحث، فإن هيكل البحث يكون كام ييل: 
السعودية،  العربية  اململكة  املخاطر يف  اإلفصاح عن  األول جمال  املبحث  يتناول 
بينام يطرح املبحث الثاين خمتلف املفاهيم املميزة للمخاطر التشغيلية يف املصارف 
بازل  الصادرة عن جلنة  التوصيات  إىل  الرجوع  التقليدية واإلسالمية من خالل 
وجملس   )The Basel Committee on Banking Supervision( املرصفية  للرقابة 
اخلدمات املالية اإلسالمية )Islamic Financial Services Board(، وسنحاول من 
األدبيات  وأهم  املعارصة  النظرية  للرؤى  شاملة  مراجعة  الثالث  املبحث  خالل 



دية 
لتقلي

ة وا
المي

إلس
ف ا

صار
يف امل

يلية 
تشغ

طر ال
ملخا

عن ا
صاح 

اإلف
نوية

 الس
ارير

 للتق
توى

 املح
حتليل

دية: 
سعو

ية ال
لعرب

كة ا
اململ

ب

139

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

سجل  قياس  يتم  الرابع،  املبحث  ويف  التشغيلية،  املخاطر  تناولت  التي  السابقة 
املحتوى،  حتليل  قاعدة  عىل  اعتامًدا  والتقليدية  اإلسالمية  املصارف  يف  اإلفصاح 
اعتامدها  تم  التي  واملتغريات  النظرية  الفرضيات  أهم  اخلامس  املبحث  ويعرض 
بعض  وكذلك  التجريبية  النتائج  أهم  تقديم  يتم  أخرًيا،  التجريبي.  النموذج  يف 

االستنتاجات والتوصيات. 

2. اإلفصاح عن المخاطر في المملكة العربية السعودية 

تزامنًا مع أبواب الئحة حوكمة الرشكات التي أصدرهتا هيئة سوق املال باململكة 
العربية السعودية)3(، فقد تم طرح مسألة ضامن إجراءات اإلفصاح والشفافية يف 
تقرير جملس اإلدارة. أغلب التقارير هتدف إىل ضامن حقوق املسامهني عرب إتاحة 
املعلومات الوافية والدقيقة واحلرص عىل عدم التمييز بينهم، إضافة إىل ذلك، فقد 
عرفت األسواق املالية وحتديًدا سوق تداوالت األسهم )Tadawul( نمًوا متسارًعا 
املستوى  عىل  األوىل  املراتب  وضمن  اخلليج  منطقة  يف  األكرب  يكون  أن  إىل  أّهله 
العاملي. حالًيا يتكون سوق األسهم السعودية من 173 رشكة مسامهة، مقسمة إىل 
15 قطاًعا، وبلغت القيمة السوقية هناية سنة 2015 أكثر من 420 مليار دوالر 
وبالتايل مثلت هذه القيمة قرابة 40 % من إمجايل القيمة السوقية العربية بالرغم من 
االنخفاض اهلام بنسبة 12 % باملقارنة مع سنة )4(2014. هذا النمو الرسيع تزايد 
مع التفاعل القانوين وما متليه وجوبية السعي لدعم محاية حقوق املستثمرين بصفة 
خاصة ومستخدمي التقارير املالية بصفة عامة وأحقيتهم يف امتالك املعلومة من 

خالل اإلفصاح عن املخاطر املتحملة. 
ُيذكر كذلك أن هيئة سوق املال )Capital Market Authority) التي تأسست حديًثا 
الرشكات  وتطوير  تنظيم  يف  حموري  دور  هلا  كان  السعودية  العربية  اململكة  يف 
السعودية من خالل توفري القواعد واللوائح التي تساهم يف زيادة االستثامر وتعزيز 

)3( أم القرى، السنة 3) العدد: 4124 اجلمعة 3 ذو القعدة 1427هـ املوافق 24 نوفمرب 2006م.
)4( التقرير اإلحصائي السنوي للسوق املايل السعودي )2015(.
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املعايري املناسبة لضامن الشفافية واإلفصاح، ومن وجهة نظر حماسبية، واعتامًدا عىل 
املعايري  6)19 والتي كانت مستمدة أصاًل من  الصادرة يف عام  املراجعة  معايري 
األمريكية، فإن القطاع املرصيف والرشكات املالية نجحت يف تطبيق معايري املحاسبة 
الدولية )IFRS( وذلك باملقارنة مع غريها من الرشكات السعودية املدرجة تلك 
التي تعتمد عىل معايري املحاسبة السعودية ال غري. كام ُتعترب جلنة معايري املحاسبة 
يف اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني )SOCPA( املسؤولة عن تطوير ومراجعة 
معايري املحاسبة واملراجعة بالرغم من الكثري من املعوقات التي تتعلق بالتطبيق. 
عموًما، فإن املعايري املحاسبية الوطنية تلعب دورا حموريا يف البيئة السعودية ألجل 
تطوير سياسات اإلفصاح عن املخاطر الناجتة عن املعامالت املالية. وفًقا لذلك، 
عرفه  الذي  اهلائل  التطور  من  بالرغم  أنه  الح  فقد  احلديثة،  األبحاث  أحد  ويف 
سوق األسهم السعودي، وتطور قواعد اإلفصاح من هيئة السوق املالية من أجل 
أن تكون فعالة ومنسجمة مع املعايري الدولية، إال أن آلية التطبيق أثبتت أهنا غري 
فعالة بالشكل املطلوب)5(. يقول املؤلف أن املشكلة يف سوق األسهم السعودي 
تكمن يف نقص املعرفة لدى املستثمرين وطريقة احلصول عىل املعلومات ومدى 
استخدامها، كام يؤكد كذلك عىل أمهية املعرفة لدى املستثمر ورصامة اإلجراءات 
صغار  لدى  اخلربة  نقص  يستغلون  والذين  السوق،  يف  املتالعبني  ضد  التأديبية 
املستثمرين. إن سوق األسهم السعودي يفتقر إىل مستوى متميز من النشاط من 
املعلومات  الكبري يف  العجز  أن  أكد هذا األخري  املخاطر)6(.  اإلفصاح عن  حيث 
باملقارنة مع األسواق املستقرة، مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا، 
بنية  بالرضورة وجود  يعني  ما  العامل األساس لعدم كفاءة سوق األسهم،  كان 

حتتية مؤسساتية ضعيفة هلا. 
تكريًسا ملبدأ الشفافية يف الوسطاء املاليني، أطلقت مؤسسة النقد العريب السعودي 

(5) Baamir. 2008.

(6) Onour. 2012.
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أسًسا وأنظمة ختص محاية عمالء مؤسسات التمويل)7(. فافرتض الواقع حتديث 
املعلومات املتعلقة باملنتجات واخلدمات املالية واملخاطر الشاخصة هلم بعد ضامن 
للوصول  عناء  هناك  يكون  أن  دون  مضللة،  الغري  ودقتها  بساطتها  و  وضوحها 

إليها باعتبار رشوطها وميزاهتا الرئيسة. 
من الطبيعي أن تنشأ أمهية البحث من خالل وضع العينة التي سندرسها ضمن 
ملتطلبات  املصارف  استجابة  ملعرفة مدى  املخاطر  القانوين لإلفصاح عن  اإلطار 

إدارة اخلطر وضامن الشفافية وانضباط السوق. 

3. المخاطر التشغيلية في المؤسسات المصرفية

التشغيلية  املخاطر  أمهية  ختص  دراسات  تناولت  التي  املستفيضة  النقاشات  إن 
أن  اإلشارة  من  البد  إنه  إذ  قديم،  ملحور  جديًدا  انتاًجا  هناك  أن  إىل  توصلت 
املخاطر التشغيلية ليست باملخاطر اجلديدة أو غري املعروفة))(، ولكن هناك فرض 
ملتطلبات احلوكمة ووضع حد  للمؤسسات من أجل االستجابة  انضباط جديد 
تقييم وقياس  و  اكتشاف  إن مسألة  التشغيلية.  املخاطر  أنواع خمتلفة من  المتداد 
املخاطر التشغيلية تعترب نقطة مركزية مشرتكة لتكييف قوانني بازل )II( للمصارف 

التقليدية واإلسالمية عىل حد سواء. 
عموًما، ترتبط هذه املخاطر بالنظام البنكي وأداءه، بام يف ذلك معوقات استعامل 
لسياسات  االمتثال  وصعوبة  التقنيات،  من  وغريه  التكنولوجية،  األدوات 
من  عنهم  ينجر  ملا  والتدابري  اإلجراءات  تعطل  وكذلك  واالحتيال،  املرصف، 

أرضار عىل سياسة اإلدارة املرصفية. 

1.3 املفهوم العام
املؤكد أن خطر التشغيل يشكل هتديًدا لألعامل املرصفية مما يؤدي إىل عدة خسائر 

)7( انظر املادة 22 من نظام مراقبة رشكات التمويل الصادر بموجب املرسوم امللكي الصادر يف 13 /) /1433هـ، والباب )1 من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة رشكات التمويل الصادرة يف 1434/04/14هـ. 

(8) Utz. 2008
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وهي تلك التي مل يتم تضمينها ضمن فئات أخرى من اخلسائر. يف الواقع، تشري 
بعض األدبيات احلديثة أنه من املهم أن يتم األخذ يف االعتبار األحداث التي تفتقر 
لتقييم واضح ملستوى التكلفة، ألنه يف هذه احلالة، فإن الفشل ال يعني بالرضورة 

حتقق اخلسارة)9(.
طرحت اتفاقية بازل )II( )2001( مفهوًما شاماًل للمخاطر التشغيلية، وهو كام 
الداخلية  اإلجراءات  كفاية  عدم  أو  إخفاق  عن  النامجة  اخلسائر  خطر  »هو  ييل: 
نتيجة للحوادث اخلارجية، ويشمل  البنوك أو  والعنرص البرشى واألنظمة لدى 
املخاطر االسرتاتيجية  القانونية، ولكنه ال يشمل كاًل من  املخاطر  التعريف  هذا 
أن عدم األخذ يف االعتبار هبذا  الباحثني)11(  السمعة«)10(، ويضيف أحد  وخماطر 
اخلطر يدخل كذلك ضمن املخاطر التشغيلية. تؤدي هذه املخاطر التشغيلية إىل 
ارتفاع تكلفة التشغيل للمصارف وانخفاض للمداخيل، كام أهنا تتفاعل مع خماطر 
االئتامن والسوق. إن اتفاقية بازل )II( حددت سبع فئات منها املرتبطة أساًسا بـ:

االحتيال الداخيل: أفعال يقصد هبا تزوير أو اختالس ممتلكات أو حتيل عىل لوائح 
وقوانني سياسة الرشكة واملتسبب يكون عىل األقل شخص من داخل الرشكة.

االحتيال اخلارجي: أفعال يقصد هبا االحتيال وانتزاع امللكيات بدون حق . 1
أو التفاف حول القانون من جانب طرف ثالث. 

ممارسات العاملة وأمن موقع العمل: أفعال ال تتوافق مع قوانني العاملة أو . 2
ابتداًء من دفع مقابل مطالبات اإلصابات  الصحة واألمان واالتفاقيات، 

الشخصية أو نتيجة حلوادث متنوعة وأحداث متييز وتفرقة. 
عمالء و منتجات وممارسات األعامل: إخفاق غري مقصود أو نتيجة إمهال . 3

يف الوفاء بالتزام مهني جتاه عمالء معينني أو نتيجة لطبيعة أو تصميم املنتج.
أرضار األصول املادية: ضياع أو تلف األصول املادية نتيجة كوارث طبيعية . 4

Chelly. 2011 9( مثال(
)10( امللحق )أ( يوضح التقسيم التفصييل لألحداث املؤدية للمخاطر التشغيلية )بازل، 1999(.

(11) Wahlström. 2006 
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أو أحداث أخرى.
يف . 5 وإخفاق  املرصفية  األعامل  يف  اضطراب  النظام:  وفشل  العمل  تعطل 

األنظمة.
تنفيذ وتوصيل وإدارة العمليات: فشل يف العمليات وإدارهتا وتوتر كذلك . 6

يف العالقات مع األطراف األخرى يف التداول والعمليات. 
مقيدات  بسبب  انتقادات  عدة  إىل  التشغيلية  للمخاطر  القانوين  املفهوم  تعرض 
كثرية من قبل بعض املؤلفني)12( واتفق أغلبهم عىل أن املفهوم األوسع للمخاطر 
التشغيلية يشتمل كذلك أيًضا املخاطر االسرتاتيجية وخماطر السمعة، ويف بحث 
معارص)13(، اتضح أن الكثري من املؤسسات املرصفية تعترب أن املخاطر التشغيلية 

حتتوي عىل كل املخاطر باستثناء خطر السوق، خطر االئتامن وخطر السيولة. 

2.3 املخاطر التشغيلية يف املصارف اإلسالمية
اهلدف  ويكمن  كبرية،  تغيريات  العامل  أنحاء  مجيع  يف  التقليدية  املصارف  تشهد 
تستجيب  منتجات  ابتكار  ظل  يف  العمالء  من  واسعة  قاعدة  ضامن  يف  الرئييس 
ملتطلبات السوق وبأسعار تنافسية؛ باملقابل، عرفت املصارف اإلسالمية انفتاًحا 
رسيًعا غري مسبوق، ونتيجة هلذا التوسع، ظهرت الكثري من املعضالت واملخاطر 
التي تشبه إىل حد كبري لتلك التي تواجهها نظرياهتا التقليدية. يف هذه احلالة، يبدو 
الرشيعة  مع  متوافقة  أنشطتهم  كانت  سواء  املاليني  الوسطاء  خمتلف  حتديات  أن 
عن  واإلفصاح  والقياس  التقييم  ختص  جوانب  عدة  يف  تلتقي  ال،  أم  اإلسالمية 

املخاطر. 
احلقيقة أن التحديات التي تواجه املؤسسات املالية اإلسالمية هي األكثر تعقيًدا 
يتم  التي  تلك  كبري عىل  إىل حد  املالية ختتلف  العقود  ومعامل  املالية  األنشطة  ألن 

(12) Wislon. 2001 ; McDonnell. 2003; Cummins et al. 2006)

(13) Asli. 2011
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هناك  أن  اتضح  ذلك،  إىل  التقليدي)14(،باإلضافة  املرصيف  القطاع  يف  تداوهلا 
إن  البداية  يف  اإلسالمية)15(.  باملصارف  التشغيلية  املخاطر  من  آخرين  صنفني 
وهي  اإلسالمية،  العقود  إنتاج  برشعية  ترتبط  التي  تلك  هي  التشغيلية  املخاطر 
تتمثل حتديًدا يف عدم امتثال األنشطة املرصفية لقواعد ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
حيث إن العملية تبدو أكثر تعقيًدا باملقارنة مع التمويل التقليدي، أما الفئة الثانية 
اإلسالمية  املؤسسة  أداء  سوء  عىل  مؤرًشا  ُتعّد  التي  االستئامنية  باملخاطر  فتتعلق 
وفًقا للمعايري الرصحية والضمنية التي تنطبق عىل مسؤولياهتم)16(؛ ويتبني كذلك 
املخاطر البرشية هو جانب هام من املخاطر التشغيلية والتي ينبغي إيالؤها أمهية 
الذي  اإلسالمي،  ديب  بمرصف  املثال  سبيل  عىل  البعض)17(  واستشهد  كربى، 
خرس 50 مليون دوالر أمريكي يف عام )199 نتيجة لعدم امتثال أحد املوظفني 
للرشوط االئتامنية؛ إضافة إىل ذلك، توجد خماطر ناجتة عن اإلخالل بمسؤوليات 

االستئامن كام تقتضيه معايري جملس اخلدمات املالية اإلسالمية. 
أدوات  عدة  اإلسالمي  املرصيف  العمل  لنموذج  العمومية  امليزانية  هيكل  يوفر 
الربح- وتقاسم  اإلجارة(  أو  املرابحة  )مثل  األصول  جانب  من  خمتلفة  متويل 
تشكل  قد  أداة  وكل  واملضاربة،  املشاركة  مثل   ،)Profit Loss Sharing( اخلسارة 
املثال،  سبيل  عىل  التعاقدي،  االتفاق  نوع  عىل  بناء  للمخاطر  أساسًيا  مصدًرا 
التي تكمن يف عقد  التشغيلية يف عقد اإلجارة عن تلك  املخاطر  ختتلف مصادر 
املعتمدة  والسياسة  أشكاهلا  بمختلف  املخاطر  هذه  فإن  السبب،  وهلذا  املرابحة، 
إلدارهتا تنبثق من خصائص العقود واملعايري القانونية والرشعية اخلاصة بكل عقد 
وأداة))1(؛ إىل جانب ذلك، ينبغي أن يتم ادماج التقييم الفردي للمخاطر التشغيلية 
داخل منظومة شاملة إلدارة اخلطر عىل مستوى املرصف عموًما من أجل الوضع 

(14) Izhar. 2010

(15) Archer and Haroun 2007 .

(16) IFSB. 2005

(17) Iqbal and Mirakhor. 2007 

(18) Ariffin et al. 2009
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باالعتبار العالقة بني خمتلف املخاطر)19(. 

اخلدمات  جملس  ترشيعات  إطار  يف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح   3.3
املالية اإلسالمية

إن اندماج أصحاب حسابات االستثامر يف إطار متويل أنشطة املؤسسات املرصفية 
عقد  يف  املال  رب  كام  اخلسارة  وحتمل  الربح  تقاسم  يف  ومشاركتهم  اإلسالمية 
واملخاطر  األرباح  يف  بحقوقهم  تتعلق  والتي  اإلفصاح  فرض  حتتم  املضاربة 
املخاطر  عن  اإلفصاح  مشاكل  تنشأ  أن  املرجح  ومن  هبا،  املرتبطة  التشغيلية 
التشغيلية نظًرا لعدم وجود بيانات، وبالتايل يصبح من الصعب الوصول إىل احلد 
من اخلسائر الناجتة عن هذه املخاطر وقياس رأس املال نسبة للمخاطر التشغيلية؛ 
املالية اإلسالمية ال يطلب من املصارف اإلسالمية  فإّن جملس اخلدمات  لذلك، 
اإلمجايل  السنوي  الدخل  متوسط  15 % من  ال  يفوق  مبلغ إضايف  أي  ختصيص 
التشغيلية. عالوة عىل ذلك، يف  املخاطر  لتغطية  السابقة  الثالثة  السنوات  خالل 
حصة  باستبعاد  يويص  املجلس  فإّن  التشغيلية،  للمخاطر  األوزان  حتديد  إطار 

أصحاب حسابات تقاسم الربح واالستثامر من حساب الدخل اإلمجايل. 
التمويل  عىل  للرقابة  األساس  املبدأ  يف  املندرجة  األساسية  املعايري  ضمن  من 
اإلسالمي رقم 31 )20(، نجد أن هناك التزاًما من قبل املؤسسات املرصفية من أجل 
اإلفصاح عىل مدى كفاية متطلبات رأس املال لتغطية خمتلف فئات املخاطر وفًقا 
ألنواع األصول )التي تم إنشاؤها من خمتلف عقود التمويل املتوافقة مع الرشيعة 
اإلسالمية(، وعىل إثر ذلك، خيص اإلفصاح حتديد أوزان املخاطر املنسوبة هلذه 
األصول والتعديالت املتخذة ملتطلبات رأس املال اخلاصة باملخاطر املشرتكة مع 

أصحاب حسابات االستثامر غري املقيدة.

(19) Salem. 2013
)20( من خالل هذا املعيار، يمكن التعرف عىل متطلبات اإلفصاح من اإلصدارات املحاسبية وتلك اخلاصة بتداول األسهم واملعمول هبا أو من أي 

قواعد مماثلة، بداًل أو باإلضافة إىل التعليامت الصادرة عن السلطة اإلرشافية )املبادئ األساسّية للرقابة عىل التمويل اإلسالمي ص- 125(..
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إىل جانب الصبغة النوعية والكمية للمعلومات التي ختص األداء واملوقف املايل 
وهيكل رأس املال وكفاية رأس املال وحسابات االستثامر ) بام يف ذلك إفصاحات 
اسرتاتيجيات  فإّن  واملطلقة(،  املقيدة  االستثامر  حسابات  أصحاب  حول  حمددة 
وإجراءات اإلفصاح ترتكز عىل إدارة وتصنيف املخاطر التشغيلية؛ وهلذا السبب، 
هذا  ملكونات  اجلوهرية  املعلومات  عن  اإلفصاح  رضورة  القوانني  تستوجب 
يف  الرسيعة  التعديالت  من  الكثري  يثري  قد  مما  وكمي،  نوعي  هو  ما  منها  اخلطر، 
من  الكثري  القوانني  هذه  توفر  وبالتايل،  املالية،  الوضعيات  يف  والتغري  األسعار 
ومن  الرشيد،  احلكم  لتحقيق  والسعي  املجازفة  يف  اإلفراط  من  للحد  احلوافز 
هذا املنطلق، يتطلب انضباط السوق جمموعة من اآلليات التي من خالهلا يمكن 
لألسواق أن تتخذ إجراءات وقائية وإصالحية جتاه اإلفراط يف املجازفة أو عدم 

كفاية الشفافية)21(. 
السوق  انضباط  يف ضامن  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  برنامج عمل  يساهم 
)العمود الثالث( وحسن املراقبة )العمود الثاين(، ويشرتك كالمها يف توجيه إدارة 
املخاطر بشكل أفضل من قبل املصارف اإلسالمية، إذ يمثالن اخلطوة األوىل قبل 
إدارة املخاطر  املال، كام تتطلب اسرتاتيجية  التخطيط العتامد منهج قياس رأس 
املضاربة)22(  الناجتة عن عملية  التشغيلية  املعرضة للمخاطر  القيمة  اإلفصاح عن 
وزيادة استعامل توريق األصول من خالل إصدار صكوك تلك األصول؛ فكل 
هذا يساهم يف زيادة شفافية السوق التي تساعد أصحاب حسابات االستثامر عىل 

اختاذ القرار االستثامري املناسب والرفع من كفاءة السوق املالية. 

4. الدراسات السابقة

عىل  الضوء  سلطت  التي  العلمية  والبحوث  املراجع  وتطور  تنوع  من  بالرغم 
البنود التنظيمية والقانونية إلدارة املخاطر واإلفصاح عنها، فإّن الرتكيز عىل تقييم 

(21) IFSB. 2007.
)22( من خالل امليزانية العمومية املوحدة للمصارف اإلسالمية.
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وقياس املخاطر التشغيلية يف املؤسسات املرصفية ذات الصبغة اإلسالمية مل يكن 
إىل  تطرقت  التي  األبحاث  أن  كام  املأمول،  دون  عموًما  وكان  الالزمة  بالكيفية 
موضوع اإلفصاح عن املخاطر عموًما واخلطر التشغييل خصوًصا اقترصت عىل 
املصارف التقليدية بالدول املتطورة)23(، ويف اآلن نفسه، تقيدت أغلب الدراسات 
دراسة  عىل  واإلسالمية  العربية  البلدان  يف  اإلشكالية  هذه  عاجلت  التي  السابقة 

مدى تطابق اسرتاتيجية سياسة إدارة اخلطر مع التحكم يف اخلسائر املالية.
ُيرّجح أحد الباحثني)24( أن األسباب التي أعاقت طرح هذه اإلشكاليات وعدم 
وجود أبحاث ختص اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية تعود إىل غياب الوعي الكيل 
يف  والقصور  والتكنولوجية،  البرشية  للوسائل  األهلية  وعدم  التشغييل،  باخلطر 
الناجتة  باخلسائر  اخلاصة  املعلومة  الوفري من  الكم  املحاسبية وغياب  اإلجراءات 
طرق  عدة  استخدام  تم  لألبحاث،  شامل  استعراض  ويف  التشغييل،  اخلطر  عن 
أمهها  من  نجد  حيث  للمصارف،  السنوية  بالتقارير  املخاطر  مستوى  لقياس 
التقييامت الذاتية، وحتليل املحتوى، ودراسات القراءة، والتحليل اللغوي وسجل 

الكشف.
يف بحث حديث)25( تبنّي أن مستوى املعلومات التي أشهرهتا املصارف اإلسالمية 
يف تقاريرها السنوية ملدة 5 سنوات بني 2009و 2013 أقل من نظريهتا التقليدية 
باململكة العربية السعودية؛ ومن خالل دراسة هامة)26(، جتىل أن املخاطر التشغيلية 
يف املصارف اإلسالمية بامليزيا متثل أمهية كربى وهي األجدر أن تكون حمل دراسة 
عميقة نظًرا للرتاجع اهلائل يف األرباح وهذا يعود حتديًدا إىل التعقيدات التي تتميز 

هبا أشكال التعاقدات املرصفية والبيئة القانونية العامة. 
املصارف  يف  ظهرت  التي  التشغيلية  املخاطر  حتديد  إطار  ويف  أخرى،  جهة  من 
اإلسالمية  باملصارف  املالية  العقود  يف  الفريدة  للميزات  ونظًرا  اإلسالمية، 

(23) Elshandidy et al. 2013 ; Helbok and Wagner. 2006 ; Barakat and Hussainey. 2013

(24) Wahlström. 2006 

(25) Al- Maghzom et al. 2016

 (Abdullah et al. 2011)(26) يف بحث لـ
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وااللتزامات االئتامنية، اتضح أن هناك وجود ملخاطر امتثال للرشيعة اإلسالمية 
وتتغري  التقليدية،  نظريهتا  من  تعقيًدا  أكثر  تكون  التشغيلية  املخاطر  فإّن  وبالتايل 
ملراقبة  أكرب  توفر حوافز  بسبب  املخاطر، وذلك  مثل هذه  اإلفصاح عن  مفاهيم 
أداء املرصف اإلسالمي من قبل أصحاب الودائع؛ كام أن العوائد تعول بدرجة 
معلومات  عن  اإلفصاح  أن  األبحاث  أحد  يوضح  وباملثل،  األداء؛  عىل  كبرية 
التي  خاصة باملخاطر عموًما باإلضافة إىل وسائل قياسها، هي املسألة اجلوهرية 

تعزز اسرتاتيجية إدارة املخاطر)27(. 
بفعل عاملني أساسيني،  تتحقق  التشغيلية  املخاطر  أن  رّجحت دراسة حديثة))2( 
أواًل يصدر هذا اخلطر نتيجة لعمليات املضاربة واملشاركة خالل املراحل النهائية 
اخلطر  هذا  يكون  وثانًيا  املتوقع،  الربح  أساس  عىل  وذلك  األرباح  لتخصيص 
عموًما مرتبًطا بالعامل التكنولوجي الصادر عن عقود اإلجارة عندما يكون هناك 
عدم توافق برنامج حماسبي جديد مع اإلطار املنصوص عليه يف العقود اإلسالمية 

املذكورة. 
يف مرجع تطبيقي لعينة مصارف إسالمية بامليزيا، أوضحت احدى الدراسات أن 
اإلفصاح عن املعلومات التشغيلية وخماطر السيولة يتزايد خالل فرتات معينة)29(، 
وبام أن هذا البحث ذو طابع استكشايف، فمن املالحظ أنه ال يوجد حمددات مؤثرة 

عىل اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة باملخاطر التشغيلية.
يف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  موضوع  تناولت  الدراسات  هذه  كل 
االقتصادات املتقدمة، إال أن التحقق من ممارسات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
يف االقتصاديات النامية أو يف طريق التطور مل يأخذ النصيب الكايف يف األبحاث 
املعارصة، ويعود هذا التقصري اىل التغريات املتواصلة للسلوك االستثامري املرافقة 
القانونية  لّلوائح  االمتثال  وعدم  الكفاءة  يف  والنقص  املالية  األسواق  النقالبات 

(27) Sundararajan et al. 2004

(28) Rahim. 2014

(29) Htay and Salman. 2014
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املتعلقة بالشفافية املالية. 

5. العينة ومنهج البحث 

يصف هذا اجلزء منهجية البحث املعتمدة، بام يف ذلك اختيار املصارف، ومعايري 
ذلك،  جانب  إىل  اإلفصاح؛  سجل  لتكوين  املستخدمة  والتقنيات  البيانات  مجع 
يتم تقديم النموذج الذي سيتم اعتامده من أجل التطلع إىل معرفة العوامل املالية، 
واملؤسسية وتلك املتعلقة باحلوكمة داخل املصارف اإلسالمية والتقليدية التي قد 
تأثر عىل مدى اإلفصاح عن معلومات ختص املخاطر التشغيلية من خالل تصميم 

بيانات السالسل الزمنية املتقطعة. 

5-1 خصائص عينة املصارف باململكة 
ُيبنّي اجلدول )1( بعض اخلصائص ووصًفا هليكل رأس املال للعينة التي تتكون من 
12 مؤسسة مرصفية باململكة )مرصف الراجحي، بنك اجلزيرة، مرصف اإلنامء، 
بنك البالد، بنك سامبا، البنك السعودي اهلولندي، البنك السعودي الربيطاين، 
البنك السعودي الفرنيس، البنك العريب الوطني، بنك الرياض، البنك السعودي 
لالستثامر، البنك األهيل التجاري( والتي تكون التقارير السنوية اخلاصة هبا متاحة 
عىل مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت خالل السبع سنوات السابقة؛ كام أن املصارف 
بيانات املرصف اإلسالمي،  املدرجة تشكل أساًسا مصدر  اململكة  اإلسالمية يف 
املرصف  بيانات  مصدر  باألساس  تشكل  اإلسالمية  غري  املصارف  أن  حني  يف 
التقليدي، ووفًقا ملؤسسة النقد العريب السعودي، تندرج أربعة من هذه املصارف 
نوافذ  ذات  تقليدية  هي  املتبقية  املصارف  بينام  اإلسالمية،  املصارف  ضمن  فقط 
مرصفية إسالمية؛ ويغطي هذا البحث مدة ثامن سنوات من أجل قياس مستوى 

اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف التقارير السنوية )2015-200. 
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 الجدول 1: خصائص عينة المصارف طوال مدة الدراسة. 

األصول املصارف 
)ر.س(

عائد 
األصول

(%)

عائد 
رأس 
املــال 

(%)

سنة 
االنطالق

عدد 
الفروع

وزن الرشكة (%)
)بتاريخ غرة مايو 

)2016

التصنيف 
االئتامين

)موديز( 15 
مايو 2016

مرصف 
الراجحي

238987.2873.1220.6319575529.27A1/Prime-1

/44846.9410.847.551975480.86Baa1بنك اجلزيرة
Prime-2

A3/Prime-2 49051.4471.624.582008712.93مرصف اإلنامء

30607.2461.198.8720051200.98A3/Prime-2بنك البالد

196640.3042.2815.321980723.52A1/Prime-1بنك سامبا

190478.5711.7810.8619573182.93A2/Prime-1بنك الرياض

البنك السعودي 
اهلولندي

73763.7981.6014.371926600.34A3/Prime-2

البنك العريب 
الوطني

134359.7321.8514.4719791561.72A2/Prime-1

البنك السعودي 
الفرنيس

151308.8302.0715.1919771012.72A1/Prime-1

البنك السعودي 
لالستثامر

66386.5871.299.251976590.91A3/Prime-2

البنك األهيل 
التجاري

335532.5161.8415.8219393525.47A1/Prime-1

البنك السعودي 
الربيطاين

153980.4062.0216.771978991.81A1/Prime-1

املصدر: - املؤلف اعتامًدا عىل معطيات يف التقارير املالية للمؤسسات املرصفية. 
www.moodys.com رابط مؤسسة التصنيف االئتامين موديز- 

 12 العينة من  )200، وتتكون  أنه يف هناية عام  ُيالحظ من خالل هذا اجلدول 
الراجحي، وبنك اجلزيرة،  4مصارف إسالمية وهي مرصف  منها  مرصًفا، نجد 
متوافقة  عمليات  تقليدية  لدهيا  مصارف  و)  البالد(،  وبنك  اإلنامء  ومرصف 
وبنك  سامبا،  )بنك  خصوًصا  األفراد  متويل  قطاع  يف  ممتازة  بنسبة  الرشيعة  مع 
الرياض، والبنك السعودي اهلولندي، والبنك العريب الوطني، والبنك السعودي 
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الفرنيس، والبنك السعودي لالستثامر، والبنك األهيل التجاري والبنك السعودي 
الربيطاين()30(؛ ويف بالغ للهيئة الرشعية للبنك األهيل التجاري يف سنة 2014، 
من املتوقع أن يصبح هذا املرصف ذا صبغة إسالمية بشكل كامل خالل الثالث 
سنوات القادمة، فقد بلغت مصادر التمويل اإلسالمية 92 % من مصادر أموال 

البنك. 
السنوية  التقارير  بناًء عىل  العينة وذلك  الضوء عىل خصائص  يسلط  القسم  هذا 
املتاحة عىل مواقعها بشبكة اإلنرتنت، وبنك املعلومات املتوفر يف مواقع خمتلفة؛ 
وبالنظر إىل املتغريات اخلاصة بعوائد األصول ورأس املال من أجل تقييم مدى 
فعالية إدارة رأس املال، فإّن مرصف الراجحي سجل عوائد مرتفعة باملقارنة مع 

بقية املصارف كام أنه يمثل وزًنا هاًما مما يؤثر بصفة مبارشة عىل املؤرش العام. 
بسبب  وذلك  املرصفية  املؤسسات  أغلب  شهدته  الذي  التخفيض  من  وبالرغم 
للبنوك،  التشغيلية  البيئة  ضعف  إىل  إضافة  للمملكة)31(  املالية  القدرة  انخفاض 
 .A1/p-1مستوى عىل  الراجحي  مرصف  تصنيف  ثبتت  »موديز«  وكالة  فإّن 
1 % و2 % وهو ما  باملقابل، يرتاوح عائد األصول ألغلب املصارف املتبقية بني 
العائد  فإّن  باملقابل،  لكن  مواردها،  استغالل  يف  البنوك  كفاءات  تقارب  يعكس 
بني  وحتديًدا  املصــرفية  املؤسسـات  بني  واضًحا  اختالًفا  سجل  املال  رأس  عىل 
4%و20 % طوال مدة الدراسة )انظر اجلدول 1 أعاله(؛ وتشري مؤرشات وكالة 
موديز أيًضا أن الوضع املايل احلايل للمصارف السعودية فرض انتقائية احلكومة 
من أجل إعادة رسملة املصارف املتعثرة، مما زاد يف تعقيد وضع القطاع؛ وقد جتلت 
النتائج يف تصنيفات ائتامنية أغلبها A3/Prime-2 وA2، وتعترب االلتزامات ذات 
هذين التصنيفني ذات مستوى متوسط إىل مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من 

)30( بغض النظر عن عدد املصارف اإلسالمية يف اململكة، فإّن مجيع البنوك العاملة يف السعودية تقدم خدمات متوافقة مع الرشيعة وهذه اخلدمات 
تشغل حيًزا كبرًيا يف بعض األحيان.

)31( حسب البيانات املتاحة عىل “أرقام”، خفضت وكالة موديز للتصنيف االئتامين مؤخًرا، وحتديًدا يف شهر مارس 2017، تصنيف اململكة العربية 
السعودية من Aa3 إىل A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويظهر أن املحرك الرئييس النخفاض تقييامت ودائع املصارف يتمثل يف تراجع قدرات احلكومة 

عىل تقديم الدعم للبنوك يف حالة احلاجة. 
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املخاطر، ولكنها حتتوي عىل أمور قد تعرضها للضعف عىل املدى الطويل، إضافة 
إىل أن املؤسسات املرصفية هلا قدرة جيدة عىل سداد قروض قصرية املدى)32(. 

متثل جمموعة فروع املؤسسات املرصفية اإلسالمية نسبة 40 % من جمموع الفروع 
البنكية يف اململكة)33( بالرغم من أن عدد املصارف اإلسالمية يقترص عىل 4 فقط؛ 
وهذا يعكس مدى الطلب القائم للمنتجات اإلسالمية وااللتزام الرشعي املرتبط 
هبيكل املنتجات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وتصميمها، هذا إىل جانب نجاح 

الدور الرقايب واإلرشايف والتنظيمي ملؤسسة النقد العريب السعودي. 

5-2 منهج البحث 
املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  قياس  عىل  أساس  بشكل  البحث  يستند  بداية، 
املالية  التقارير  جمموعة  عىل  املطبقة  املحتوى  حتليل  طريقة  عىل  اعتامًدا  التشغيلية 
تم  ولقد  السعودية؛  العربية  باململكة  والتقليدية  اإلسالمية  للمصارف  السنوية 
يتعلق  فيام  والسيام  املحاسبة  أدب  يف  واسع  نطاق  عىل  األسلوب  هذا  استخدام 
باإلفصاح البيئي واالجتامعي، ورأس املال الفكري، واملعلومات املالية املستقبلية 
واملخاطر؛ وقد امتازت هذه الطريقة عىل اعتبارها أسلوًبا متناسًقا ومنتظاًم حلرص 
العديد من املصطلحات املوجودة يف النص داخل فئات حمدودة وذلك باالعتامد 
عىل قواعد واضحة من الرتميز)34(؛ وعىل إثر ذلك، سنحدد أهم فرضيات بحث 
العالقة بني خصائص املؤسسة املرصفية وبعض حمددات نظام احلوكمة وعوامل 
مؤسسية من جهة أوىل ومستوى اإلفصاح من جهة ثانية من خالل نموذج جتريبي 

حمدد. 

5-2-1 أسلوب حتليل املحتوى 
 ،)D-SIB 32( يف إطار دعم املؤسسات املرصفية، اختذت موديز تدابري سياسية عامة، مثل نظام »البنوك املحلية ذات األمهية الوطنية » )أو ما يسمى(

التي تصنف البنوك عىل أساس أمهيتها النظامية.  
)33( تم قسمة عدد فروع املصارف اإلسالمية عىل جمموع الفروع لكل املصارف النشطة باململكة. 

)34( Krippendorff 2004 .



دية 
لتقلي

ة وا
المي

إلس
ف ا

صار
يف امل

يلية 
تشغ

طر ال
ملخا

عن ا
صاح 

اإلف
نوية

 الس
ارير

 للتق
توى

 املح
حتليل

دية: 
سعو

ية ال
لعرب

كة ا
اململ

ب

153

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

يتم تطبيق حتليل املحتوى مع الرتكيز أواًل، عىل حماولة استخراج املعاين األساسية 
املوجودة يف النصوص قيد التحقيق، وثانًيا، عىل الذهاب إىل ما وراء النص عىل 
النحو الذي يتم من خالله تقديم استنتاجات واضحة وخمبأة )معان قد تكون غري 
مقصودة( أو رسائل تعود بالفائدة. بعبارة أخرى، يرمي هذا األسلوب إىل تطوير 
إطار الرتميز نحو فئات أو مفاهيم معينة، وهبذا يتم توظيف رمز رقمي »0« إىل 
عدم اإلفصاح ورقم »1« إىل اإلفصاح عن وحدة الرتميز Coding Unit )املصطلح 
»i«(. يف مرحلة أخرية من حساب النتيجة، يمكن ترميز وترية وحدات التسجيل 
النصوص  يف  املصطلحات  به  تكررت  التي  املرات  عدد  احتساب  طريق  عن 

املعتمدة.
إذن، يعترب حتليل املحتوى تقنية هامة مفيدة لفحص البيانات والوقائع التي تقاس 
 The Score of اإلفصاح  سجل  احتساب  يتم  وأخرًيا،  أسايس؛  إطار  خالل  من 

Disclosure اخلاص بكل مرصف عىل النحو التايل:  

جانب  إىل  نوعية  منهجية  جماالت  شهدته  الذي  التكنولوجي  التقدم  خالل  من 
إثر  توسعات  املحتوى  فقد شهدت طريقة حتليل  السيميائي،  أو  اللغوي  التطور 
وسيلة  استيضاح  يف  ساهم  مما  االتصال،  طرق  من  واسعة  جمموعة  يف  إدراجها 
أهنا  القول  يمكن  ال  والتي   Automated Content Analysis اآليل  املحتوى  حتليل 

ختلو من بعض نقاط الضعف. 
تشري إحصائية ألفا كرونباخ أن التناسق بلغ 0.76 وهو مستوى مقبول بالنظر إىل 
ما أقرت به أغلب الدراسات)35( ذلك أن معامل الثبات املقبول البد أن يتجاوز 
 Scott’s pi عتبة 70% )36(؛ إضافة إىل ذلك، تم استخدام االختبار اإلحصائي القبيل

Nunnaly 1978 35( انظر اىل(
)36( يف بعض األدبيات، يكون مستوى متوسط معامل الثبات مقبواًل إذا زاد عن 0.6.  

SD =
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لالطالع عىل مدى التناسق بني الرتميز ومجيع السجالت املتاحة والعينة التمثيلية؛ 
مقياس  إن  حيث  مقبولة،  باتت  للمخاطر  النهائية  القائمة  أن  استخلصنا  وقد 
اخلتام،  ويف  0.81؛  يساوي  وهو  معقول  مستوى  إىل  يصل  البنود  بني  املوثوقية 

يمكننا القول أّن سجالت اإلفصاح النهائية تعترب متناسقة وثابتة. 

5-2-2 تعريف املتغريات والنموذج التجريبي 
تعزز  أن  شأهنا  من  التي  املرصفية  واخلصائص  املحددات  عن  البحث  إطار  يف 
خطوط  كل  يف  الشاملة  التشغيلية  املخاطر  لتقييم  الديناميكية  الوسائل  فاعلية 
األعامل، ارتأينا أن نطرح نموذًجا تطبيقًيا للنظر يف العالقة املفرتضة بني املتغريات 
التالية )األداء املـايل، حجم املرصف، عدد الرشكات التابعة للمؤسسة املرصفية، 
البنك، حجم جملس اإلدارة،  االنتشار املرصيف الداخيل، االستقرار املايل، طبيعة 
التصنيف االئتامين( من جهة وسجل اإلفصاح من جهة ثانية، بناء عىل النظريات 
وعلمية  أدبية  أفكار  من  النابعة  البحثية  للفرضيات  واستعراض  املعارصة  املالية 

خالل املدة التي متتد بني سنتي )200 و 2015.

أ- وصف املتغريات والفرضيات 

بلغ احلجم النهائي للعينة 12مرصًفا ونتج عن ذلك توفر 95 مالحظة )37( ، وتم 
التقارير  تتضمن  والتي  املتاحة  والوثائق  البيانات  عىل  اعتامًدا  املتغريات  حساب 
السنوية والبيانات الكمية والنوعية طيلة مدة الدراسة؛ ويضع التحليل التجريبي 

يف االعتبار االفرتاضات النظرية بناًء عىل املتغريات التفسريية. 
والعائد  الربح  اعتبار  تم  السابقة،  البحوث  خالل   :)PROF( المالي  -األداء 

هناك  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  اخلطر،  إفصاح  بمستوى  صلة  ذات  كمتغريات 
يف  اإلطار،  هذا  ويف  بينهام؛  القائمة  العالقة  واجتاه  نوعية  يف  وتعقيدات  تضارب 

)37( نشري إىل أنه يف إطار مجع املعطيات، تبني أن التقارير املالية لسنتي  )200 و2009 واخلاصة حتديًدا  بمرصف اإلنامء كانت موحدة. 
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 Risk Management Cost بحث شامل))3(، تأكد أن التقليل من تكلفة إدارة اخلطر
هو نتيجة آنية لسياسة احلوكمة املعتمدة وخيار اإلفصاح عن خصائصه واحتامل 
 ،Signalling Theory اإلشارات  نظرية  إطار  ويف  وهكذا،  خسائر؛  إىل  التجسيم 
تشري سياسة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية إىل أن الرشكة التي تتميز بأداء مايل 
من  التقليل  عىل  قدرهتا  إلثبات  املخاطر  هذه  عن  اإلفصاح  بصدد  فهي  مرتفع 
التي تتحملها والتهديدات املحيطة هبا، كام تعكس الصحة اجليدة  تلك املخاطر 
التي تتمتع هبا بالرغم من اآلثار السلبية التي يمكن أن تنجّر بفعل هذه املخاطر؛ 
ويمكن قياس األداء املايل من خالل مؤرش حتليل مايل وحماسبي وهو العائد عىل 
 / الدخل  =صايف  املايل  األداء  كالتايل:  وحُيسب   ،Return on Equity املال  رأس 

رأس املال.

العالقة هي باألساس  املؤلفني)39( أن  -حجم المصرف )SIZE(: ُيرجح بعض 

ذات  املؤسسات  لدى  للمستثمرين  املرتفع  والعدد  امللكية  لتنوع  وذلك  موجبة 
احلجم الكبري، ونتيجة لذلك، ترتفع تكاليف الوكالة توازًيا مع تزايد حجم رأس 
 Information املعلومات  تضارب  احتامل  يتقلص  لذلك،  نتيجة  اخلارجي.  املال 
Asymmetry بني املديرين واملسامهني)40(، كام تتميز املؤسسات الكربى بتوازهنا من 

الناحية املالية واالقتصادية وتتوفر لدهيا احللول عندما يتم اإلفصاح عن املخاطر 
وُيساء  عكسية  آثار  هلا  تكون  قد  املحققة  اخلسائر  أن  من  اخلوف  دون  التشغيلية 
للمؤسسات  ويمكن  املتوقعة؛  القيمة  تتجاوز  املعلومة  تكلفة  أن  أو  استيعاهبا 
الكبرية استغالل وفورات احلجم ملواجهة مثل هذه التكاليف. توجد عدة مقاييس 

)38( Drobetz et al. 2004

(39) Hemrit and Ben Arab. 2011

(40) Jensen and Mickling. 1976.

الفرضية األوىل: املؤسسات املرصفية التي تتميز بأداء مايل مرتفع تنتهج
مستوًى عالًيا من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 
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Ln )حلجم املؤسسة، من بينها: حجم املرصف = )جمموع األصول
Ln: اللوغاريتم الطبيعي.

تلك  هي  التابعة  الرشكات  إّن   :)PART( التابعة  الشركات  في  المساهمة   -

املنشآت التي يسيطر عليها البنك، وتتوفر السيطرة عندما يكون لدى البنك القدرة 
نشاطها،  من  منافع  عىل  للحصول  والتشغيلية  املالية  بالسياسات  التحكم  عىل 
ويمتلك فيها حصة تزيد عن نصف رأس املال الذي حيق له التصويت. يف ظل 
خدمات  تتضاعف  املرصفية،  للمؤسسة  التابعة  الرشكات  من  كبري  عدد  تواجد 
االستثامر واخلدمات االستشارية للعمالء، كام أن إدارة الصناديق االستثامرية تزيد 
شيًئا فشيًئا يف تكثيف أنشطة الوساطة، والنتيجة املفرتضة تقتيض توفر األرضية 
املالئمة لتزايد املخاطر التشغيلية وحتقق رسيع للخسائر، ويتم قياس هذا املتغري 

عىل النحو التايل: 
التابعة/ العدد اجلميل للرشكات  التابعة = عدد الرشكات  املسامهة يف الرشكات 

التابعة لكل املصارف.

- االنتشار المصرفي الداخلي )SUBSI(: يف إشارة إىل أعامل الدراسات األخرية، 

قد حتتاج الرشكات املرصفية الواقعة يف مناطق تتميز بالكثافة السكانية املنخفضة 
التوسع  أن  إال  العمالء،  لتلبية طلبات  مبيعات شبكاهتا وذلك  نطاق  توسيع  إىل 
العام لنطاق العمل املرصيف من خالل زيادة الفروع قد يؤدي إىل خسائر تشغيلية 

مرتفعة. 

الفرضية الثالثة: زيادة عدد الرشكات التابعة يساهم يف الرفع
من مستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية.

الفرضية الثانية: املؤسسات املرصفية الكربى مؤهلة أن تكون
ذات درجة كبرية من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 
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االنتشار املرصيف =عدد الفروع التابعة للمرصف / جمموع الفروع يف اململكة.

-االستقرار المـــالي )STAB(: يساعد مؤرش Z-score عىل قياس االنحرافات 

املعيارية لتحقيق العوائد عىل األصول حتى يتم استنزاف قيمة األسهم حتت فرضية 
التوزيع الطبيعي لعوائد البنوك. إن املؤرش يكون ذا موضوعية يف قياس املخاطر 
العوائد توازًيا مع ارتفاع)انخفاض(  املستعدلة للعوائد عندما ترتفع )تنخفض( 
املخاطرة)41(؛ ويوفر االستقرار املرصيف ترادف قدرة البنك عىل حتمل األحداث 
املايل  النشاط  الكربى، وحترير  السياسية  والتغريات  الذعر املرصيف،  مثل  السلبية 

وكذلك التحوالت التنظيمية والترشيعية. جتدر اإلشارة إىل ما ييل:

.Z-score مع العلم أن: املتغري الذي سيتم اعتامده هو الدالة اللوغاريتمية للمؤرش
= رأس املال )حقوق املسامهني + االحتياطات النظامية والعامة( / جمموع األصول. 

 .)Return on Asset( يمثل متوسط األداء من أصول البنك =
= تشري إىل االنحراف املعياري للعوائد عىل األصول. 

اجتناب  لرشط  النسبي  أو  املطلق  التجرد  يعترب   :)NATURE( البنك  طبيعة   -

الغرر يف صياغة العقد خطًرا تشغيلًيا خميًفا، وإىل جانب اخلطر املتعلق باملالبسات 
)41( قد ال يتوافق هذا املؤرش مع أنشطة املصارف اإلسالمية، بسبب أّن طرف التعاقد االستثامري والتوظيفي ألصول األموال الرشعية يتقاسم املخاطر 
مع املؤسسة املرصفية )حسب صيغة التعاقد(. لذلك، ال تعكس العوائد بصفة دقيقة قيمة رأس املال واالحتياطات املكرسة لضامن القوة املالية للمصارف 

اإلسالمية. يتم استعدال معدالت املخاطر من قبل املصارف التقليدية واإلسالمية من خالل الفوائد وصيغ التعاقد تباًعا. 

الفرضية اخلامسة: إّن االستقرار املــايل يساهم يف توفري
الوضعية املالئمة لإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 

الفرضية الرابعة: االنتشار املرصيف يؤثر إجيابًيا عىل املخاطر التشغيلية
وبالتايل من املفرتض تضاعف مستوى اإلفصاح.
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املحيطة بالعمليات املرتتبة عىل العقد، فإّن صيغ االستثامر يف املصارف اإلسالمية 
قد تتأثر سلًبا بمجرد اإلخفاق يف التقيد بمبادئ الرشيعة اإلسالمية، وينتج عن 
ذلك إخفاق يف القيام بمسؤولية التوكيل وتزايد خماطر السمعة يف أوساط الزبائن؛ 
وعىل هذا األساس، فان الصيغة اإلسالمية يف املصارف أكثر خطورة من صيغة 
الفائدة والربا. املتغري الذي يمثل طبيعة البنك هو نسبة تردد اجتامعات هيئة الرقابة 
الرشعية والتي تنتج عنها قرارات وتوجيهات لضامن رشعية املنتجات اإلسالمية. 

 :)GV( متغيرات الحوكمة -

حجم  عىل  األخرية  األبحاث  ارتكزت   :)BD_SIZE( اإلدارة  جملس  حجم   *
حدة  من  للتخفيف  اعتامدها  يتم  داخلية  حوكمة  آلية  بوصفه  اإلدارة،  جملس 
املسؤوليات  أن  تتوقع  الوكالة  نظرية  إن  إذ  الوكالة.  عملية  عن  الناجتة  املشاكل 
زيادة  إىل  تؤدي  التي  املهارات  من  متنوعة  جمموعة  تشمل  للمجلس  الرئيسية 

الكفاءة يف مراقبة األدوار املنسوبة ألعضاء جمالس االدارة.

يتم قياس هذا املتغري عىل النحو التايل: 

أعضاء  جمموع   / باملرصف  اإلدارة  جملس  أعضاء  عدد   = اإلدارة  جملس  حجم 
جمالس اإلدارة.

 

الفرضية السادسة: إّن االنسجام املرتفع مع متطلبات الرشيعة اإلسالمية
يزيد يف مستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 

الفرضية السابعة: يضمن حجم كبري ملجلس اإلدارة مستوى
عال من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. 
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عىل  دراسة  تشري   :IND_M اإلدارة  جملس  يف  املستقلني  األعضاء  متثيل  نسبة   *
هو  املستقلني  األعضاء  عدد  أن  الشفافية،  عىل  وتاثريها  احلوكمة  أمهية  مستوى 
املحدد الرئيس للحصول عىل متويل خارجي أو الوصول إىل جمموعة واسعة من 
أن  عىل  الدراسات  احدى  وتنص  للشفافية)42(؛  ضامن  من  ذلك  يف  ملا  املعطيات 
الثقة للمستثمرين، ألنه وبالرغم من  حضور أعضاء مستقلني يمكن أن يضمن 
أو  القرارات  مراجعة  أّن  إالّ  املديرين،  إىل  املستقل  واحلكم  الترصف  حرية  منح 
التوصيات اخلاصة دون الوضع باالعتبار املصالح الشخصية تبقى رهينة وجود 

أعضاء مستقلني)43(. يتم حساب هذا املتغري اعتامًدا عىل القاعدة التالية:

أعضاء جملس  املستقلني / عدد  األعضاء  املستقلني = عدد  األعضاء  متثيل  نسبة 
اإلدارة.

اإلدارة  جملس  اجتامعات  وترية  أن  إىل  بالنظر   :)MEET( االجتامعات  تردد   *
االجتامعات  فإّن  الرقايب،  دورها  ذلك  يف  بام  املجلس  لنشاط  مؤرًشا  تعكس 
بصفة  واآلراء  املعلومات  تبادل  أن  وبام  الرشكة،  مصلحة  يف  تصب  قد  املتواترة 
متواصلة يؤدي حتاًم إىل احتامل زيادة قيمة الرشكة عىل املدى الطويل وذلك من 
 أجل املصلحة املشرتكة جلميع املسامهني)44(؛ عالوة عىل ذلك، استنتج أحدهم)45(
االستقرار  بعدم  تتسم  التي  الفرتات  يف  متتابعة  بصفة  تتكرر  االجتامعات  أن   
املايل. من هذا املنطلق، ويف إطار نظرية اإلشارات، تزيد متطلبات اإلفصاح لدى 
املسامهني كلام زاد عدد االجتامعات ملا تطرحه من مواكبة لتطور خمتلف األنشطة 

(42) Wang and Hsu. 2013.

(43) Clarke. 2007.

(44) Domínguez and Gámez. 2014.

)45( Vafeas. 1999.

الفرضية الثامنة: توجد عالقة بني عدد األعضاء املستقلني
ومستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية دون حتديد للعالمة. 
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والتي تضاعف مستوى املخاطر التشغيلية. 
بالنسبة  لالجتامعات  اجلميل  العدد   / االجتامعات  عدد   = االجتامعات  تردد 

ملختلف املصارف.

عن  الناجتة  التشغيلية  املخاطر  إن   :)CRE_RAT( االئتمــاني  -التصنيف 

االستثامرات واملامرسات غري السليمة من طرف العمالء قد تؤثر عىل التدفقات 
النقدية املتبقية من القروض املسندة، وبالتايل تتأثر القيمة احلالية أو السوقية هلذه 
القروض، ومن البدهيي أن تتغري التصنيفات االئتامنية؛ بحيث أنه أواًل، إذا ظهر 
اخلطر التشغييل فإّن القيمة السوقية للقرض البنكي تنخفض، وبذلك، فإّن فارق 
األقساط املطلوبة يرتفع بدوره مما يزيد يف انخفاض القيمة احلالية للقرض أكثر 

فأكثر وبالتايل يظهر التأثري املعاكس عىل التصنيف االئتامين. 
استفحال  أو  للموظفني  مراقبة  ضعف  من  تنشأ  قد  التشغيلية  املخاطر  إن  ثانًيا، 
املالية، مما يسبب تراجًعا يف قيمة األصول وبالتايل يقلل  النية يف املعامالت  سوء 
التصنيف االئتامين)46( كمتغري  القيمة اجلوهرية للمرصف. نعتمد يف دراستنا  من 
ثنائي يتم اعتامده بناًء عىل مستوى التصنيف، حيث حددنا الرقم 0 للمتغري عندما 
يرتاوح  وهــو   Prime-1 الــقريب  املـــدى  عىل  االئتــامين  التصنيف  يكون 
بيـــن )A1، A2، A3( عىل مستوى املدى البعيد والرقم 1 للمتغري عندما يكون 

A3/Prime-2 .التصنيف

)46( كل املعطيات اخلاصة بالتصنيف االئتامين تم استيحاؤها من موقع موديز و التقارير املالية. 

الفرضية العارشة: إّن العالقة بني التصنيف االئتامين واإلفصاح
عن املخاطر التشغيلية هي عالقة طردية. 

الفرضية التاسعة: عدد االجتامعات يزيد يف إمكانية اإلفصاح
عن املخاطر التشغيلية. 
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ب- النموذج التجريبي 
يف إطار البحث عن مواصفات النموذج املالئم، قمنا ببحث بنية البيانات املرجعية 
ترتكز  الصدد،  هذا  يف  االقتصادية.  تطلعاتنا  تلبية  يف  تساهم  أن  شأهنا  من  والتي 
امليزة الرئيسة ملجموعات بيانات السالسل الزمنية املقطعية عىل تطبيق منهج بيانات 
عن  اإلفصاح  سلوك  من  خمتلفة  ألجزاء  نامذج  رصد  يتيح  مما  العرضية،  املقاطع 
املخاطر التشغيلية؛ ومن املفرتض أّن النتائج التجريبية تضع يف االعتبار الفرضيات 
النظرية املذكورة أعاله، وُتستخدم لتوقع تأثري املتغريات عىل مستوى اإلفصاح عن 

املخاطر التشغيلية. يف الواقع، نركز عىل حتديد وتقدير النموذج التايل: 

خالل   i للمرصف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  إىل  يرمز املتغري   
السنة t؛ ومن جانب آخر، نجد أّن         متثل نقــطة االعــرتاض إىل جــانب أن  

                     ترسم جمموعة من معامالت االنحدار التي ختص املتغريات الداخلية. 
Institutional Variables )األداء  جمموعة املتغريات تستقطب اخلصائص املرصفية 
املايل، وحجم املرصف، واملسامهة يف الرشكات التابعة واالنتشار املرصيف( وحوكمة 
املؤسسات Corporate Governance )حجم جملس اإلدارة، ونسبة متثيل األعضاء 
املعياري،  اخلطأ  املستقلني يف جملس اإلدارة، وتردد االجتامعات(، كام يعترب     
بينام يوحي املتغري            إىل اآلثار الفردية التي متثل التأثريات اهليكلية العشوائية 
للمتغري الداخيل، ذلك الذي خيص سجل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. متثل 
؛  للمخلف        الفردي  املكون           Stochastic Process التصادفية  العملية 
كان  إذا  ما  لتحديد  مواصفات  اختبار  أجرينا  النموذج،  تقدير  يف  البدء  وقبل 
هناك تأثري معني من كل مؤسسة عىل خيار اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية أم ال 

.(Test for heterogeneity(
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 يف الواقع، تم امليض قدًما يف اختبار فيرش الذي ُيعترب حمكاًم بني نموذج االنحدار 
 Fisher املجمع أو نموذج اآلثار املحددة؛ و يف هذه احلالة، توصلنا إىل أن اختبار
من  وبالتايل،   %  1 الداللة  مستوى  من  أقل  احتاملية  قيمة  وذو   13.87 يساوي 

املناسب تقدير نموذج بيانات السالسل الزمنية املقطعية.

يف إطار التأكد من احلياة الطبيعية لوحيد املتغري، نالحظ بداية أنه من خالل الرسم 
1، فإّن خمطط تقدير كثافة النواة يؤكد أن املشاهدات تتبع منهج جاوس أو احلقل 
العشوائي، ولكن ذيل التوزيع يميل مياًل خفيًفا باملقارنة مع توزيع املرجع؛ ويف 
رسم 2، يتبني أن النقاط ليست بعيدة جًدا من خط املرجعية بالرغم من االنحراف 
لرتددات  العايل  املستوى  إىل  أساًسا  يعود  وذلك  الطبيعي،  التوزيع  عىل  الضئيل 
القول،  وخالصة  التوزيع،  هذا  فرضية  ظل  يف  التوقعات  فاق  والذي  اإلفصاح 

نستنتج أن البيانات التي تم اعتامدها متوافقة مع التوزيع الطبيعي)47(. 

6. نتائج البحث

التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  قياس  عىل  أواًل  البحث  نتائج  تقترص 
الدراسة؛  مدة  خالل  تطوره  وتقييم  التقليدية  واملصارف  اإلسالمية  باملصارف 
)47( تم التطرق إىل اختبار شابريو-ويلك Shapiro Wilk للمتغري التابع من أجل التاكد من تطابق البيانات مع التوزيع الطبيعي. وأوضحت النتائج أن 

.H0 أقل من 5 % ويتم قبول الفرضية p-value هذه البيانات ليست خمتلفة عن التوزيع الطبيعي بام أّن احتامل

رسم-2 التوزيع الطبيعي ملجموعة البيانات رسم-1 تقدير كثافة النواة
املتعلقة باإلفصاح عن املخاطر التشغيلية
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وثانًيا، نأمل التعرف عىل تأثري اخلصائص املرتبطة باملصارف ومتغريات احلوكمة 
عىل سجل اإلفصاح بناًء عىل نموذج االنحدار املجمع.

6-1 تطور مؤرشات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية
يف سياق التعرف عىل مدى أثر الوعي باملخاطر التشغيلية و تناسق خيار الشفافية 
مع املتطلبات القانونية عىل سياسة اإلفصاح املعتمدة داخل املصارف اإلسالمية 
 The mean of disclosure index اإلفصاح  مؤرش  معدل  قياس  تم  والتقليدية، 
من   )200(  -  2015( الدراسة  مدة  سنوات  مدى  عىل  مرصف  بكل  اخلاص 

خالل الطريقة التالية:

الجدول 2: قياس معدل مؤشر اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية واالنحراف المعياري 

خالل المدة )2015-2008(

طبيعة املصارف
Banks Nature

املرصف
Bank

معدل مؤرش اإلفصاح (%)
 The Mean of Disclosure

 index

االنحراف املعياري لسجل 
اإلفصاح

 The Standard
 Deviation of

disclosure score.

10.6420.520مرصف الراجحياملصارف اإلسالمية
8.6127.308بنك اجلزيرة

6.768.930مرصف اإلنامء
9.0026.024بنك البالد

9.5626.650بنك سامبااملصارف التقليدية
8.365.782بنك الرياض

8.3328.419البنك السعودي اهلولندي
9.1036.314البنك العريب الوطني

8.0030.672البنك السعودي الفرنيس
7.6717.356البنك السعودي لالستثامر

6.6518.785البنك األهيل التجاري
7.5512.658البنك السعودي الربيطاين
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من خالل هذا اجلدول، يتضح أن هناك اختالًفا طفيًفا يف معدالت مؤرش اإلفصاح 
انطباًعا  املصارف والتي ترتاوح بني 6.65 % و 10.64% مما يعطي  بني خمتلف 
عىل تقارب ثقافة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية يف ظل متطلبات اإلفصاح العام 
املتعلقة بالقوائم املالية بام يف ذلك كيفية معاجلة التغريات املحاسبية والشفافية))4(؛ 
ويتضح أّن مرصف الراجحي لديه معدل مؤرش إفصاح مرتفع نسبًيا باملقارنة مع 
بينام كان األهيل التجاري األقل إفصاًحا إذ يمثل  املؤسسات املرصفية األخرى، 
معداًل ضعيًفا بالرغم من أن االنحراف املعياري يصل إىل حدود 18.785؛ ويف 
الدراسة شبه  مدة  الرياض خالل  لبنك  اإلفصاح  كانت مستويات  الصدد،  هذا 
 ،5.782 إىل  يصل  الذي  املعياري  االنحراف  مستوى  عىل  انعكس  مما  مستقرة 
وحتديًدا  الفرنيس  السعودي  للبنك  مستوى  أعىل  بلغ  املؤرش  هذا  فإّن  وباملقابل 
مل  أنه  حيث  املأمول  باملستوى  يكن  مل  اإلفصاح  مؤرش  معدل  أّن  إالّ   30.672

يتجاوز ) %. 
املقارنة بني املصارف اإلسالمية والتقليدية، يتضح عموًما أن معدالت  يف إطار 
مؤرش اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية باملصارف اإلسالمية أعىل من تلك التي 
ما  تؤيد  النتيجة  هذه  اإلنامء)49(؛  مرصف  استثنينا  إذا  التقليدية  املصارف  ختص 
استخلصته بعض الدراسات السابقة)50(، حيث إن حوافز اإلفصاح يف املصارف 
التعامل  حسن  أن  بام  التقليدية،  املصارف  ختص  التي  تلك  تتجاوز  اإلسالمية 
نتيجة ملدى إرشاك  الوسائل الالزمة للتحكم هبا يكون  مع هذه املخاطر و توفر 
الناجتة عن  اخلسائر  وتقاسم  اإليرادات  االستثامرية يف مجيع  احلسابات  أصحاب 
ذلك. وليس من الطبيعي إذن أن يتم حتمل آثار املخاطر التشغيلية من طرف واحد 
فقط. إىل جانب أن السلطات املرشفة تزيد من دوافع اإلفصاح بسبب ربط حجم 
متطلبات رأس املال القانوين باملراجعة الرقابية لسياسات البنك من حيث تقاسم 

))4( اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 
)49( قد يعود السبب أساًسا إىل حداثة هذا املرصف يف القطاع البنكي باململكة. 

Sundararajan et al 2004)50( من بينها، نجد
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املخاطر مع أصحاب حسابات اإلستثامر املشاركة يف الربح واخلسارة وتلبية احلاجة 
ملعلومات ختص املخاطر التشغيلية، وباملقارنة مع بعض الدراسات السابقة، تبني 
مهم  لبحث  كبرية  بدرجة  يضاهي  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  مستوى  أّن 
املتواجدة  البنوك  من  عينة  عىل  أقيم  والذي  االوروبية)51(  البنوك  من  عينة  تناول 
أنه  إالّ  و2001.   199( سنتي  بني  أوروبا  و  وآسيا  االمريكية،  القارة  شامل  يف 
يقل عن ذلك الذي تم التوصل اليه يف بحث أخر لنفس العينة بني سنتي )200 
و2009 )52(؛ باملقابل فإّن سجالت اإلفصاح عموًما هي أعىل من السجالت التي 
عرفتها نتائج حتليل حمتوى التقارير املالية اخلاصة باملؤسسات املرصفية ورشكات 
التأمني التونسية بني سنتي 2011 و 2013 )53(، والبنوك األردنية)54( ومؤسسات 

مالية بدول الشامل)55(.

رسم 3: تطور نسبة اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية للقطاع املرصيف
 باململكة العربية السعودية خالل مدة الدراسة ))2015-200(

يؤكد هذا الرسم مدى التناسق يف اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية بالقطاع البنكي 

(51) Helbok and Wagner. 2006.

(52) Barakat and Hussainy. 2011.

(53) Hemrit. 2018.

(54) Haija and Al Hayek. 2012.

(55) Willesson. 2014.
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ونمو نسبته خالل مدة الدراسة؛ من ناحية أوىل، ويف سنتي )200 و 2012، ومن 
خالل وجود بتلة واحدة فقط )Unique Petal)، هناك تقارب جيل ملدى اإلفصاح 
باستثناء 3 بنوك فقط؛ وهذا يعطي انطباًعا أنه ليس هناك أدنى شك يف أن تقارب 
ظروف  تشابه  يعكس  املرصفية  املؤسسات  يف  املخاطر  أنواع  عن  الكشف  نطاق 
العمل يف القطاع البنكي؛ كام يؤكد الرسم أّن خصائص وعوامل املخاطر التشغيلية 
طبيعتها.  اختالف  من  بالرغم  البنكية  األعامل  خطوط  بني  كبري  حد  إىل  تتشابه 
ُيالحظ كذلك أنه بالنسبة لبقية السنوات، ويف أقىص احلاالت نجد ثالث بتالت 
وذلك حتديًدا لسنتي 2011 و 2014، مما يضفي نظرة تكميلية لواقع معني، أي 
أّن اسرتاتيجية اإلفصاح تتغري أواًل حسب األهداف التي يرسمها منهج املنافسة 
البنكية  اخلصائص  توفر  مدى  وأخرًيا  معني  مايل  وضع  مع  التعامل  واقع  وثانًيا 

واملتعلقة باحلوكمة للتحكم يف اخلطر. 
من ناحية ثانية، نالحظ التطور الطفيف لإلفصاح عن املخاطر التشغيلية جلميع 
الثالثة األخرية، وهو  السنوات  10 % خالل  نسبته عن  تقل  املصارف حيث ال 
املعلومات  إخفاء  سياسة  عن  التخيل  إىل  متيل  أصبحت  املصارف  أن  يفرس  ما 
التي ختص هذا الصنف من املخاطر وتبنت ثقافة جديدة للتواصل مع املكونات 
يف  يتجىل  واهلدف  القانونية؛  للمتطلبات  االنقياد  لرضورة  استجابة  االقتصادية 
حسن ضامن الشفافية والتأقلم مع السياسات املتطورة إلدارة اخلطر، حتى لو كان 
أن  نؤكد  القول،  املرصفية. خالصة  املؤسسات  قيمة  تاثريات سلبية عىل  للخطر 
هذا التطور يساهم يف تعزيز الشفافية وانضباط السوق املرصيف باململكة العربية 
لقياس  املناسبة  السياسة  انتهاج  حسن  الحق  وقت  يف  يسهل  قد  مما  السعودية، 

املخاطر التشغيلية. 

6-2 اإلحصاء الوصفي وحتليل االرتباطات
وسجل  التفسريية  للمتغريات  الوصفي  اإلحصاء  بتحليل  سنقوم  أول،  جزء  يف 
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واملصارف  اإلسالمية  للمصارف  للعينة،  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح 
ثم  الطبيعي  التوزيع  املتغريات  هذه  اتباع  مدى  عىل  أيًضا  وسنتعرف  التقليدية، 
االلتواء  اختبارات  عرب  بمتغري  خاص  توزيع  لكل  واملتوسط  الوسيط  حساب 
والتفرطح، ويف جزء ثان، نستعرض ونقيم االرتباطات بني خمتلف املتغريات من 

خالل مصفوفة سبريمان. 
الجدول 3 أ: اإلحصائيات الوصفية للمتغيرات.

متوسط
Mean

الوسيط
Median

االدنى
Min

االقىص
Max

إ.معياري
Sd.Dev

االلتواء
Skew

التفرطح
Kurtos

SD (Overall)

املتغريات التــابعة
 Dependent

Variables

104.284

112.580

100.578

104

109

102.5

28

56

28

160

160

155

27.178

28.112

26.398

-0.1921

-0.1002

-0.3099

2.8070

2.0319

3.0309
 SD (Is.

(Banks

SD (Conv.

(Banks

PROF
املتغريات املؤسسية

Institutional

Variables

0.1289

18.490

0.0105

0.0105

0.132

18.658

0.0104

0.0060

-0.0827

16.591

0.0024

0.0019

0.2500

19.923

0.0183

0.0421

0.5976

0.7971

0.0038

0.0103

-0.5980

-0.5439

0.1242

1.6692

3.7894

2.5138

2.4306

4.7012

SIZE

PART

SUBSI

BD_SIZE متغريات حوكمة
املؤسسات

 Corporate

 Governance

Variables

0.0105

0.4775

0.0105

0.0105

0.4545

0.0101

0.0084

0.2222

0.0060

0.0116

0.7000

0.0284

0.0008

0.1118

0.0028

-0.3784

0.0584

0.8937

2.7944

2.1222

3.1450
IND_M

MEET

NATURE
املتغريات االخرى
Other variables

0.0105

0.1684

2.1960

0.0079

0.0000

2.2459

0.0006

0

0.0449

0.0284

1

3.6936

0.0079

0.3762

0.7063

0.8593

1.7720

-0.1049

2.4471

4.1400

3.5660

CRE_RAT

STAB

حيدد هذا اجلدول اإلحصائيات الوصفية للمتغريات التابعة سجل اإلفصاح SD، سجل اإلفصاح للمصارف اإلسالمية 
 ،PROF واملتغريات التفسريية من األداء املايل SD (Conv.Banks( وسجل اإلفصاح للمصارف التقليدية SD (Is.Banks(
حجم املرصف SIZE، املسامهة يف الرشكات التابعة PART، نسبة التفرع SUBSI، حجم جملس اإلدارة BD_SIZE، نسبة 
 CRE_RAT التصنيف اإلئتامين ،NATURE طبيعة البنك ،MEET تردد االجتامعات ،IND_M حضور األعضاء املستقلني

.STAB واالستقرار املايل

أهم ما يالحظ هو االرتفاع املسجل عىل مستوى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
بلغ  حيث  التقليدية،  املصارف  مع  باملقارنة  اإلسالمية  للمصارف  بالنسبة 
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112.58 إضافة إىل أن الوسيط بلغ مستوى سجل يساوي 109، وهذا ما يؤكد 
النتيجة التي توصلنا اليها يف السابق؛ كام أن عامل االنحراف املعياري الذي وصل 
القليل  العدد  إىل  بالنظر  تشتًتا مرتفًعا يف مدى اإلفصاح  إىل 28.112 ال يرجح 
من املصارف اإلسالمية و قرص مدة الدراسة، كام أنه قريب إىل قيمة االنحراف 
املعياري اخلاص باملصارف التقليدية الذي يصل إىل 26.398. هذه النتائج تعطي 
انطباًعا عن مدى التجانس بني خمتلف مستويات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 

بجميع املصارف باململكة. 
لسجالت  املنسوبة  االلتواء  اختبارات  لنتائج  السالبة  العالمات  اجلدول  يظهر 
اإلفصاح، إذ يتبني لنا أّن هناك تركًزا للتكرارات عند أكرب القيم، وبالتايل يتبني أن 
منحنى االلتواء يكون سالًبا يف اجتاه اليسار؛ وتتميز كتلة التوزيع لدى املصارف 
التقليدية أّن اإللتواء يكون أكثر حدة من نظريهتا اإلسالمية فيكون الرتكيز مضاعًفا 
عىل اجلانب األيمن للمنحنى؛ كام يبدو لنا أن مقدار التدبب يف قمة املنحنى خيتلف 
بني الصنفني، إذ إّن عامل التفرطح اخلاص باملصارف التقليدية يساوي 3.0309 
الطبيعي  التوزيع  للبقية، ممّا يوحي إىل توفر حالة  بالنسبة  بينام يساوي 2.0319 
)توزيع  التقليدية  باملصارف  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح  لسجالت  املعتدل 
جاوس(، غري أّن عامل التفرطح لسجل اإلفصاح اخلاص باملصارف اإلسالمية 
يبني أن السجالت موزعة عىل مستويات خمتلفة من اإلفصاح واليوجد تركز كبري 
يف مستوى معني، أي أّن معظم السجالت بعيدة عن الوسط والذيلني. هذا يعطي 

.)Platykurtic( انطباًعا أن التوزيع يكون مفرطًحا
 ،PROF من ناحية املتغريات التفسريية، يتضح لنا أن املتغريات اخلاصة باألداء املايل
واحلجم SIZE، واالستقرار املايل STAB، تتميز بانحرافات معيارية مرتفعة نسبًيا 
امللموسة  الزيادة  إىل  األسباب  تعود  وقد  التفسريية.  املتغريات  بقية  مع  باملقارنة 
يف متطلبات رأس املال وذلك جتاوًبا مع املخاطر الناجتة عن النشاط املرصيف، مما 
أّثر سلًبا يف الوضع واالستقرار املايل لبعض املصارف التي تعرف نسًبا عالية من 
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األمر  الودائع؛ هذا  العامة، واستعادة  املدخرات  املتعثرة وانخفاًضا يف  القروض 
يساهم يف امتداد اآلثار اجلانبية ملخاطر اقتصادية كبرية، وُيالحظ أيًضا أّن ترددات 
االجتامعات MEET، وأحجام جمالس اإلدارة BD_SIZE يف املؤسسات املرصفية 
قريبة بعضها من بعض؛ يف املقابل، يسجل متغري االنتشار املرصيف SUBSI عامل 
 ،)Leptokurtic( مدبدًبا  يكون  املنحنى  أّن  أي   4.7 إىل  ويصل  مرتفع  تفرطح 

وأغلب أعداد الفروع البنكية تكون بالقرب من الوسط احلسايب والذيلني. 
ية. الجدول 3 ب: مصفوفة معامل اإلرتباط سبيرمان لجميع المتغيرات التفسير

PROFSIZESUBSISTABNATUREBD_SizeIND_MMEETCRE_RATPARTاملتغريات

PROF1

SIZE0.5137*1

SUBSI0.5171*0.6810*1

STAB0.08150.4285*0.17881

NATURE-0.0529-0.2327**0.2241*-0.13161

BD_Size0.1838-0.08180.15670.02670.07281

IND_M-0.1815-0.05820.14710.13690.19750.02781

MEET0.02580.2876*0.3847*0.3149*0.3355*-0.00600.07241

CRE_RAT-0.0908-0.01230.0498-0.0277-0.0056-0.0056-0.08640.00321

PART0.0318-0.0549-0.05340.04900.03290.0165-0.0422-0.0352-0.2689*1

*)**( توحي أّن القيمة االحتاملية ملعامل ارتباط سبريمان أقل من 1 % )5 %( عىل التوايل. 

تناول  ارتأينا  التفسريية،  املتغريات  بني  االرتباطات  مدى  عن  البحث  إطار  يف 
معامل االرتباط بني زوجني من املتغريات وحتديًدا تم رسم مصفوفة سبريمان؛ 
عالوة عىل ذلك، تشري النتائج أّن قيم معامل االرتباط بني املتغريات املستقلة تعترب 
ضعيفة نسبًيا، وأغلب اإلرتباطات التي تم التوصل اليها متثل داللة إحصائية عىل 

مستوى 1 %. 

تشري النتائج إىل أّن العالقة اخلطية املتعددة ليست مشكلة لتطبيق التقنيات التحليلية، 
ومع ذلك، فإّن هذه االرتباطات تستحق أّن نوليها بعض االهتامم؛ واعتامًدا عىل 
املتغريات  من  عدد  بني   %  1 ثقة  مستوى  عند  ارتباًطا  هناك  أّن  يظهر  املصفوفة، 
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التفسريية، كام يالحظ أّن هناك ارتباًطا طردًيا قوًيا بني اإلنتشار املرصيف من جهة 
يرتبط  االئتامين  التصنيف  أّن  املايل من جهة أخرى؛ كام  املؤسسة واألداء  وحجم 
ارتباًطا وثيًقا بمدى املسامهة يف الرشكات التابعة وبقيمة تساوي )0.2689-(؛ 
وبالتايل، فان العدد الكبري للمسامهات البنكية واالستثامرات املرتفعة بالرشكات 
توفر  بسبب  بدورها  ترتفع  البنكية  والصكوك  السندات  قيمة  أّن  يعكس  التابعة 
االلتزام بالتعهدات جتاه املستثمرين واملقرضني، مما يؤدي إىل انخفاض التكلفة. 
كل هذا يزيد يف فرضية تصنيف ائتامين مرتفع. نجد كذلك أّن تردد االجتامعات 
يرتبط بعالمة موجبة عند مستوى ثقة 1 % مع كل من حجم املرصف، واالنتشار 

املرصيف، واالستقرار املــايل. 

هذه النتائج تؤيد أواًل جدوى تردد االجتامعات يف تقييم التدابري الالزمة لضامن 
تداول  إلزامية  يف  الوكالة  نظرية  ثوابت  توفر  ثانًيا  وتعكس  املايل،  االستقرار 
االجتامعات من أجل تقليص تضارب املصالح بني خمتلف املسامهني، ويالحظ يف 
اآلن ذاته أّن هناك ارتباًطا اجيابًيا بني تردد االجتامعات وطبيعة البنك؛ بمعنى آخر 
هناك تناسق بني اجتامعات جملس اإلدارة واجتامعات اهليئة الترشيعية، مما يعطي 
وذلك  االدارة  جمالس  وقرارات  لتوجيهات  الترشيعية  اهليئة  مواكبة  عىل  انطباًعا 
من أجل الوفاء بمسؤولياهتا و إقرار التوجيهات الالزمة لضامن رشعية املنتوجات 

املالية ومطابقتها ملتطلبات املرصفية اإلسالمية. 

6-3 حمددات اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
 Test of التباين  جتانس  عدم  اختبار  نتائج  تشري  تقديرنا،  نتائج  استعراض  قبل 
تفــوق  باملعــامل  املرتبطة  االحتامالت  مجيع  أّن  إىل   heterogeneity of variance

5 %، لذلك، ال يتم قبول الفرضية H1 التي تقيض بوجود عدم جتانس التباين)56(؛ 

error variances جتاه الفرضية  H0 اخلاصة بثبات تباينات األخطاء  Breusch-Pagan / Cook-Weisberg من أجل اختبار فرضية  )56( تم اعتامد قانون 
البديلة والتي تشري إىل أّن تباينات األخطاء تتبع دالة جداءية Multiplicative function ملتغري واحد أو أكثر. تبني أّن العامل Chi2 (1) يساوي 2.32 و

.Prob > chi2 = 0.1281
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عالوة عىل ذلك، وفًقا الختبار Breusch- Godfrey، نجد أّن االحتامل املرتبط هبذا 
االختبار يكون أقل من 1 %، وبالتايل يتم قبول فرضية عدم وجود ارتباط سلسيل 
بني األخطاء Residual Serial Correlation، وهذا يعني أّن األخطاء تكون مستقلة 
عن بعضها البعض؛ ويف هذا اإلطار، نقوم بتعميم النموذج املقرتح عرب االعتامد 

عىل معطيات ختص كامل العينة. 
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الجدول 4: نتائج تقدير النموذج لتفسير سجل اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية نسبة لكل العينة

نموذج اآلثار الثابتة
Fixed Effect Model

النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة 
Pooled OLS Regression Model

IV and CG Without
“MEET”

Full ModelIV and CGWithout “MEET”Full Model

PROF
 29.388
(45.805)

13.838
(43.297)

9.967
(43.098)

26.184-
(62.89)

-63.517
(55.84)

-66.471
(56.45)

SIZE
-4.316
(3.787)

12.600
(5.560)**

10.675
(5.686)***

4.495
(5.15)

31.065
(6.76)*

30.394
(6.94)*

SUBSI
573.64

(292.8)***
-951.48

(382.9)**
-694.15

(420.95)***
562.89

(416.02)
-1702.25
(499.49)*

-1592.5
(552.94)*

PART
-264.62
(582.26)

-398.814
(565.74)

-452.46
(563.28)

-661.27
(716.03)

-995.26
(644.69)***

-1011.21
(648.53)***

MEET
-1092.69
(846.77)

˗
˗

-1284.69
(900.11)

-1061.33
(1196.9)

-
-

-565.99
(1198)

BD_SIZE
5086.52

(2631.17)***
7754.58

(2470.93)*
7089.013

(2498.575)*
4318.4

(3700.6)
8743.3

(3302.2)*
8484.88

(3359.15)**

IND_M
-43.33

(18.064)**
-44.872
(16.89)*

-46.076
(16.806)*

-46.102
(25.585)*

-47.63
(22.68)**

-48.032
(22.804)**

NATURE˗
1787.89

(417.11)*
1786.06

(414.373)*
˗2791.77

(535.4)*
2793.8

(537.88)*

CRE-RAT˗
-1.092
(5.627)

-1.958
(5.628)

˗-7.212
(6.606)

-7.376
(6.646)

STAB˗
-1.634
(3.119)

4.164
(3.57)

˗-0.703
(4.164)

0.344
(4.734)

Intercept
155.71

(81.13)***
-198.71

(112.1)***
-149.053

(116.67)***
13.312
(110.9)

-529.36
(137.9)*

-511.07
(143.87)*

F-Value
Prob > F

2.68
(0.0153)**

4.29
(0.0001)*

4.12
(0.0001)*

R20.3463

 Sigma_u
Sigma_e

Rho

21.354
18.565
0.569

18.717
17.080
0.545

18.968
16.967
0.555

Random Effect Model
نموذج اآلثار العشوائية

Sigma_u0

Sigma_e16.961

Rho0

 F test that
all u_i=0

13.8711.1411.52 Wald chi2(10)
Prob > chi2

44.50
0.000

 Prob
˂Chi2

0.0000.0000.000Var.estimate
Intercept
Residual

 
16.757*(0.000)
15.977*(0.000) Time FE

F(13.64)
Prob > F

1.13
0.3510

Chibar2(01)38.4*(0.000)

عدد 
املشاهدات

9595
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نتائج تقدير النموذج لقياس آثار متغريات مؤسسية )األداء املايل، وحجم املرصف، واملسامهة يف الرشكات التابعة، واالنتشار املرصيف(، 
املستقلني، وتردد االجتامعات( ومتغريات طبيعة املرصف،  االدارة، وحضور األعضاء  املؤسسات )حجم جملس  ومتغريات حوكمة 
الداللة  أمهية  إىل  تشري  و***   ،**  ،* التشغيلية.  املخاطر  عن  اإلفصاح  سجل  عىل  االئتمــاين  التصنيف  و  املـايل،  واالستقرار 
تباًعا. الرقم بني قوسني يشري إىل االنحراف املعياري. يتكون هذا اجلدول من ثالثة أجزاء. بداية   % 10  ،% 5  ،% 1 اإلحصائية عند 
تم تقدير حمددات النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة. إثر ذلك، تم احتساب نتائج تقدير النموذج اعتامًدا عىل اآلثار 
العشوائية وحتديد معامل االرتباط بني القيمة الثابتة intercept والباقي residual اعتامًدا عىل Wald-Test. أخرًيا، تم تقدير النموذج بناًء 

 .Time Fixed Effect إىل جانب نتيجة اختبار اآلثار الزمنية الثابتة F عىل افرتاض اآلثار الثابتة وقيمة إحصائية فيرش

الثابتة تتشابه إىل  نتائج تقديرات النموذج من خالل اآلثار  يبني هذا اجلدول أن 
حد كبري مع تلك الناجتة عن اآلثار العشوائية وكذلك املقدرة بأسلوب املربعات 
الصغرى املدجمة، ويالحظ أّن النموذج املقدر يعترب معنوًيا بام أّن القيمة االحتاملية 
F تساوي 4.12 وهي معنوية عند مستوى داللة 1 %، كام يظهر كذلك من خالل 
إىل  اللوحات،  لتغريات بني  نتيجة  التباين هي  أّن 55.5 % من  االرتباط  معامل 
 The Individual- Specific Component جانب أّن العنرص الفردي املحدد من اخلطأ
of the Error هو أعىل بقليل من اخلطأ التمييزي The Idiosyncratic Error؛ وبالتايل، 

 .Homoskedastic تصبح سلسلة اخلطأ العشوائي ثابتة التباين الرشطي
يف نفس السياق، تشري النتائج إىل أن 34.85 % من التباين يف اإلفصاح عن املخاطر 
 ،Estimated Between Variance تعود إىل التباين بني املجموعات )SD( التشغيلية
املجموعات  داخل  للتباين  نتيجة  هي  التباين  من   %  52.23 أّن  نجد  وباملقابل، 
النتائج أظهرت عدم قبول  أّن  Estimated Within Variance، ومن اجلدير بالذكر 

فرضية تواجد آثار زمنية ثابتة بام أّن االحتامل أكرب من 5 %. 
من منطلق النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة، ُيالحظ أّن معامل 
التحديد R2 يساوي 34.64 % وهي تقرتب من النتائج التي توصل إليها بعض 
wald (44.5) أن نموذج اآلثار العشوائية يمثل  املؤلفني)57(؛ كام تبني نتائج اختبار 
 Intraclass داللة عىل مستوى 1 %؛ ويف إطار دارسة معامل االرتباط أحادي التباين
صفًرا،  تساوي   Rho االختبار  نتيجة  أّن  االشارة  جتدر   ،Correlation Coefficient

 The Variablilty التقلبات داخل املجموعات العنقودية  أّن  وبذلك يمكن القول 
Within Clusters أكرب من تلك الناشئة عن التقلبات بينها. بالتايل، فإّن التقديرات 

Helbok and Wagner. 2006 ; Hemrit. 2018 57( عىل غرار(



174

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

إىل  كبري  بشكل  متقاربة  العشوائية  اآلثار  نموذج  خالل  من  إليها  توصلنا  التي 
نظريهتا يف النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة؛ ويف نفس اإلطار، 
 Random يمكننا القول أّن الفْرَقنْيِ اللذين تم تقديرمها للتاثري و الباقي العشوائيني
intercept and residual تساويان 16.75 و 15.97 عىل التوايل، ومها عند مستوى 

داللة 1 %، أي أّن منحدر سجل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية خيتلف بشكل 
عشوائي من مؤسسة مرصفية ألخرى. 

املؤسسة  حجم  معامل  أّن  أواًل  يتضح  التقديرات،  لنتائج  حتليل  من  تبقى  فيام 
عىل  إجيابية  وبصفة  امجااًل  تأثر  البنك  وطبيعة  االدارة،  جملس  وحجم  املرصفية، 
احصائية ختتلف حسب  التشغيلية وذات دالالت  املخاطر  اإلفصاح عن  سجل 
النموذج املعتمد. بداية، يتبني لنا أّن احلجم هو املتغري املؤثر مبارشة عىل مستوى 
اإلفصاح عن املخاطر عموًما و هذه النتيجة قد توصل اليها أغلب املؤلفني، كام 
أن هذه النتيجة تتوافق مع الفرضية التي تم حتديدها يف السابق، إذ إّن املؤسسات 
واملرشفني  واملشاركني  املستثمرين،  قبل  من  مراقبة  حمل  تكون  الكربى  املرصفية 

التنظيميني. 
ثانًيا، تشري النتائج إىل أّن اإلشارة املوجبة حلجم جملس اإلدارة تؤيد ما هو مبني 
من  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  الكبري  العدد  فإّن  آخر،  بمعنى  الوكالة،  نظرية  يف 
املرجح أّن يعكس رضورة املطالبة بمراقبة أكثر فعالية ومستوى أعىل من الشفافية 

للمصارف من قبل املستثمرين.
املطابقة  املنتجات  تداوالت  أنشطتها  أغلب  يف  تتعدد  التي  املصارف  إّن  ثالًثا، 
للرشيعة اإلسالمية تكون مؤهلة ملستوى عال من اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية 
ملا يقتضيه نشاط املرصف اإلسالمي من تقاسم األرباح واخلسائر، لذلك يصبح 
من الرضوري عىل مجيع األطراف أن يكون التعامل بكل شفافية، مما يضفي إلزامية 
املرصف االسالمي عىل مواجهة هذه املخاطر بالرغم من أهنا ال متت للمخاطرة 

بصلة. 
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يف ظل الثقة املتبادلة بني املسلم واملرصف االسالمي، يصبح من الطبيعي الوصول 
انتظارات  مع  تتناسب  لكي  التشغيلية  املخاطر  إلدارة  مشرتكة  اسرتاتيجية  إىل 
حرًصا  أكثر  هم  االستثامرية  احلسابات  أصحاب  إّن  اإلطار،  هذا  يف  الرشكاء. 
باملصارف  أمواهلم  املودعني  مع  باملقارنة  اإلسالمية  للمصارف  املراقبة  أداء  عىل 
التقليدية، ألن االستثامرات ختلو من ضامن قيمة رأس املال والعوائد تكون غري 
بتواجد خماطر تشغيلية  بدوره  يتأثر  الذي  أداء املرصف  ثابتة وتعتمد أساًسا عىل 

بمختلف خطوط األعامل))5(. 
جتدر اإلشارة أيًضا إىل التاثريات السلبية لالنتشار املرصيف، وعدد الرشكات التابعة 
ونسبة متثيل األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة عىل سجل اإلفصاح عن املخاطر 
التشغيلية؛ حيث نجد خالًفا ملا توقعناه، أّن املؤسسات املرصفية التي تتميز بانتشار 
ضيق باململكة تكون أكثر إفصاحا عن املخاطر التشغيلية؛ هذه النتيجة تؤيد نظرية 
باملخاطر  التحكم  حسن  مفادها  إشارات  وبعث  إنتاج  خالل  من  اإلشارات 
اقتصادي  مسح  خالل  من  الفروع.  عىل  كاملة  سيطرة  درجة  لتوفر  التشغيلية 
الفرعية،  احلوكمة  فشل  إىل  تؤدي  أن  يمكن  فعالة  الغري  الرقابة  فإّن  حديث)59(، 
ويف  األم؛  املرصفية  للمؤسسة  التشغيلية  املخاطر  بعض  حينئذ  تضاعف  والتي 
نفس السياق، تظهر نتائج تقديرات نموذج اآلثار العشوائية أّن قلة عدد الرشكات 
التابعة يعكس مستوى مرتفًعا لإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. باملقابل فإّن هذا 

املتغري ليست له داللة إحصائية يف نموذج اآلثار الثابتة. 
أخرًيا، إّن انخفاض نسبة متثيل األعضاء املستقلني داخل جملس اإلدارة يكون هلا 
األثر اإلجيايب عىل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية، وهذه النتيجة تتوافق مع بعض 
األبحاث)60(. يرى آخرون)61(، أّن مشكلة التناسق بني القرارات، وتباين وجهات 
النظر وضعف االتصال بني خمتلف أعضاء جملس اإلدارة يكمن يف تواجد عدد 

(58) Sundararajan and Errico. 2002

 .Deloitte Touche Tohmatsu India Private Limited 59( مؤسسة(
.Eng and Mak. 2003 60( عىل غرار(

(61) Adams and Ferrera. 2007
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كبري من األعضاء املستقلني، مما هيدد فعالية املجلس؛ حينئذ، يمكن القول أنه ليس 
التشغيلية، وإنام هي  املخاطر  ذاته هو سبب ضعف اإلفصاح عن  التنوع يف حد 
املحاذاة غري الكافية مع مصالح املسامهني؛ ويف إطار اختيار األعضاء املستقلني، 
قد ينتج عن الرتكيز املفرط عىل بعض اخلصائص )مثل، اخللفية الوظيفية( بعض 
التعيينات ألعضاء هلم من الوالءات ما يرض بمصلحة املؤسسة املرصفية، أما بقية 
االستقرار  و  االئتامين  والتصنيف  االجتامعات،  وتردد  املايل،  )األداء  املتغريات 
الفرضيات  مع  تتناقض  النتائج  وهذه  إحصائية  داللة  هلا  ليست  فهي  املـايل( 

النظرية لكنها ترادف جزًءا من نتائج بحوث سابقة.
هبدف املفاضلة بني نموذج اآلثار العشوائية والنموذج املقدر بأسلوب املربعات 
 Breusch-Pagan Lagrange الجرانج  مضاعف  اختبار  أثبت  املدجمة،  الصغرى 
multiplier (LM) أّن القيمة املحسوبة تساوي 60.43مع داللة معنوية 1%، وهذا 

يعني أنه تم قبول النموذج ذو االثار العشوائية، كام أنه نتيجة لعوامل فردية غري 
Hausman Test الذي حيدد  ملحوظة، من الطبيعي أن يتم تطبيق اختبار هوسامن 
ذلك  يف  بام  القيايس  االقتصاد  يف  املعتمد  بالنموذج  اخلاصة  املواصفات  بعض 
هذين  من  وأي  العشوائية،  اآلثار  ونموذج  الثابتة  اآلثار  نموذج  بني  املفاضلة 

النموذجني جيب االعتامد عليه يف حتديد نتائج البحث)62(. 
حُتسب  )التي   Chi (2) االختبار  إلحصائية  املحسوبة  القيمة  أن  النتائج  تظهر 
القـاطع أي أهنا  بدرجات حرية تعـادل عـدد معـامالت املعادلـة املقـدرة دون 
ُتعادل 10( تساوي 32.68 ومستوى معنوية 1 %، وبالتايل يـتم رفـض فرضـية 
العـدم وقبـول الفرضـية البديلة القائلة بأّن نموذج اآلثار الثابتة أفضل من نموذج 

اآلثار العشوائية. 
التشغيلية  املخاطر  اإلفصاح عن  املؤثرة عىل مدى  العوامل  البحث عن  إطار  يف 
)62( إّن التقديرات الناجتة عن نموذج اآلثار الثابتة تكون ثابتة يف حال وجـود ارتبـاط بـني اآلثار العشـوائية، واملتغـريات املسـتقلة يف النمــوذج نتيجة 
لآلثار غري امللحوظة. ومع ذلك، يف حالة عدم وجود مثل هذه اآلثار الباطنية و / أو وجود األخطاء العنقودية املرتابطة Cluster Correlated Errors، فإن 

هذه التقديرات تكون باملعنى املقاريب غري فعالة.
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بتقدير  نسبة لكل عينة من املصارف حسب طبيعتها )إسالمية، وتقليدية(، قمنا 
النموذج لنفس مدة الدراسة من أجل تفسري آثار اخلصائص املؤسسية، ومتغريات 

احلوكمة، والتصنيف االئتامين و االستقرار املايل عىل سجل اإلفصاح. 
الجدول 5: نتائج تقدير النموذج لتفسير سجل اإلفصاح عن المخاطر التشغيلية نسبة 

لكل صنف من المصارف

املصـــارف التقليديةاملصـــارف اإلسالمية

نموذج اآلثار الثابتة
Fixed Effect

النموذج املقدر بأسلوب املربعات 
الصغرى املدجمة

 Pooled OLS Regression
Model

نموذج اآلثار الثابتة
Fixed Effect

نموذج اآلثار العشوائية
Random Effect

PROF
110.35

(145.18)**
104.274
(74.177)

-85.403
(69.896)

-240.69
(79.717)*

SIZE
-6.590
(8.912)

32.812
(11.137)*

10.121
(8.307)

-29.76
(9.329)*

SUBSI
845.23

(536.35)
-1419.87

(691.01)***
-1719.2
(628.7)*

-1538.48
(788.67)***

PART
-355.66

(1007.13)
-823.93
(998.92)

-639.91
(668.11)

-974.35
(790.67)

MEET
-1880.36

(1170.3)***
1541.16

(1876.57)
-2763.61

(1460.8)***
-4562.96

(1716.11)*

BD_SIZE
1962.87

(3213.13)
3990.58

(4626.23)
-6775.22
(6710.9)

1359.52
(8153.51)

IND_M
-41.969

(17.673)**
-25.043
(30.124)

4.11
(30.044)

5.290
(37.633)

NATURE
__

 
1669.02

(1023.7)***
3293.42

(1241.95)*

CRE-RAT
-8.557

(5.929)***
-1.076
(9.287)

-2.945
(7.51)

-13.013
(8.177)***

STAB
-4.432

(2.871)***
-12.969

(5.169)**
15.211

(6.95)**
13.005

(8.081)***

Intercept
242.89

(177.48)
-481.55
(222.21)

-2.607
(191.23)

-417.93
(214.68)***

Fisher Test
Prob>F

9.89
0.0001

5.89
0.0004

2.57
0.0146

Wald Chi2
prob> Chi2

33.25
0.0000

Sigma_u23.691
R20.7161

18.3450
Sigma_e9.02617.39317.393

Rho0.8730.5260
Test Var (u) = 0

Prob>Chi2
2.37

0.1239
14.6

0.0001
Chi2

Prob>Chi2
82.99
0.0000

472.98
0.0000
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نتائج تقدير النموذج لقياس آثار متغريات مؤسسية )األداء املايل، وحجم املرصف، واملسامهة يف الرشكات التابعة، واالنتشار املرصيف(، 
ومتغريات حوكمة املؤسسات )حجم جملس االدارة، وحضور االعضاء املستقلني، وتردد االجتامعات( و متغريات طبيعة املرصف، 
واالستقرار املـايل و التصنيف االئتمــاين عىل سجل اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية. *، **، و*** تشري إىل أمهية الداللة اإلحصائية 
عند 1 %، 5 %، 10 % تباعا. الرقم بني القوسني يشري إىل االنحراف املعياري. بالنسبة للعينة التي حتتوي عىل املصارف اإلسالمية، تم 
تقدير النموذج من خالل اآلثار الثابتة وأسلوب املربعات الصغرى املدجمة أما يف ما خيص العينة التي حتتوي عىل املصارف التقليدية، 

فقد تم تقدير النموذج من خالل اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية. 

عن  اإلفصاح  سجل  عىل  التفسريية  املتغريات  تأثري  تقديرات  لنتائج  حتليل  يف 
من  املحسوبة  القيمة  أّن  اىل  توصلنا  اإلسالمية،  باملصارف  التشغيلية  املخاطر 
 Breusch-Pagan Lagrange multiplier (LM) خالل االختبار املضاعف الجرانج 
أّن  اعتبار  ويمكن  الشكل،  هبذا   .%5 يتجاوز  معنوية  2.37ومستوى  تساوي 
النموذج املقدر بأسلوب املربعات الصغرى املدجمة هو أفضل كفاءة من نموذج 
اآلثار العشوائية. يف إطار البحث التفاضيل بني النامذج، ومن خالل اختبار فيرش 
الذي أضفى قيمة تساوي 9.8واحتاماًل مرافًقا للنموذج مل يتجاوز 1 %، فإنه من 
املفرتض أن يتم االعتامد عىل نموذج اآلثار الثابتة لتحليل النتائج؛ ويف املقابل، يف 
ما خيص عينة املصارف التقليدية، أظهرت الداللة املعنوية الختبار هوسامن التي 
مل تتجاوز 1 % أّن نموذج اآلثار الثابتة هو األكثر مالئمة من نظريه اخلاص باآلثار 

العشوائية، وهلذا السبب، سيتم االحتكام إىل نتائج تقديرات النموذج األول. 
توصلنا يف بداية األمر إىل أّن املصارف اإلسالمية التي حتقق أرباًحا مرتفعة هي 
األكثر إفصاًحا عن املخاطر التشغيلية، وتوافًقا مع هذه النتيجة، وحسب املعايري 
نتيجة االستثامرات اإلمجالية للمحفظة سلبية، و يف  إذا كانت  املحاسبية)63(، فإنه 
ظل التحمل الكامل للخطر من قبل أصحاب حسابات االستثامر إالّ يف حاالت 
املخاطر  إىل  االشارة  الرضوري  من  فإنه  الرشوط،  وخمالفة  والتقصري  التعدي 
التعويضات  التشغيلية قد تكون سبًبا يف حصول اخلسارة؛ إضافة إىل ذلك، فإّن 
التي يتم دفعها إىل »أصحاب حسابات التوفري والودائع االستثامرية« غري املقيدة 
فتعتمد عىل مستوى األداء املايل للمرصف، ولذلك من الطبيعي أن ال يوجد أي 

سبب الخفاء املعلومة املتعلقة باملخاطر التشغيلية. 

(63) AAIOFI
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متثيل  ونسبة  االجتامعات،  برتدد  اخلاصة  املتغريات  معامل  أّن  النتائج  تظهر 
املـايل  املستقلني داخل جملس اإلدارة، والتصنيف االئتامين واالستقرار  األعضاء 
10 %؛ ويف حتليل هلذه  5 % و  متثل عالمات سالبة بدالالت معنوية ترتاوح بني 
سجل  بني  اإلجيابية  العالقة  تعكس  التي  العارشة  الفرضية  قبول  تم  النتائج، 
متغريات  أّن  حني  يف  االئتامين،  التصنيف  و  التشغيلية  املخاطر  عن  اإلفصاح 
احلوكمة املؤسسية تؤثر سلًبا عىل هذا السجل. بمعنى آخر، فإّن التقليل يف تردد 
االجتامعات يقلص من احتامل التصادم بني املصالح ويعزز باملقابل، من إمكانية 
التواصل مع املستثمرين وإفشاء املعلومات اخلاصة باملخاطر التشغيلية، كام يؤكد 
أحد الباحثني)64( أّن وترية االجتامعات املرتفعة ترجح انطباًعا سيًئا لدى السوق، 
التشغيلية  لتقليص مدى اإلفصاح عن املخاطر  فبالتايل تسعى املؤسسة املرصفية 

من أجل تدارك املعوقات التي تواجه السوق. 
يف نفس السياق، توصلنا إىل أّن تأثريات معامل االستقرار املايل تتغري من صنف 
آلخر؛ إذ يبدو أواًل، أّن املصارف اإلسالمية األكثر إستقراًرا هي األقل إفصاحا 
القطاع املرصيف  التشغيلية، مما يوحي أن غياب منهج اإلشارات يف  عن املخاطر 
Social cost االجتامعية  التكلفة  أّن  كام  السوق،  انضباط  من  يعزز  اإلسالمي 
تدرجيًيا،  تنخفض  قد  التنظيمية  اجلهات  قبل  من  اإلرشاف  عملية  عن  الناجتة 
باملخاطر  اخلاصة  املعلومات  وصحة  الشفافية  معايري  تواجد ضامن  بفعل  وذلك 

التشغيلية، وهذه النتيجة تتوافق مع متطلبات الرشيعة. 

املايل بكوهنا األكثر  التقليدية األكثر استقراًرا عىل املستوى  تتميز املصارف  ثانًيا، 
القطاع  يف  اإلشارات  نظرية  توفر  يؤيد  هذا  التشغيلية.  املخاطر  عن  إفصاحا 
املرصيف التقليدي، التي تشري إىل أّن االستقرار املايل هو دافع لإلفصاح عن املخاطر 
التشغيلية، وذلك يف إشارة إىل قدرهتا عىل اكتشاف هذه املخاطر وجودة وسائل 
املنافسني  التضييق عىل  انتهاج سياسة  أن هناك  إىل  املتاحة لدهيا. إضافة  التحكم 

(64) Vafeas. 1999
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واملرشفني  السوق  مكونات  كل  متطلبات  مواجهة  إلزامية  إىل  دفعهم  أجل  من 
التنظيميني. 

7. النتائج والتوصيات

: النتائج
ً

أوال

من خالل هذا البحث، اتضح لنا ما ييل:
إّن نسق اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية ارتفع بشكل تدرجيي خالل مدة . 1

الدراسة بني )200 و 2015 حيث إّن معدل نسبة مؤرش اإلفصاح ارتفع 
بنسبة 10 باملائة تقريًبا.

كافة . 2 إىل  املنسوبة  اإلفصاح  سجالت  خمتلف  يف  تقارًبا  هناك  أّن  لوحظ 
املصارف النشطة باململكة، والبد من اإلشارة إىل أّن املصارف اإلسالمية 
توفر  يبني  مما  التقليدية،  نظريهتا  مع  باملقارنة  مرتفعة  نسًبا  أظهرت  عموًما 
حوافز اإلفصاح يف املصارف اإلسالمية التي تتجاوز تلك املتعلقة باملصارف 
التقليدية؛ بام أّن إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية يف تقاسم اخلسائر 
وإالّ  التشغيلية  املخاطر  مجيع  عن  واإلبالغ  التواصل  سري  يفرض  الناشئة 

سيكون من الطبيعي أن يكون حتمل اخلسائر من جانب. 
اخلصائص . 3 بعض  تأثريات  لدراسة  املعتمد  النموذج  تقديرات  أظهرت 

 12 عىل  حتتوي  التي  العينة  لكامل  باحلوكمة  متعلقة  وأخرى  املؤسسية 
وتعدد  االدارة،  جملس  وحجم  املرصفية،  املؤسسة  حجم  أّن  مرصًفا 
النوافذ واخلدمات اإلسالمية ترجح زيادة يف مستوى اإلفصاح عن املخاطر 
حضور  نسبة  و  املسامهة،  وحجم  املرصيف،  لالنتشار  كان  بينام  التشغيلية، 

أعضاء مستقلني بمجلس اإلدارة، األثر السلبي عىل سجل اإلفصاح. 
من خالل تطبيق نفس النموذج عىل جمموعة املؤسسات املرصفية اإلسالمية . 4
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واملؤسسات املرصفية التقليدية، كل عىل حدة، أثبتت النتائج أنه كلام كان 
األداء املايل مرتفًعا وكانت هناك درجة عالية من التصنيف االئتامين، كلام 
أنه  إالّ  باملصارف اإلسالمية؛  التشغيلية  املخاطر  اإلفصاح عن  زاد سجل 
ونسبة  االجتامعات،  تردد  فإّن  مسبًقا،  حددناها  التي  للفرضيات  خالًفا 
تقلص  املايل،  واالستقرار  االدارة،  بمجلس  مستقلني  أعضاء  حضور 
كبرًيا  عدًدا  فإّن  باملقابل،  املالية.  التقارير  يف  عنها  املفصح  املعلومات  من 
املستقلني  لألعضاء  مرتفعة  حضور  ونسبة  اإلدارة،  جملس  اجتامعات  من 
داخل املؤسسات املرصفية التقليدية، يقلص يف فرص اإلدالء بمعلومات 
حول هذه املخاطر، يف حني أّن اإلستقرار املايل واألنشطة املرصفية املطابقة 
للرشيعة اإلسالمية هلام عالقة طردية مع سجل اإلفصاح. إّن التعرف عىل 
مدى اإلفصاح عن املخاطر التشغيلية باملؤسسات املرصفية باململكة يعطي 
للدعوات  املرشفني  تفاعل  ومدى  املخاطر  هذه  حجم  تطور  عىل  انطباًعا 

القانونية اخلاصة برضورة إرساء الشفافية والتواصل اخلارجي. 

ثانًيا: التوصيات 

لنتائجنا عدة توصيات لفائدة املنظمني، واملستثمرين، واملرشفني عىل املؤسسات 
إليها  توصلنا  التي  والنتائج  أنشطتهم،  وطبيعة  منتجاهتم  اختلفت  مهام  املرصفية 
التداعيات  بناًء عىل  اتباعها  التي وجب  تثري عدة نقاشات حول سياسة الرتشيد 

القانونية األخرية و اتفاقيات بازل.

اختاذ . 1 يف  املستثمرين  تساعد  التشغيلية  املخاطر  ختص  التي  املعلومات  إّن 
قرارات أكثر استنارة وتفتح مزيًدا من أفق االستثامر يف خمتلف املصارف يف 

ظل تنوع املنتجات واألنشطة. 

ممارسات . 2 تأييد  يف  املصارف  حوكمة  خصائص  بأمهية  الوعي  يف  يزيد 
الرتشيد والتشجيع عىل  التشغيلية، وتقويم سياسة  املخاطر  اإلفصاح عن 
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تشجيع  يف  تساهم  قد  والتي  اإلسالمية  للرشيعة  مطابقة  أنشطة  استيعاب 
بالتايل  وتضمن  السوق،  انضباط  يف  املسامهة  عىل  املرصفية  املؤسسات 

حقوق املسامهني وأصحاب حسابات االستثامر عىل حد سواء. 

تساعد هذه النتائج عىل إبداء الرغبة للتحوط الذايت ضد املخاطر التشغيلية . 3
أعضاء  من  ضعيف  وبعدد  صغري،  بحجم  تتميز  التي  املصارف  قبل  من 
جانب  إىل  اإلسالمية  املنتجات  تداوالت  فيها  تقل  والتي  اإلدارة،  جملس 
أّن عدد فروعها والرشكات املسامهة يكون مرتفًعا كام أّن احلضور املكثف 
قبل  من  مساءلة  حمل  يكون  أن  البد  االدارة  بمجلس  مستقلني  ألعضاء 
املراقبني التنظيميني. وإنه ألمر جيد لالستقرار املايل، ألنه يقلل من فرصة 

حتقق أحداث غري متوقعة قد تعطل النظام املرصيف باململكة. 
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ية المطلقة في ضوء المعايير الشرعية  الحسابات االستثمار

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

)بنك الزيتونة نموذًجا(

د. نبيل بن عرفة

معهد الدراسات العليا التكنولوجية – تونس

م البحث للنشر في 3/ 2017/12م، واعتمد للنشر في 1/14 /2018م(
ّ
)سل

الملخص 

حّققت املالية اإلسالمية انتشاًرا واسًعا وطّورت منتجاهتا يف صيغ متنّوعة، ومن 
بينها تلك الصيغ املتعّلقة باالستثامر عىل غرار احلسابات االستثامرية املطلقة، ولقد 
لكن  احلقيقي  باالستثامر  النهوض  احلسابات يف  تساهم هذه  أن  املتوقع  من  كان 

واقعها خمالٌف ملا هو منشود.

يف هذا اإلطار متحورت فكرة البحث حول دراسة أسباب واقع هذه االستثامرات، 
مستوى  عىل  أو  املصطلحات  مستوى  عىل  سواء  التحفظات  حتليل  إىل  فأدت 
الّتطبيقات املرصفية ذات العالقة، حيث أظهرت القوائم املالية لبعض املصارف 
يتعلق  فيام  خاّصة  للمضاربة،  الرشعي  املعيار  ضوابط  عن  خروًجا  اإلسالمية 
األفضلية  بيان  إىل  الدراسة  أفضت  وبالتايل  اآلمنة،  احلدود  يف  املخاطرة  بتضييق 
املطلقة  االستثامرية  باحلسابات  مقارنة  واألسهم  املقّيدة  للحسابات  النسبّية 
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لالعتبارات املذكورة التي تتجىل تطبيقيا يف: 
اعتبار العمليات التمويلية عمليات استثامرية. ٭
 إرساف بعض البنوك اإلسالمية يف تطبيق مبدئي اإلطالق واخللط.  ٭
 إرساف بعض البنوك اإلسالمية يف إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية  ٭

املطلقة يف أعباء املرصف وإيراداته.
املحاسبة  ٭ هيئة  عن  الصادرة  املعايري  اعتامد  عدم  بسبب  املحاسبي  التعثر 

املحاسبة  املالية اإلسالمية كمرجع رئييس وهيمنة  واملراجعة للمؤسسات 
التقليدية يف حال االختالف.

ف يف إطار املضاربة  ٭ ْ غياب االستثامر اإلنتاجي مقارنة باالستثامر املايل الرصِّ
املطلقة. 
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 Unrestricted Investment Accounts in The Light of Shari’ah
Standards by AAOIFI: Model of Banque Zitouna

Dr. Nabil benarfa
Higher Studies Institute of Technology- Tunisia

Abstract: 
Islamic finance has spread widely and its products have developed rapidly 

including those related to investment. In this context absolute investment 

accounts was expected to contribute to raising the real investment, but 

reality is contrary to what is desired from this Islamic product. Therefore, the 

idea of research is to study causes of this paradox centered on the analysis 

of reservations both at the level of terminology and at the level of banking 

applications. Indeed financial statements of some Islamic banks show excesses 

in freedom to manage and mix money out of the controls stipulated in the legal 

standard of speculation. Consequently, the study showed the comparative 

advantage of the restricted accounts and shares compared to the unrestricted 

investment accounts for these considerations, which are applied in:

• Excessive application of freedom to manage and mix money.

• Excessive involvement of investment account holders in the bank’s 

burdens and revenues.

•  Accounting constraint due to predominance of traditional accounting in 

case of disagreement compared to standards issued by the Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 

• Considering financing operations as investment operations.

• Lack of productive investment compared to financial investment.
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المقدمة

1.موضوع البحث

بينها  من  والتطبيق  الّتأصيل  جمايَل  يف  فنّية  نجاحات  التقليدية  املالّية  حققت 
مستوى  إىل  لرتتقي  األوراق  تتجاوز  تطبيقات  ذات  املالية  األوراق  حمفظة  إدارة 
أنواعها  يف  املخاطر  إدارة  أيًضا  النّجاحات  شملت  االستثامرية، كام  املرشوعات 
حيثام  ينُشُدها  املؤمن  ُة  ضالَّ احلكمة  إن  وحيث  املتفاوتة،  ومستوياهتا  املختلفة 
وقد  واجب،  هو  بل  حممود  التقليدية  املالية  نجاحات  عىل  فاالنفتاح  جيدها)1(، 
احلنيفة  اإلسالمية  الرشيعة  مع  اتَّفق  ما  يف  لكن  الفقهي،  باملعنى  رضورًيا  يكون 
القرارات  جدوى  لضامن  والتطوير  والتطبيق  املعريف  التأصيل  يف  اجلهد  بذل  مع 
املالية، من بينها قرار االستثامر، واعتباًرا لألمهية الكربى التي حتيض هبا احلسابات 
االستثامرية لدعم املوارد الالزمة لتمويل املشاريع االقتصادية، فإنَّ األمانة العلمية 
اخللط  عن  توّلدت  رشعية  أيًضا  تكون  وقد  فنّية،  إشكاليات  عىل  التنبيه  تقتيض 
مبَدئي  تطبيق  يف  اإلرساف  وعن  جهة،  من  والتمويل،  االستثامر  مصطلحي  بني 
منتًجا  املطلقة  االستثامرية  احلسابات  جعلت  أخرى،  جهة  من  واخللط  اإلطالق 

يتأرجح بني الوجود والعدم. 

ويف هذا الّسياق تتوّلد مجلة من التساؤالت:

االتفاق  - أوجه  هي  وما  والتمويل  االستثامر  مصطلحي  بني  الفرق  ما 
واالختالف بني املصطلحني؟ 

ما الفرق بني احلسابات االستثامرية املقيدة واحلسابات االستثامرية املطلقة  -
خاصة يف ما تعلق بصفة »اإلطالق« يف ماهيتها وحدودها؟

)1( أصله:حديث ضعيف عند الرتمذي )5 /51( برقم:7)26( حيث روي من حديث أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه: »الكلمة احلكمة ضالة املؤمن فحيث 
وجدها فهو أحق هبا«. قال الرتمذي: »هذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه«.وإن مل يثبت هذا احلديث مرفوًعا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم 

فإن الفقهاء اعتربوا معناه صحيًحا، ذلك أن املؤمن حيرص عىل بلوغ احلق واحلكمة واخلري مهام كان مصدرها.
 fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa
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احلسابات  - وجود  هيّدد  حقيقيًّا  إشكااًل  متثل  التي  التحفظات  أهم  هي  ما 
االستثامرية املطلقة؟

2.أهمية البحث

من  وذلك  املطلقة  االستثامر  حسابات  أساسّيات  ضبط  يف  البحث  أمهية  تكمن 
خالل:

أ- بيان الفرق بني مصطلحي االستثامر والتمويل العتامده يف توظيف احلسابات 
االستثامرية.

املساهم من جهة، وصاحب احلساب  الشديد بني وضَعي  التقارب  إظهار  ب- 
االستثامري املطلق من جهة أخرى، يف ظلِّ بعض التطبيقات املرصفية.

االقتصادية  التنمية  احلسابات يف  نظرًيا هبذه  املنوط  الدور  بني  الفجوة  بيان  ت- 
احلقيقية وبني دورها الفعيل املنحرص يف عمليات متويل أو استثامر مايل غري إنتاجي.

ث- مل أجد،يف حدود مطالعايت، ُبُحوًثا وُكُتًبا ومقاالٍت، طرحت اإلشكال املذكور 
آنفا، واهلل أعلم.

3. أهداف البحث

هيدف البحث إىل:

التمويل اإلسالمي لالستثامر من خالل حتليل  - تطوير مصادر  املسامهة يف 
يفيض إىل نتائج وتوصيات تساعد يف الّتقليل من الّتحفظات التي تشوب 

احلسابات االستثامرية املطلقة عىل ُمْسَتَوَينْي :
أّواًل : عىل مستوى التطبيقات املرصفية. 

ثانًيا : عىل املستوى االصطالحي ملفهومي التمويل واالستثامر. 
املقّيدة  - االستثامرية  كاحلسابات  أخرى  لصيغ  النسبّية  األفضلّية  بيان 
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واألسهم.

4. مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث يف دراسة جدوى احلسابات االستثامرية املطلقة بسبب ما 
مبدئي  تطبيق  يف  اإلسالمية  املصارف  بعض  إرساف  أمهها  حتفظات  من  يشوهبا 
اإلطالق واخللط من جهة، وهيمنة التعريف اللغوي عىل التعريف االصطالحي 
لالستثامر أّدت إىل اعتبار العمليات الّتمويلية عمليات استثامرية من جهة أخرى.

5. منهجّية البحث

 سيّتبع الباحث املنهجني التاليني:

املنهج التحلييل من خالل: ¦

حتليل علمي للمصطلحات استناًدا لبعض مقاربات التحليل املايل  ٭
خاصة املقاربة الوظيفية.

حتليل علمي لبيانات القوائم املالية لبنك الزيتونة اإلسالمي التونيس  ٭
ذات عالقة بعائد املضاربة ألصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة 

وللمسامهني.

املنهج االستقرائي من خالل استقراء ما جادت به الدراسات الفقهية واملالية  ¦
ذات العالقة بإشكالية البحث الستكامل البناء املعريف.

6.حدود البحث

اعتباًرا لإلشكالية املطروحة تتمثل حدود البحث يف ما ييل :

باإلشكالية  املبارشة  العالقة  ذات  الرشعية  املسائل  لبعض  الباحث  تعرض   -
بداعي احلجة واالستدالل أو التساؤل عىل سبيل اإلنكار، إنكاٌر يستوجبه البعد 



سبة 
ملحا

يئة ا
ية هل

رشع
ري ال

ملعاي
وء ا

يف ض
لقة 

 املط
امرية

الستث
ت ا

سابا
احل

ًجا(
موذ

ونة ن
الزيت

نك 
ية )ب

سالم
ة اإل

املالي
ات 

سس
لمؤ

عة ل
راج

وامل

195

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

التقني الواجب اعتباره يف تعريف املعيار الرشعي؛ لكنه مل ُيعترب عىل غرار مصطلح 
االستثامر.

- ال أقرتح حلواًل فقهية وال ترشيعية لعدم االختصاص، وإن كانت هنالك أبعاد 
ذات عالقة مبارشة باإلشكالية، بل أكتفي بالدعوة إىل مراجعة أوسع بإدراج البعد 
غرار  عىل  الرشعي  البعد  يف  وحزًما  دّقًة  أكثر  ضبط  إىل  أو  االصطالحي،  الفني 
مسألتي »اإلطالق« و«خلط األموال«، والنّظر يف إمكانية وجود شبهة ُغبن من 

عدمها يف بعض التطبيقات املرصفية.

7.خطة البحث

حتتوي اخلطة عىل: 
أ- ملّخِص البحث.

ب- مقّدمِة البحث وفيها: موضوعه، أهدافه، منهجيته، أمهّيته، حدوده وخّطته 
مع االستئناس بالدراسات األخرى ذات العالقة الستكامل البناء املعريف.

ت- البحِث مفّصاًل يف ثالثة مباحث:
االستثامر عن مصطلح  بني فصل مصطلح  والتمويل  االستثامر  األول:  المبحث 

التمويل من عدمه.
باحلسابات  ومقارنتها  املطلقة  االستثامرية  احلسابات  تقديم  الثاني:  المبحث 

االستثامرية املقيدة.
المبحث الثالث: دراسة حتليلية للتحفظات ذات العالقة باحلسابات املطلقة.

خامتِة البحث متضمنة أهمَّ النتائج والّتوصيات.

8. الدراسات السابقة

سامهت العديد من البحوث يف تطوير احلسابات االستثامرية املطلقة؛ إما مبارشة 
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بطريق غري مبارشة من  أو  املتعلقة هبذه احلسابات،  بيان اإلشكاليات  من خالل 
أبعادها  يف  اإلطالق  إشكالية  تتناول  مل  وإن  االستثامر  مصطلح  حتليل  خالل 

املختلفة التي متثل موضوع البحث احلايل.من هذه الدراسات نجد:

أ- بحث )إبراهيم خليل عليان، 2014(: عّرف الباحث االستثامر والتمويل مع 
بالغرم،  الغنم  وقاعدة  بالربا،  تتعلق  مسائل  عىل  مؤكًدا  اإلسالمية،  النظرة  بيان 
وقد بنيَّ لنا أّن حتديد املفاهيم لبنة أساسية لتطوير اجلانب التقني يف مصطلحات 
االقتصاد اإلسالمي من شأنه املساعدة يف تقليل التحفظات التي تواجهها بعض 

املصارف اإلسالمية بسبب تطبيقاهتا املتعلقة باحلسابات االستثامرية املطلقة. 

 :)2009 البعيل،  حممود  احلميد  اإلسالمي)عبد  االقتصاد  أصول  كتاب  ب- 
قّدم الكاتب تقسياًم تقنًيا مهاًم لرأس املال الفني بني متداول وثابت بحكم التغري 
الذي يطرأ عىل رأس املال، وأرى يف هذا التقسيم أخًذا يف االعتبار لبعد هام يف 
إشكاليات االستثامر وهو الزمن، حيث فصل الباحث بني املدى القصري من جهة، 

واملدى املتوسط والبعيد من جهة أخرى.

يف  تتمثل  هامة  إلشكالية  تعرض   :)2002 عمر،  احلليم  عبد  )حممد  ت-بحث 
من  عدة  مسائل  يف  املضاربة  أرباح  وتوزيع  حساب  يضبط  موحد  مرجع  غياب 
ولقد  املضاربة.  تصفية  وتوقيت  الربح  توقيت  اختالف  املودعني،  تالحق  بينها 
وجدت يف هذا البحث أيضا إشكاليات فرعية ذات عالقة باإلشكالية احلالية منها 
إىل  الدعوة  باب  من  الباحث  قدمه  املضاربة وإن  البنكية عىل  املرصوفات  حتميل 

توحيد التطبيقات املهنية وليس من قبيل حتليل وجاهة التحميل.
املنظمة  القواعد  من  مجلة  الباحث  قدم  عيسى، 2010(:  آدم  )موسى  دراسة 
وخلط  املضاربة،  مال  رأس  وسالمة  الربح،  معلومية  بينها:  من  للمضاربة، 
األموال، كام تعرض إىل إشكالية اقتسام الربح يف املضاربة املستمرة، فخلص إىل 
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جوازها وفق مبدأ التنضيض احلكمي)2(.

المبحث األول: االستثمار والتمويل

إّن التحفظات موضوع البحث ال تتعلق بالتطبيقات املرصفية فحسب، بل مردها 
أيًضا اخللط بني مصطلحي االستثامر والتمويل فوجب حتديد ماهيتهام ابتداًء.

المطلب األول: ماهية االستثمار ومنزلته شرًعا. 

االستثامر لغًة مصدٌر لفعل استثَمر أي طلب الثًّمرَة أو الثَّْمَر، وهو محل الشجر، 
َها َوَجَعَلَها ُتْثِمُر)3(. واِسَتثَمر َأْمَواَله أي اِْسَتَغلَّ

أّن  االختصاص  ذات  املراجع  خالل  من  تبنّي  فقد  الفقهي  االصطالح  يف  أّما 
مصطلح االستثامر مل ُيْعَرف عند الفقهاء األّولني هبذا اللفظ بل خاضوا فيه بألفاظ 
يف  الربح  بقصد  املال  يف  والترصف  التنمية،  االستنامء،  باملال،  االجتار  مثل  بديلة 
حني اشتهر مصطلح االستثامر هبذا اللفظ عند الفقهاء املعارصين من بينهم قطب 
سانو حيث عّرفه كطلب لتحصيل نامء املال بالطرق الرشعية كاملضاربة واملرابحة 

واملشاركة.)4(
فإّن  الفقهي،  االصطالح  لتحديد  املستعملة  األلفاظ  اختالف  عن  النظر  وبقطع 
اهلل  نعم  من  لالستزادة  يستثمر  فاملسلم  منه.  والغاية  معناه  يف  خيتلفوا  مل  الفقهاء 
ذلك  عىل  نّصت  كام  االستخالف  ملبدأ  استناًدا  األرض  وعامرة  وتعاىل  سبحانه 
آيات عّدة يف القرءان القرآن الكريم،حيث يقول اهلل تعاىل: ﴿وَأْنِفُقوا مِمَّا َجَعَلُكْم 
ُمْسَتْخَلِفنَي فِيْه﴾)5(. ومعنى اآلية يف تفسري ابن كثري أّن املال كان يف أيدي من قبلكم 

)2( أقّر بذلك أيًضا جممع الفقه اإلسالمي، الدورة عدد 16، مكة املكرمة، 21 - 26 شوال 1422هـ. 
 .www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/،3( معجم املعاين: اجلامع واملعجم الوسيط، معجم عريب- عريب، تعريف ومعنى االستثامر(

)4( قطب سانو، االستثامر : أحكامه وضوابطه يف الفقه اإلسالمي, دار النفائس، عامن، األردن، ط1، 2001،ص 20، جملة جممع الفقه اإلسالمي - 
shamela.ws/browse.php/book-8356/page-21048 املكتبة الشاملة

 أيًضا إبراهيم مقداد، زياد، الضوابط الرشعية الستثامر األموال، بحث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول: االستثامر والتمويل يف فلسطني بني آفـاق التنميـة 
والتحديـات املعـاصـرة املنعقد بكلية التجارة يف باجلامعة اإلسالمية يف الفرتة من ) - 9 مايو 2005م

)5( سورة احلديد:7.
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احلالل  االستثامري  . واإلنفاق  اهلل)6( طاعة  يف  فاستعملوه  إليكم،  يصري  أن  قبل 
الذي ينفع الناس سبيل من سبل طاعة اهلل عز وجل. وقد سّخر اهلل ذلك لإلنسان 
ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه  يف قوله:﴿هُو الَّ
أقاليمها  أقطارها، وترددوا يف  النُُّشوُر »﴾)7(. أي: سافروا حيث شئتم من  َوإَِلْيِه 
وأرجائها يف أنواع املكاسب التجارات.))( والتجارة وجه من أوجه عامرة األرض 
التي دعانا إليها اهلل تعاىل يف قوله: ﴿َوإىَِلٰ َثُموَد َأَخاُهْم َصاحِلًا ۚ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا 
َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ  ُه ۖ ُهَو َأنَشَأُكم مِّ ٍه َغرْيُ ْن إَِلٰ اهللََّ َما َلُكم مِّ
يٌب﴾ )9(.أي جعلكم ُعاّمًرا لألرض باستخراج الثروة  ِ ُتوُبوا إَِلْيِه ۚ إِنَّ َريبِّ َقِريٌب جمُّ
اإلدارة  سوء  من  املال  حفظ  فوجب  التلف  مع  جتتمع  ال  والعامرة  وتنميتها.)10( 
تِي َجَعَل اهللَُّ َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ مصداًقا لقوله :﴿ َواَل ُتْؤُتوا السُّ
ْعُروًفا ﴾)11(. ومعنى اآلية أّن باملال يقوم معاش  فِيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا هَلُْم َقْواًل مَّ
الناس من التجارات وغريها. وأّما السفهاء، فقد صنّفهم ابن كثري ثالثة أصناف: 
وقد  اإلدارة.)12(  لفقدان عقله، وميسء  واملجنون  العبارة،  الصغري ألنه مسلوب 
اعترب حممد الطاهر بن عاشور اختالل الّترصف يف املال هو األظهر ألنه األوسع 

يف املعنى.)13( 
الّضوابط  إىل  االستثامر  خيضع  فيه،  والرتغيب  االستثامر  عىل  احلث  مقابل  يف 
الرشعية بأن يكون حالاًل مراعًيا للكليات اخلمس بحفظ الّدين والنّفس والعقل 
والنّسل واملال. أيًضا، ال بد أن يكون القرار االستثامري موافًقا لفقه األولويات؛ 
إذ ُيعدُّ ترتيبها اليوم أمًرا واجًبا بسبب ما تعانيه بعض البالد اإلسالمية من ضعف 
اقتصادي نتيجة اخللل يف ترشيد خططها االستثامرية، ويف هذا السياق يعّد التحليل 

)6( ابن كثري الدمشقي، احلافظ، تفسري القران العظيم، بريوت: دار الكتب العلمية، طبعة جديدة منقحة مصححة، 2006، ج4، ص1)2.
)7( سورة امللك:15.

))( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق،  ج4 ، ص 366. 
)9( سورة هود: 61.

)10( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3، ص 425 .
)11( سورة النساء: 5.

)12( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج1، ص433. 
)13( حممد الطاهر بن عاشور، » تفسري التحرير والتنوير«،  تونس: الدار التونسية للنرش، 4)19، ج 4، ص 236-233 .
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الفقهي لإلمام الّشاطبي مرجًعا قّياًم يف نقاط عدة من بينها اعتبار احلاجات مكّملة 
إقامة  إفراط وال تفريط.)14( فال بأس من  للرضوريات متيل هبا إىل االعتدال فال 
مرشوعات استثامرية تستجيب حلاجات الناس يف رفع املشقة عنهم لكن باعتدال، 

وبعد انجاز االستثامرات الرضورية التي تقوم هبا شؤون دينهم ودنياهم. 
وتكاماًل مع اجلانبني اللغوي والرشعي ال بد من بيان االصطالح الفني لالستثامر 
واملراجع  البحوث  دراسة  تبنّي من خالل  وقد  اإلسالمي.  االقتصاد  منظور  من 
حيث  اللغوي،  البعد  عليه  هييمن  االصطالح  هذا  أّن  العالقة،  ذات  املتخصصة 

نجد يف أكثر البحوث القواسم املشرتكة التالية :
 توظيف واستغالل املال »بكاّفة صوره« من ذلك املرابحة. )15( ٭
االستثامر  ٭ يتعلق  فقد  الزمنّية؛  املّدة  عن  النظر  برصف  املال  رأس  تنمية 

بعمليات وأصول متداولة، وهذا إشكال فني غري يسري، نظًرا ألمهية فصل 
الّسلعية  الدورة  بني  فشّتان  دوران األصول«،  »نسبة  معيار  وفق  األصول 

ودورة األصول الثابتة. 
فاّلذي أراه أّن مصطلح االستثامر من زاوية االقتصاد اإلسالمي جيب أن يكون فنيًّا 
مع األخذ بالضوابط الرشعية املتعلقة بمسألة التحريم وحفظ الكلّيات واملقاصد 

فيكون كالتايل:
من  - أكثر  حالل يف  نشاط  يف  تستهلك  ثابتة  أصول  اإلنفاق برشاء  ماهيته: 

دورة إنتاجية.)16( 
حملُّه: أصول ذات عالقة باإلنتاج مادية )آلة...الخ( أو غري مادية )برجميات  -

اإلنتاج...الخ( 

)14( اإلمام الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، املوافقات يف أصول الرشيعة، ختريج اآليات وضبط األحاديث: الشيخ إبراهيم رمضان، بريوت: 
دار املعرفة، د.ت، ج 2،: املقاصد، ص327 – 329: حيث اعترب الشاطبي املقاصد الرضورية تلك التي ال بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، وهي 
األصل، أّما احلاجيات فلرفع املشقة والضيق وهي جارية يف العبادات واملعامالت، وأما التحسينات فيصفها »بمحاسن العادات من الزينات ال تتواجد 

مع املدنسات«، ويف ص332 أكد عىل مسألة هامة للحاجيات باعتبارها مكملة للرضوريات باعتدال.
 www.darelmashora.com/download.as .،215( شحاته، حسني، »الضوابط الرشعية لالستثامر اإلسالمي«، ص(

)16( بعض التعريفات تدرج أيًضا التغري يف املخزونات من السلع النهائية والوسيطة يف االقتصاديني التقليدي واإلسالمي وهذا إشكال فنّي يتعلق 
باإلدارة املالية حيث ال نعترب منها إال املخزونات االحتياطية ألهنا حتمل صفة األصل الثابت وختضع بالتايل ملبادئ إدارة األصول الثابتة.
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إيرادات مستقبلية منتظمة عىل مدى متوسط وبعيد  -  هدفه: احلصول عىل 
لتنمية املال وحفظه من التلف.

 غايته وإطاره: الغاية األسمى عامرة األرض تطبيقًا ملبدأ االستخالف،  -
وامتثاالً ألمر اهلل وطاعة لرسوله يف مسالة اإلنفاق وعدم االكتناز 

والكسب احلالل، ونفع املؤمن لذاته ولغريه.

يف التمويل المطلب الثاني: تعر

َتاُج  حَيْ أي  إىَل مَتِْويٍل  وُع  امْلَرْشُ َتاُج  حَيْ فنقول  َل،  َموَّ لفعل  اسم مصدر  لغًة  الّتمويل 
املناسبة إلنجاز  املالية  املوارد  البحث عن  فنيًّا، فمعناه  أّما اصطالًحا  َماٍل)17(.  إىَل 
التكلفة  املالية األجدى وفق معايري أمهها  املرشوع االستثامري وتشكيل اهلندسة 
الرتجيحية ملصادر التمويل ومستوى املخاطرة، ومن بني مصادر التمويل نذكر: 
املوارد الذاتية، واملصادر اخلارجية كاملرابحة، السلم، االستصناع، البيع اآلجل، 

اإلجارة املنتهية بالتمليك والقرض احلسن. 
واستناًدا هلذا العرض، يمثل مصطلَحا التمويل واالستثامر وجهني خمتلفني لعملة 
ينفصالن  لكنهام  كليهام؛  حمّل  ألنه  الثابت  األصل  يف  يشرتكان  فكالمها  واحدة، 
الفنية  باخلصوصيات  ُيعنَى  االستثامر  كان  فإن  باألصل.  املتعلقني  اإلشكالني  يف 
بمصادر  ُيعنى  التمويل  فإن  اختياره،  يف  األسايس  املعيار  وهي  لألصل،  واملالية 

التمويل األجدى للحصول عليه. 

 /www.almaany.com/ar/dict/ar-ar،17( معجم املعاين: اجلامع واملعجم الوسيط، معجم عريب- عريب، تعريف ومعنى التمويل(
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ية،َ أنواعها وضوابطها المبحث الثاني: ماهية الحسابات االستثمار

والضوابط  الفنّية  اخلصوصيات  حول  املبحث  هلذا  األساسية  الفكرة  تتمحور 
لإلقرار  أساًسا  مرجًعا  يعد  الذي  للمضاربة  الرشعي  املعيار  يف  الواردة  الرشعية 
بوجود حتفظات من عدمها مع االستئناس بمقارنة صنفي احلسابات االستثامرية 

املطلقة واملقيدة. 

ية: ماهيتها ومشروعيتها المطلب األول: الحسابات االستثمار

متثل احلسابات االستثامرية منتًجا خاًصا باملصارف اإلسالمية حيث متكن العمالء 
من إيداع أمواهلم لديه بغية استثامرها لالسرتباح يف إطار عالقة قد ختضع ألحكام 
كام  متويل  عالقة  وليست  رشاكة،  عالقة  فالعالقة  الرشعية))1(،  املضاربة  رشكة 
احلال يف حسابات االدخار يف املصارف التقليدية، واملقصود باملضاربة االشرتاك 
املرشوع  مدير  )املستثمر( وبعمل من جانب  املال  بامل من جانب رب  الربح  يف 
بنّص  يسمى  بعقد  املضاربة  وتنعقد  املضاربة(  عامل  أو  )املضارب  االستثامري 

املعيار الرشعي رقم13 »عقد مضاربة« أو »عقد قراض« أو »عقد مقارضة«)19(.
 أّما من ناحية مرشوعيتها فاملضاربة جائزة رشًعا إذ عمل هبا الصحابة ريض اهلل 
عنهم يف عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم وأقّرهم عليها ومستندهم يف ذلك 
ُبوَن يف األَْرِض  قول اهلل تعاىل: ﴿...َعِلَم َأْن َسيُكوُن ِمنُْكْم َمْرىَض وآخُروَن َيرْضِ

َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهللِ َوآَخُروَن ُيَقاتُِلوَن يف َسبِيل اهللِ ص...﴾)20(. 
ويتميز عقد املضاربة الرشعية بتصنيفه التعاقدي حيث يدرج ككل عقد اسرتباح 
ضمن عقود الرشكات، لكن خصوصياته تدفع نحو متييزه عنها)21(. فإن كان رأس 

))1( وقد ختضع أيًضا إىل أحكام نظام الوكالة يف حال وّكل املستثمر املرصف لالسرتباح.
)19( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، »املعايري الرشعية«، صفر1437هـ / 2015، املعيار الرشعي رقم13 )معدل(، ص365. 

/aaoifi.com

)20( سورة املزمل: )1
للاملية  االمتثال  مركز  تونس:  اإلسالمي،  املرصيف  الثاين: النظام  املساق  اإلسالمية،  املالية  املعامالت  يف  امليرسة  املوسوعة  عزالدين،  )21(خوجة، 

اإلسالمية، 2013م، ص77.
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املال يف عقود الرشكات من جنس واحد )املال يف رشكة األموال، واجلهد يف رشكة 
األبدان، أو السمعة يف رشكة الوجوه(، فإن عقود االسرتباح تتميز بمزاوجة املال 
املزارعة واملغارسة، وبعكس عقود الرشكات  للجهد يف املضاربة أو لألرض يف 
وتقاسم  والترصف  اإلدارة  يف  بحقه  املال  رأس  يف  حقه  رشيك  كل  جيمع  حيث 
النتائج، ربًحا وخسارًة، ففي عقد املضاربة ينفصل هذا احلق فتنحرص اإلدارة بني 
أو  تعدى  إذا  إال  فقط،  بل خيرس جهده  املال  يتحمل خسارة  املضارب وال  يدي 

قرّص فعليه األمرين.

المطلب الثاني: أنواع المضاربة

تنقسم املضاربة وبالتايل احلسابات االستثامرية إىل مطلقة ومقّيدة.
احلسابات  يف  املودعة  املبالغ  أساس  عىل  الصيغة  هذه  تتم  المطلقة:  المضاربة 

املال  رب  »يفّوض  ييل:  كام  املعيار  عّرفها  وقد  )املطلقة(،  املشرتكة  االستثامرية 
وخربته،  أمانته  يف  ثقته  عىل  اعتامًدا  وذلك  واسعة  تقديرية  سلطات  للمضارب 
مقصود  حتقيق  يف  الطرفني  مصلحة  بمراعاة  مقيد  فهو  اتسع،  مهام  واإلطالق 
النشاط  الربح، وأن يتم الترصف وفًقا لألعراف اجلارية يف جمال  املضاربة، وهو 
االستثامري موضوع املضاربة«)22(. ومن اإلشكاليات التي تطرحها هذه احلسابات 
تلك املتعلقة باحتساب الربح بسبب تواتر املودعني وعمليات السحب واإليداع 
قّياًم  رياضًيا  نموذًجا  قنطقجي  مظهر  سامر  قّدم  وقد  خمتلفة  متعددة  تواريخ  يف 

لتجاوز هذا اإلشكال)23(.
االستثامرية  احلسابات  يف  املودعة  املبالغ  أساس  عىل  تتم  المقيدة:  المضاربة 

الذي  املجال  أو  باملكان  املضارَب  املال  فيها رب  يقّيد  )املقّيدة( حيث  املخّصصة 
يعمل فيه وبكل ما يراه مناسًبا بام ال يمنع املضارب عن العمل.

)22( املعيار الرشعي، مرجع سابق، ص 371.
 .www.kantakji.com 23( قنطقجي، سامر مظهر، » نموذج توزيع أرباح وخسائر رشكات املضاربة«، سلسلة فقه املعامالت، ص25-)2، موقع النرش(
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ولكن برغم هذا التقسيم فإن صفتي اإلطالق والتقييد تظالن نسبيتان حيث إنَّ يف 
املضاربة املقيدة يشء من اإلطالق ويف املضاربة املطلقة يشء من التقييد، كام يبينه 

اجلدول التايل. 
ي اإلطالق والتقييد. 

َ
 جدول رقم 1: مقارنة صنفي المضاربة وفق مبدئ

جمال التقييدجمال اإلطالق

مطلقة
اختيار البنك 

لالستثامر 
اإلنتاجي وإدارة 

املضاربة

ما خرج عن حمل اإلطالق كاهلبة، أو التنازل، وكل ما 
يعطل الربح، أو يدفع نحو خماطرة ال تتناسب مع هذه 

احلسابات خاصة املخاطر البنكية أو إرشاك املودعني يف 
أعباء وإيرادات ال ترتبط مبارشة باملضاربة.

اختيار املجال االستثامري ونوع االستثامر يعود لرب املال  إدارة املضاربة مقيدة
فيتقيد به املضارب إن قبل بذلك، وللمضارب إمكانية 
اقرتاح االستثامر الذي يراه مناسًبا لكن يعود لرب املال 

قبوله أو رفضه.
املصدر: من عمل الباحث مع االستئناس باملوسوعة امليرسة يف املعامالت املالية اإلسالمية)24(

المطلب الثالث: الضوابط الشرعية الواردة في المعيار الشرعي رقم 31

العنوان  خيضع عقد املضاربة إىل مجلة من األحكام الرشعية املنصوص عليها يف 
الرابع من املعيار يف أربعة بنود حيث ُيصنف عقد املقارضة وفق البند األخري من 
بني عقود األمانة، فعىل املضارب أن يكون أمينًا عىل مال املودع، وال يضمن إال يف 
حال التعدي أو التقصري، أّما ضوابط احلسابات االستثامرية املطلقة حتديًدا فتتعلق 

بام ييل:

املال  رب  من  كتفويض  الرشعي  املعيار  عّرفها  حيث  اإلطالق:  صفة  أ- 

للمضارب بسلطات تقديرية »واسعة« وذلك اعتامًدا عىل ثقته يف أمانته وخربته، 

)24( د. خوجة، عزالدين ، املوسوعة امليرسة، مرجع سابق، ص77.
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ُلطات يف باب  السُّ َلت هذه  الربح، وقد ُفصِّ لتحقيق املقصود من املضاربة، وهو 
 صالحيات املضارب وترّصفاته يف البند الّتاسع يف حوايل 14 نقطة توضيحية)25(.

ولكن بقدر اتساع هذه السلطات ُيِقرُّ املعيار ذاته بتقييد اإلطالق يف مسائل عدة 
من بينها ما جاء يف: 

البند 1.5:»... واإلطالق مهام اتسع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفني  ¦
يف حتقيق مقصود املضاربة، وهو الربح، وأن يتم الترصف وفًقا لألعراف 

اجلارية يف جمال النشاط االستثامري »موضوع املضاربة«.

لالستثامر  ¦ املناسبة  واألسواق  واألماكن  األوقات  3.1.9 :»اختيار  البند 
واآلمنة من األخطار قدر اإلمكان«.

جيوز  ما  عىل   ،6/1/9 البند  من  األوىل  الفقرة  نصت  حيث  الخلط :  مبدأ  ب- 

للمضارب القيام به بإذن أو بتفويض من رب املال كام ييل: »أن َيضمَّ إىل املضاربة 
رشكًة يف االبتداء أو يف أثناء املضاربة، سواًء كانت الرشكة من مال املضارب أم 
من طرف ثالث، وإّن خلط ودائع االستثامر املطلقة بأموال املؤسسات هو من هذا 
أو من  ثالث  املتأتية من طرف  املالية  أّن املضاربة تسبق الرشاكة  القبيل.« ومعناه 
املضارب كاملرصف فيجمع حينئذ هذا األخري صفتي املضارب بجهده والرشيك 

برأس ماله.

المبحث الثالث : دراسة تحليلية للتحفظات الواردة على الحسابات 

ية المطلقة االستثمار

املطلقة  باملضاربة  العالقة  ذات  التحفظات  دراسة  عىل  املبحث  فكرة  تقوم 
للتمويل  االصطالحي  التعريف  املستوى  وعىل  املرصيف  التطبيق  مستوى  عىل 

واالستثامر.

)25( هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار الرشعي رقم13 )معّدل(،ص376-374.
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المطلب األول: التحفظ على مبدأ »اإلطالق« 

تطرح صفة اإلطالق إشكاليات كربى قد هتدد اجلدوى من احلسابات االستثامرية 
املشرتكة وبالتايل وجودها كمنتج من منتجات املالية اإلسالمية حيث تبني ما ييل: 

أ- أقّر املعيار الرشعي بنسبّية اإلطالق برغم اتساعه كام جاء يف البند 1.5 املبنّي 
آنًفا لكننا نالحظ »إطالق صفة اإلطالق« من طرف عديد من املؤسسات املالية 

اإلسالمية عند توظيف احلسابات االستثامرية املطلقة يف مسائل من بينها:

توظيف احلسابات يف عمليات متويل كاملرابحة واإلجارة، وهي دون شك  ¦
آليات متويلية وليست استثامرية.

إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية املشرتكة يف حتمل أعباء وإيرادات  ¦
خارجة عن مقتضيات املضاربة. 

صفتان  ومها  واخلربة،  األمانة  بصفتي  اإلطالق  الرشعي  املعيار  ربط  ب- 
صفة  األمانة  إذ  مضاربًا  بصفته  البنك  يد  إلطالق  العّلة  مقام  تقومان  ال 
الزمة  صفة  أيضًا  واخلربة  واملقيدة،  املطلقة  بنْوَعْيها  املضاربة  يف  متأصلة 
تقوم  أصاًل  املضاربة  ماهية  أّن  باعتبار  تصنيفها  عن  النظر  برصف  للمضاربة 
عن  النظر  برصف  أخرى،  جهة  من  اإلدارة  وخربة  جهة،  من  املال  مجع  عىل 
ال  الرشعي  املعيار  يف  الواردتني  الّصفتني  هاتني  فان  بالتايل،  املضاربة،  نوع 
جمال  اختيار  يف  يكمن  اإلطالق  أن  أراه  فاّلذي  لإلطالق،  احلجة  مقام  تقومان 
اإلسالمي)26(. ديب  األردن  كبنك  املصارف  بعض  به  عملت  ما  وهذا   االستثامر 
 وكذا الرأي عند بعض الباحثني، وإن مل يتعرضوا إىل حتليل صفة »اإلطالق«)27(.

)26( بنك األردن ديب اإلسالمي، »ملخص: تنظيم العالقة بني البنك و أصحاب حسابات االستثامر«، د.ت ، وقد أكد البنك عىل ربط اإلطالق بلفظ 
                                                jdib.jo/sites/default/files/pdf/retailar.doc .2الربنامج االستثامري«، ص«

)27( من بينهم خوجة ، عزالدين، حيث فّصل الفرق بني احلسابات االستثامرية املطلقة واحلسابات االستثامرية املقيدة املتمثل يف الربط بمجال 
استثامري معني إىل جانب إمكانية خلط  أموال املودعني بامل املضارب من عدمها، النظام املرصيف اإلسالمي، ص305-290 .
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مصطلح  عن  االستثمار  مصطلح  فصل   : الثاني  التحفظ  الثاني:  المطلب 

التمويل من عدمه 

املالية  القوائم  وحتليل  العالقة  ذات  والدراسات  البحوث  استقراء  خالل  من 
لبعض املؤسسات املالية اإلسالمية تبنّي انحياز املصطلح االقتصادي اإلسالمي 
باملعنى  االستثامر  أن  حني  يف  واللغوي  الفقهي  لالصطالحني  باالستثامر  املتعلق 
مع  اإلسالمية  املالية  فيه  تشرتك  أن  بد  ال  فني  مصطلح  هو  واملايل،  االقتصادي 
يف  الرشعية.  الضوابط  مع  تتعارض  مل  دامت  ما  األخرى  املالية  االختصاصات 
التمويل من  االستثامر عن مصطلح  إشكالية فصل مصطلح  ُتطرح  السياق  هذا 
بحوث  فلقد طّورت  والقرار،  االصطالح  ناحيتي  من  املالية  األدبيات  عدمه يف 
التحليل املايل مقاربًة وظيفية تقّسم نشاط املؤّسسة إىل وظائف حمّددة لكل واحدة 
اإليرادات:  من  ومصادرها  املالية  املوارد  من  وحاجتها  وهدفها  خصوصياهتا 
التقسيم  وهذا  التمويلية.  والوظيفة  االستثامرية  والوظيفة  االستغاللية  الوظيفة 
الوظيفي يمّكن املحلل املايل من حتليل جدوى القرارات املالية املتعلقة بكل وظيفة 
وحرص موطن اخللل أو القوة فيها، والقرار االستثامري ُيعد من أصعب القرارات 
املالية ملا يتطلبه من ختطيط واستشارة ودقة يف حساب التكاليف املؤكدة واملتوقعة، 
وملا هلذا القرار من تأثري عىل استمرارية املؤسسة يف ممارسة نشاطها، أّما التمويل، 

فهو قرار مايل بحت يعود للمدير املايل دون سواه، ويعتمد عىل :

أ- قاعدة التوازن املايل املتمثلة يف اختيار مصدر التمويل الذي تتوافق مدته تقريًبا 
مصدر  دفوعات  تغطية  يتم  حيث  اقتناؤه  املزمع  لألصل  االفرتايض  العمر  مع 
االستثامري،  بالقرار  التموييل  القرار  يتأثر  وهبذا  األصل،  إيرادات  من  التمويل 
االستثامر  عائد  حساب  عند  التموييل  بالقرار  االستثامري  القرار  يتأثر  وباملقابل 
مثاًل، بالتايل ثمة عالقة جدلية بني القرارين ال تعني أّن التمويل جزء من االستثامر 

أو العكس، بل متثل منطقة مشرتكة بينهام فحسب كام يبينه الرسم التايل.
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رسم بياني: المنطقة المشتركة بين االستثمار والتمويل

املصدر: من عمل الباحث. البيانات تقوم عىل مبادئ عامة يف االقتصاد.

ب- اختيار مصدر التمويل املوافق للقاعدة املذكورة واألقل تكلفة. 

الفصل  التي توجب  الفنية  املنظور، فإن لكل قرار اختصاصاته ومبادئه  من هذا 
ال  فنية  مسألة  وهذه  املشرتكة،  العنارص  يف  الوصل  اعتبار  مع  القرار  ماهية  يف 
عالقة للضوابط الرشعية هبا، وال للتعريفات اللغوية لتربير إدراج التمويل ضمن 

القرارات االستثامرية))2(.

))2(بإمكان القارئ التوسع يف هذا الشأن : 
Hung-Gay, Fung, Jot Yau, Gaiyan Zhang, “Financial Theory, Breakdown of Separation Theorems, and Corporate Policies”, International Re-

.view of Accounting, banking and Finance (IRABF), vol 3, n°1, Spring 2011, pp,26-28, www.irabf.org/FinancialTheoryBreakdown

 تناول الباحثون يف هذا املقال مسألة الفصل بني قراري االستثامر والتمويل يف عالقته بقيمة املؤسسة ) التأثري أو احلياد( مع مناقشة املقال الشهري ملدليان 
وميالر يف نسختيه لسني )195 و1963.

 Beysul, Aydac et Cyville, mandou, « Iinvestissement et financement de l›entreprise», pp14-15, http://www.decitre.fr/media/pdf/feuilletage/.

هندسة  -
مالية

تفاوض عىل  -
التكاليف: عموالت، 

أرباح...
جدول الدفوعات  -

)االستخالص(
 عوائق : سيولة، مردودية،  -

خماطرة
تكلفة رأس مال  -

مصدر التمويل
 اختصاص  -

مايل... الخ

تكلفة  -
احلصول 

عىل األصل
العمر االفرتايض  -

لألصل
سوق عرض األصل : حميل  -

أجنبي 
عائد االستثامر... -

الخ

خصائص  -
األصل التقنية 

) معايري صناعية  -
كالطاقة اإلنتاجية، 

الصيانة...الخ(
استشارات تقنية -
تعدد اختصاصات  -

املتدخلني تقني مايل، جتاري...
الخ

القرار االستثامرياملنطقة املشرتكةالقرار التموييل
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المطلب الثالث: التحفظ الثالث: المخاطرة والشفافية في ظل مبدأ خلط األموال 

اخللط معناه املشاركة أو االشرتاك وقد ثبت ذلك يف القران الكريم عندما ختاصم 
أَخوان عند سيدنا داوود حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿قَال َلقْد َظَلَمَك بُِسؤاِل 
َنْعَجتَِك إىل نَِعاِجِه ص وإنَّ كثرًيا مَن اخلَُلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعىَل بْعض إالَّ الذيَن 
بينها  احِلاِت...﴾)29(. وهو مبدأ معمول به يف مسائل عّدة من  الصَّ امنُوا وعِمُلوا 
حساب وعاء الزكاة إْذ ختلط األموال التي من نفس اجلنس كخلط خمتلف أشكال 
النقود مثاًل ال حرًصا. بالتايل ال يوجد مانع رشعي للخلط من ناحية املبدأ، أما من 
يمثل  إرادة عقدية،  تزاوجه  اّلذي  االختياري  اخللط  فإن  فان  العقود،  فقه  ناحية 
رشكة عقد، كام يف املضاربة، وخلط احلسابات االستثامرية املطلقة بأموال املضارب 
املرصيف، يمثل عقدين منفصلني، مها عقد مشاركة فيكون للمضارب نصيبه من 
الربح بصفته رشيًكا إن وجد، وعقد مضاربة فيكون للمضارب نصيبه من الربح 
ا يف ملكه بفعل ما يرتتب له  بصفته مضارًبا إن وجد، وإن كان ربحه األول مستقرًّ
من الرشاكة، فان ربحه الثاين مرتدٌد وفق مبدأ سالمة رأس املال إن تم التوزيع عىل 
أساس التنضيض احلكمي، فال يستقر له ربح كمضارب إالّ بالتنضيض احلقيقي 
ثالث،  طرف  بأموال  أو  بأمواله  املشاركة  البنك  فبإمكان  املضاربة،  انتهاء  عند 
فيلحقها بأموال أصحاب احلسابات االستثامرية املشرتكة؛ ولكن وفق الضوابط 

املنصوص عليها يف املعيار الرشعي من بينها ما تعلق بإشكالية البحث وهي : 
أ- الفقرة األوىل من البند 6/1/9، املذكور آنًفا، حيث إنَّ املضاربة سابقة 
للرشاكة املالية فُتْلَحُق الثانية باألوىل وليس العكس حتى لو كانت املضاربة 
يف بدايتها، وشّتان بني أن ندعم وعاء املضاربة بأموال البنك بصفتهٍ  رشيًكا 
أو أن ُنْلِحَق ودائع أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة بأموال الرشيك 
املايل )كالبنك(، ففي احلالة األوىل، وهي األصل، حّدد املضارُب برناجمه 
األوقات  )اختيار   3/1/9 الفصل  اعتبار  مع  للمضاربة  االستثامري 

)29( سورة ص: 23
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واألماكن واألسواق املناسبة لالستثامر واآلمنة من األخطار قدر اإلمكان( 
قدر  مضبوطة  خماطرة  عىل  تقوم  للمضاربة  االستثامرية  اخلطة  أّن  ومعناه 
الرتباطها  منها  مفّر  ال  إْذ  أساًسا)30(  االستغاللية  املخاطرة  وهي  اإلمكان 
فاخلطة  الثانية،  احلالة  يف  أّما  املضاربة،  موضوع  اخلدمة  أو  باملنتج  املبارش 
االستثامرية مل توضع هبدف املضاربة، إنام وضعت وفق اسرتاتيجية البنك 
وقابليته  وإمكانياته  التنافيس  وموقعه  أهدافه  ناحية  من  لوضعه  اعتبارًا 
منها  جزء  يف  تعني  ال  املخاطر  من  متفاوتة  ومستويات  خمتلفة  ألنواع 
صاحب احلساب االستثامري فيضم إىل أمواله الودائع االستثامرية لتخدم 

اسرتاتيجيته املحددة مسبًقا، ومن بني هذه املخاطر نذكر:
خماطرة تتعلق بإدارة التالؤم بني األصول واخلصوم )بام يف ذلك االلتزامات  ¦

Asset and Liability Management (ALM( )خارج املوازنة
 املخاطرة االستغاللية املتعلقة باخلدمات غري التمويلية )السحب، اإليداع،  ¦

االستشارة، نظام العمل... الخ(
املخاطرة التمويلية املتولدة عن عمليات التمويل كاملرابحة اآلجلة والسلم  ¦

واإلجارة.
خماطرة متعلقة باألسواق من بينها سوق الرصف.  ¦
¦ . )31()FATCA( خماطرة تتعلق بالتحايل والتهرب الرضيبي

بالتايل فان احلالة الثانية وهي املعمول هبا يف العديد من املصارف اإلسالمية من 
بينها بنك الزيتونة التونيس متثل خرقًا واضحًا للفصلني املذكورين بإحلاق السابق 

لاّلحق.

)30( يف الواقع ثمة خماطرة متويلية ناجتة عن البيع اآلجل لكنها حمدودة مقارنة باملخاطرة التمويلية املرصفية. 
 FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act 31( قانون أمريكي يدعى(

.https://www.ing.be/SiteCollectionDocuments/USCornerFAQFR.pdf
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جدول رقم 2: المضاربة بين األصل والواقع في باب المخاطرة

حالة أوىل )األصل كام يف املعيار 
الرشعي( :  مضاربة سابقة يف 

مرشوع استثامري إنتاجي

حالة ثانية )خمالفة ملعيار املضاربة(: 
مضاربة مدجمة يف خمتلف أنشطة البنك

- متعلقة باملنتج غري املرصيف استغاللية
- حمدودة بحكم طبيعة املنتج 

املعروض 

-اخلدمات املرصفية غري التمويلية وال 
رصف العملة

-واسعة بحكم حجم االستثامر والقطاع 
املرصفيني

-عند البيع آجاًلمتويلية
-حمدودة

- متويل مرصيف: مرابحة إجارة، سلم، 
استصناع...

-واسعة
حمدودة يف القطاع الذي قطاعية

وظفت فيه احلسابات )جتاري 
أو صناعي أو خدمايت غري 

مرصيف( 

خماطرة هتم املرصف ككل وهي عديدة : 
خماطر الّسوق املرصفية، خماطر خاصة 

بالسوق املالية اإلسالمية، خماطر 
استغاللية، خماطر إدارة التالؤم بني 

األصول واخلصوم... الخ
 واسع حمدود املخاطرة اإلمجالية

املصدر: من عمل الباحث مع االستئناس بالتقرير املايل ملرصف الزيتونة يف باب املخاطرة املرصفية.)32(

ب- البند )/9 إذ ال نجد يف القوائم املالية ملرصف الزيتونة مثاًل تفصياًل لربحه 
املتأيت بصفته مضارًبا وربحه بصفته رشيًكا يف املضاربة وهذا خمالف من ناحيتني:

من ناحية فنية متعلقة بأمهية الفصل من أجل تقييم جدوى القرارات املالية  ¦
عرب تقييم مردودية البنك بصفته مضارًبا وبصفته مشارًكا مقارنة بعملياته 

األخرى ألخذ القرار بالتوسع يف املضاربة أو االنكفاء.
من ناحية الشفافية املالية حيث أولتها جلنة بازل مكانة هامة منذ اتفاقها الثاين  ¦

الصادر سنة 2004 حتديًدا يف باب »الشفافية املالية وانضباط السوق«،كام 
أقّرت معياًرا للحوكمة من تسعة مبادئ ُخِصص الّسابع منها للشفافية يف 
املالية اإلسالمية مجلة  تبنى جملس اخلدمات  النشاط املرصيف)33(. كام  إدارة 

www.banquezitouna.com/Fr ،2015 32( بنك الزيتونة، التقرير املايل لسنة(
https://www.bis.org .2006 33( بنك الدفوعات الدولية، جلنة بازل للرقابة املرصفية وتدعيم احلوكمة يف املؤسسات املرصفية، فرباير(

طبيعة اخللططبيعة املخاطرة
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من املبادئ اإلرشادية وأصدر عّدة معايري من بينها معياًرا للحوكمة لتأكيد 
يف  ذلك  ورد  كام  للمقارنة  املعلومة  وقابلية  واإلفصاح  الشفافية  حتمية 

املبدأين اخلامس والسادس حلفظ حقوق« أصحاب املصالح«)34(.

المطلب الرابع : التحفظ الرابع : صاحب الحساب االستثماري المطلق في بعض 

المصارف اإلسالمية: »مساهم منزوع الصفة«

توزيع  لسياسة  املنظمة  والنصوص  املالية  القوائم  قراءة  خالل  من  تبني  لقد 
املساهم  الشديد بني وضَعي  التقارب  البنوك اإلسالمية  املضاربة لعدد من  عائد 
ومرّد  رقم:3،  اجلدول  اجلدول  يبّينه  كام  املطلق  االستثامري  احلساب  وصاحب 
ذلك خلط التمويل باالستثامر من جهة، واتِّباع سياسة إرشاك صاحب احلساب 
االستثامري املطلق يف حتمل كل أعباء املرصف، وإرشاكه يف االنتفاع بكل إيراداته 

من جهة أخرى. 
الجدول رقم :3 مثال عن إشراك صاحب الحساب االستثماري المطلق في أعباء المصرف وإيراداته 

 مدى 
اإلرشاك 

إدراج كل املرصوفات 
واإليرادات

املرصوفات العمومية 
واإلدارية

ال حتميل للمرصوفات 
العامة

بنك الزيتونة )تونيس(البنك
بنك فيصل اإلسالمي 

املرصي
املرصف اإلسالمي الدويل 

لالستثامر والتنمية

بنك ديب اإلسالمي
بنك البحرين اإلسالمي

بنك السودان املركزي

املصدر: بحث عن »األسس الرشعية واملحاسبية لتوزيع األرباح يف املصارف اإلسالمية« للدكتور عبد احلليم 
عمر، حممد« عدا مرصف الزيتونة الذي يمثل حمور البحث احلايل)35( .

)34( دار املراجعة الرشعية، »احلوكمة يف املؤسسات املالية واملرصفية العاملة وفق الرشيعة اإلسالمية«، مؤمتر حوكمة الرشكات املالية، الرياض، ربيع 
األول )142هـ / 17-)1 أبريل 2007، ص4 وما بعدها.

اإلسالمية يف  املرصفية  املؤسسات  دور  مؤمتر:  اإلسالمية«  املصارف  األرباح يف  لتوزيع  واملحاسبية  الرشعية  »األسس  احلليم عمر، حممد،  عبد   )35(
2002م.  7-9 مايو  1423هـ/  26-)2 صفر  االستثامر والتنمية، اإلمارات العربية املتحدة :كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة، 

)عدا بنك الزيتونة الذي قمت بالبحث يف بياناته املالية وحتليلها(. 
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بني  كبرًيا  تقارًبا  تظهر  التونيس  الزيتونة  لبنك  املالية  للقوائم  التحليلية  فالقراءة 
وضعيتي املساهم من جهة وصاحب احلساب االستثامري املطلق من جهة أخرى، 
حيث يتم تقاسم الربح اجلميل للبنك، ومعناه إرشاك صاحب احلساب االستثامري 

املطلق يف حتمل كل أعباء املرصف ويف كل إيراداته ويمكن بيان ذلك بطريقني: 
يق األولى: من خالل قائمة حساب زكاة المال بمصرف الزيتونة.)36(  أ- الطر

والتي  املتداولة  األصول  صايف  طريقة  عىل  املال  زكاة  حساب  يف  البنك  يعتمد 
تعطي نفس النتيجة بطريقة صايف األموال املستثمرة مع بعض التعديالت اخلاصة 
باألموال اخلارجة عن وعاء الزكاة )كاألموال اخلريية أو احلكومية أو وقفية...(. 

وتبني من احلسابات ما ييل:
إمجايل املوجودات الزكوية للبنك )أصوله(:  1.592.737 ألف دينار )أ.د(

إمجايل املطلوبات القابلة لطرح من وعاء الزكاة: 534.104 ألف دينار
= صايف األصول املتداولة: 1058.633 ألف دينار

  27.286 = % 2,577  X 1058.633 ألف دينار   = مقدار الزكاة بنسبة تناسبية للسنة الشمسية 
ألف دينار

التالية  َلْت من األطراف  ُموِّ أن األصول  املالية  التقارير  تبني من  من جهة أخرى 
وفق نسبها كام ييل: 

الجدول رقم :4 نسب األطراف الممولة لألصول المصرفية

مقدار الزكاةالنسبةمبلغ التمويل

 أصحاب احلسابات 
االستثامرية املطلقة

85,75X1058.633 % = 23.399 85,75 %882.416  أ.د

أ.د

9,87X1058.633 % = 2.694 أ.د9,87 %101.604  أ.داملسامهون

حاميل سندات 
املسامهة 

 1193 أ.د4,38 %45.000  أ.د

املصدر: بنك الزيتونة، التقرير املايل لسنة 2015.

)36( بنك الزيتونة، التقرير املايل، جدول تفصييل حلساب الزكاة واملوازنة، ص)99-9. 
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أموال وظفت عىل أساس احلسابات االستثامرية املطلقة وهي: ) ملحق رقم 1(
حسابات التوفري املوظفة يف املضاربة املطلقة بإذن أصحاهبا )رشط مبني يف  ٭

رشوط فتح احلساب(:726.824 أ.د
أخرى(  منتجات  إيرادات  خانة  يف  استثامر  )عقد  مطلق  استثامر  حسابات   +

51.841 أ.د
+ ودائع املشاركني للذوات الطبيعية 110 أ.د

+ حسابات ودائع مشاركة 103.641 أ.د
= 882.416 أ.د

املسامهني دون حاميل سندات املسامهة : )ملحق رقم 2( ٭
رأس املال: 88.500 أ.د

 +االحتياطيات : 28.500 ا.د
- نتائج مؤجلة) للطرح (: 15.396 أ.د

= 101.604 أ.د
أخرى:  ٭ ذاتية  أموال  حساب  )يف  أ.د   45.000 املسامهة :  سندات  حاميل 

ملحق رقم 2(
املطلقة  االستثامرية  احلسابات  أصحاب  زكاة  أّن  التحليل،  هذا  خالل  من  يتبني 
التي  املتداولة  القاعدة، هي صايف األصول  املسامهني احتسبت عىل نفس  وزكاة 

يملكها املرصف كام ييل: 
صافي األصول المتداولة = أصول متداولة – خصوم متداولة

ولقد تبنّي أيضاً من خالل حتليل القوائم املالية ما ييل:
املدرجة يف وعاء زكاة أصحاب احلسابات االستثامرية ال  ٭ بعض األصول 

جيب أن تدخل أصاًل يف هذا الوعاء. من بينها:
مستحقات عىل املصارف غري املقيمة وقدرها )7615 أ.د، تبًعا لعمليات  ¦

بالعملة  أرصدة  كإيداع  بالتمويل  حتى  وال  باالستثامر  مجيعها  تتعلق  ال 
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بعد  23033أ.د  بمبلغ  األجانب  واملراسلني  املصارف  لدى  الصعبة 
التحويل )ملحق رقم3( وهذا بخالف ما تم إعالنه يف الصفحة )12 ويف 
الفقرة الرابعة من الصفحة 104 من التقرير املايل )تفصيل للعنوان 4-2: 
عائد احلسابات( عن ربط أرباح أصحاب احلسابات االستثامرية بعمليات 
االستثامر والتمويل دون سواها مع تقديم نسب كل فئة حيث جاء: »إّن 
األرباح املتعلقة بعمليات االستثامر والتمويل املمولة من طرف حسابات 
التوفري واحلسابات املسامهة واحلسابات حتت الطلب وعقود االستثامر و/
توزيعها بني  بتاريخ قفل احلسابات، وقع  املدفوع،  أو رأس مال املرصف 
املرصف وأصحاب هذه احلسابات بحسب مسامهة كل طرف وفق نسب 

التوزيع التعاقدية«. 
ترتبط  ¦ ال  بالبنك  خاصة  وأداءات  رسوم  عىل  حتتوي  آخرون«  »مدينون   

باملضاربة من بينها: )ملحق رقم 4(
- تسبقه عىل أداء الرشكة :406 أ.د 

- أداء عىل القيمة املضافة للبنك : 21032 أ.د 
 بعض اخلصوم ال ترتبط يف األصل باملضاربة ألهنا الزمة للمامرسة النشاط  ¦

البنك وقدره  بالتغطية االجتامعية ملوظفي  املتعلق  ْين  الدَّ بينها  املرصيف من 
احلسابات  وأصحاب  املسامهني  زكاة  وعاء  حلساب  تطرح  أ.د   2436

االستثامرية عىل حد سواء)37(.)ملحق رقم 5(
 يبدو جلًيا من خالل حتليل التقرير املايل أّن أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة 
شاركوا يف متويل كل العمليات املرصفية )بام يف ذلك عمليات بالعملة األجنبية التي 
ترفع يف مستوى املخاطرة( وأصول املرصف وحتملوا أعباء ال حتمل، يف األصل، 
امليزات  الصفة وبكل  املضاربة وكأهنم مسامهني إال أهنم حمرومون من هذه  عىل 
املرتتبة عنها، ومن بينها حق االنتامء إىل اجلمعية العمومية للمرصف والتصويت 

)37( املرجع السابق، البند التفصييل 5-2-4 :«ديون أخرى ص 122-121 .
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عىل قراراته، ويف هذا اإلطار ثمة سؤاالن واجبان: 
: أاَل يمثل اإلرساف يف مبدأ اإلطالق تعدًيا ألحد بنود املعيار الرشعي الداعي  ً

أوال

لتضييق املخاطرة يف احلدود األكثر أماًنا عندما يرشك مرصف الزيتونة أصحاب 
احلسابات االستثامرية املطلقة يف حتمل كل خماطر النشاط املرصيف، برغم تكوين 

احتياط خماطر االستثامر؟
ل أعباء خاصة  ثانًيا: أاَل يعد إرشاك أصحاب احلسابات االستثامرية املطلقة يف حتمُّ
صفة  توسيع  يف  املبالغة  بسبب  غرًرا  ملوظفيه،  االجتامعية  كالتغطية  باملرصف 

اإلطالق))3(؟!
الحسابات  وأصحاب  المساهمين  أرباح  حساب  قاعدة  بيان  الثانية:  يق  الطر ب- 

ية المطلقة  االستثمار

من خالل حتليل القوائم املالية تبني ما ييل:
ال تقدم قائمة النتائج بتفاصيلها أثًرا لربح املرصف من املضاربة)39(، فالربح 	 

الظاهر هو الربح اإلمجايل، بالتايل ال أثر لربح املرصف من املضاربة بصفته 
رشيًكا وربحه منها بصفته مضارًبا، وهو ما يمثل إشكااًل من ناحية تقييم 
مردودية البنك يف كل صفة، ويمنع أي قرار مايل تعدييل يف هذا الشأن،كام 

يطرح إشكااًل يتعلق بالشفافية املالية.
ال أثر لكيفية حساب عائد احلسابات االستثامرية واالقتصار عىل تصنيفه 	 

)32564 د(  مقداره  يشاهبها«  وما  جرت  »أعباء  األعباء  خانة  يف  إمجااًل 
املطلقة)40(.  االستثامرية  احلسابات  ألصحاب  )31650 د(  منه  يعود 
تنظيم  إىل  األول  فصله  وفق  هيدف  حيث    2016 لسنة   4( عدد  قانون  صدور  منذ  قانونية  محاية  االستثامرية   احلسابات  ألصحاب  أصبح   )3((
رشوط ممارسة العمليات البنكية وكيفية الرقابة عىل البنوك واملؤسسات املالية املقيمة يف تونس بغرض احلفاظ عىل متانتها ومحاية املودعني ومستعميل 
اخلدمات البنكية . ثمة فصول أخرى عديدة حلامية املودعني من بينها الفصول رقم 4، 5، 11، 16، 40 )احلوكمة( 41 )املراقبة الداخلية( ،)4، 76 

.115)اإلنقاذ(..الخ
وحسابات  املطلقة  االستثامرية  احلسابات  نذكر  بينها  من  املشرتك.  االستثامر  وعاء  يف  املدرجة  األموال  بحسب  تكون  األرباح  تقسيم  نسب   )39(
التوفري )خانة النظام اخلاص( 45 %  للحريف و55 % للبنك،. ويمكن تعديل النسب فيتم بعد إعالم أصحاب احلسابات عرب فروع املرصف وموقعه 
االلكرتوين. أما تكوين احتياطي معدل األرباح واحتياطي خماطر االستثامر فيؤوالن إىل بقية املستثمرين يف حال انسحاب املستثمر  أو إىل النفع العام يف 
حال تصفية املرصف ويقر صاحب احلساب االستثامري املشرتك بقبول مبدأ التربع يف وثيقة فتح احلساب، الوثيقة البيانية لسياسة توزيع األرباح ملرصف 

الزيتونة،ص 6-5-4.
)40( املرجع السابق، ص 127 - )12.
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له  أثر  به هو طريقة األعداد يف احلساب، لكن ال  أراه أن املعمول  والذي 
وسياسة  املرصف  عن  الصادرة  البيانية  الوثيقة  يف  حتى  تفصياًل  وال  مجلة 

توزيع األرباح فاستحال التثبت من قاعدة احتساب الربح)41(.

المطلب الخامس: التحفظ الخامس التعثر المحاسبي

الصادر  رقم27  املحاسبي  املعيار  وفق  املطلقة،  االستثامرية  احلسابات  تصنف 
الذاتية  املوارد  بني  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  عن 
ا من حقوق  واخلصومات، باعتبارها ال متثل دينًا يف ذمة املرصف املضارب، وال حقًّ
األعباء  الديون، وعوائده ضمن  ُصنِّفت ضمن  امللكية)42(، لكن هذه احلسابات 
تطبيًقا للمعايري واملبادئ املحاسبية التونسية، ألن املبادئ املحاسبية للمؤسسات 
املرجعية  النصوص  ذيل  يف  تأيت  املذكورة  اهليئة  عن  الصادرة  اإلسالمية،  املالية 
ودوريات  معايري  أوامر،  )قوانني،  الزيتونة  لبنك  املحاسبة  قسم  يعتمدها  التي 
بام جاءت  بينها،  فيام  االختالف  حال  العمل، يف  نّص عىل  وقد  املركزي(  البنك 
به املعايري واملبادئ املحاسبية التونسية، وبحسب ترتيب النصوص)43(. والقارئ 
غري املطلع عىل اجلانب الفقهي، قد يعترب العبء الذي سجله البنك عند تقسيم 
العائد لفائدة املودعني أجًرا مقابل دين، وبالتايل هو دين جر منفعة فهو ربا؛ لكن 
األمر ليس كذلك ألن »العربة باملقاصد واملعاين وليست باأللفاظ واملباين« وهذا 
ضابط فقهي)44( يعني: أّن العربة باملقصد، وليس بالشكل، وقد دفع البنك الشبهة 
احلسابات  خمتلف  أّن  ص)12  املايل  تقريره  يف  نص  حيث  الرشعية  الناحية  من 

)41( كان من األوىل أن تكون تفصيلية، كام سبق بيانه.
)42( معوًضا املعيارين 5 و 6 يف ما تعلق باملضاربة.

)43( بنك الزيتونة، التقرير املايل، مرجع سابق، ص 103. من بني النصوص املرجعية: وثيقة »اللوائح املرصفية-مرصد اخلدمات املرصفية«، البنك 
املركزي التونيس، مراجع يف يناير2017، حيث نصت عىل »حسابات ادخار أخرى »  يمكن أن تدرج فيها احلسابات االستثامرية املطلقة بعد التنصيص 

عىل حسابات االستثامر العادية و السكنية و ادخار للمشاريع، ص271. 
https://oif.bct.gov.tn/.../Reglementaion_Bancaire_Janvier_2017_pd

واملعايري املحاسبة 21 - 25 اخلاصة بالقطاع املرصيف و دورية املصارف و املؤسسات املالية عدد93-)0، 93/07/30.
)44( الضابط الفقهي يشبه القاعدة الفقهية لكن جماله أضيق من جماهلا إذ خيتص بباب فقهي حمدد فله مسالة واحدة. من ذلك مثاًل :«كل يشء منع اجللد 
من الفساد فهو دباغ » فاملوضوع حمدد هو الطهارة والباب حمدد هو اآلنية بعكس القاعدة الفقهية مثل: »املشقة جتلب التيسري »إذ تشمل أبواًبا  خمتلفة يف 

 http://www.feqhweb.com/vb/t756.html#ixz   :الصالة و احلج و غريمها. راجع بأكثر تفصيل املوقع الفقهي



سبة 
ملحا

يئة ا
ية هل

رشع
ري ال

ملعاي
وء ا

يف ض
لقة 

 املط
امرية

الستث
ت ا

سابا
احل

ًجا(
موذ

ونة ن
الزيت

نك 
ية )ب

سالم
ة اإل

املالي
ات 

سس
لمؤ

عة ل
راج

وامل

217

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

الغنم  )قاعدة  واخلسائر  األرباح  تقاسم  قاعدة  أساس  عىل  توظف  االستثامرية 
بالغرم(، لكن الوضع يدعو للتساؤل عن جدوى احلسابات االستثامرية املطلقة 
أكثر عداًل، وقد  بديل  التحفظات والشبهات ويف وجود وضع  يف ظل كل هذه 

يكون أقّل ُغبنًا.

يع المطلب السادس: التحفظ السادس: االستثمار اإلنتاجي وبعث المشار

أصدر قسم املعايري والنظم املحاسبية لبنك الزيتونة الوثيقة البيانية املذكورة آنًفا، 
وقد تبني أن استثامر وعاء املضاربة يتمثل يف:

عمليات متويل هي: 	 
متويالت املرابحة وبيع اخلدمات. -
متويالت اإلجارة. -

عمليات استثامر مايل بحت هي:	 
املضاربة والوكالة باالستثامر يف السوق البنكية املحلية واجلانبية.  -
شهادات اإلجيار املايل. -

أما إدراج عمليات التمويل يف خانة االستثامر، فقد سبق التحفظ عليه بام أغنى عن 
تكراراه، وأّما االستثامر املايل البحت، فال يتوافق مع االستثامر يف معناه اإلنتاجي، 
فال نجد أثًرا لتوظيف احلسابات االستثامرية املطلقة، وما يشاهبها يف بعث مشاريع 
جديدة، حتى وإن كانت متناهية الصغر، وهي التي تعني خرجيي التعليم العايل 
الراغبني يف االستثامر، وقد تكون املشاركة املتناقصة صيغة مناسبة يف هذا السياق، 
باعتبار  له  أثر  ال  احلقيقي  االقتصاد  لتنمية  احلسابات  هبذه  هلذه  املنوط  فالدور 

انحصارها يف التمويل وعمليات مالية رصفة بعيدة عن الدورة اإلنتاجية.
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الخاتمة

استناًدا ملا سبق بيانه خلص الباحث إىل النتائج والتوصيات التالية:

أ- النتائج:

1 - يقّر املعيار الرشعي للمضاربة بنسبّية مبدأ اإلطالق ولكن بعض املصارف 
اإلسالمية متادت يف »إطالق صفة اإلطالق« عند توظيف احلسابات االستثامرية 

املطلقة.

2 - ال عالقة لصفتي األمانة واخلربة باإلطالق؛ ألهّنام صفتان متأّصلتان الزمتان 
املضاربة  تعريف  يف  الواردتني  الّصفتني  هاتني  فإن  وبالتايل  بنوعيها،  للمضاربة 
احلّجة  مقام  تقومان  ال  املعّدل   13 رقم  الرشعي  املعيار  يف  املقيدة  دون  املطلقة 

لإلطالق.

3 - نالحظ انحياز املصطلح االقتصادي اإلسالمي املتعلق باالستثامر لالصطالح 
الفقهي واللغوي يف حني أّن االستثامر باملعنى االقتصادي واملايل هو مصطلح فنّي 

باألساس. 

بأموال  فيلحقها  ثالث  طرف  بأموال  أو  بأمواله  املشاركة  البنك  بإمكان   -  4
أصحاب احلسابات االستثامرية املشرتكة؛ ولكن وفق الضوابط املنصوص عليها 

يف املعيار الرشعي من بينها:

ألّنه  ¦ بالّسابق«  الالحق  »إحلاق  مسألة  عن   ،6/1/9 البند  من   - أ   - الفقرة 
بعكس  أخذت  الزيتونة  بنك  بينها  من  املصارف  من  العديد  ولكن  األصل؛ 
بينا  وكام  اسرتاتيجياهتا.  وخيدم  البنك،  أموال  املضاربة  وعاء  ليدعم  ذلك، 
يمكن  ال  املخاطرة  من  وأنواع  ملستويات  خيضع  املرصيف  النشاط  فإن  سابًقا 
صفة  يأخذوا  ال  حتى  حتملها  يف  االستثامرية  احلسابات  أصحاب  إرشاك 
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النشاط  لتمويل  البنك  بأموال  املضاربة  أموال  إحلاق  فان  بالتايل  املساهم. 
ل أصحاب احلسابات االستثامرية  املرصيف ككل بدعوى إطالق املضاربة حَيوِّ
للفصل  جتاوز  هذا  ويف  شكاًل  كذلك  ليسوا  كانوا  وإن  حقيقًة  مسامهني  إىل 
3/1/9 الذي نّص عىل أمان املضاربة من األخطار قدر اإلمكان أي حتجيم 

املخاطرة يف احلدود املالئمة للمضاربة.

ِرْبَحْي املرصف، مضارًبا ومشارًكا، وهو تفصيل رشعي  ¦ بيان  )/9 يف  البند 
مل نجد له أثًرا حماسبًيا يف القوائم املالية ملرصف الزيتونة، وال يعد هذا خلاًل 

حماسبيًّا؛ لكن االستئناس بالبيان الرشعي َأْسَلْم. 

توزيع  لسياسة  املنظمة  والنصوص  املالية  القوائم  حتليل  خالل  من  تبنّي   -  5
عائد املضاربة لعديد البنوك اإلسالمية، تقارًبا ين بني وضَعي املساهم من جهة، 

وصاحب احلساب االستثامري املطلق من جهة أخرى.

6 - ُصنِّفت احلسابات االستثامرية املطلقة لبنك الزيتونة ضمن الديون يف الذمة، 
التونسية،  املحاسبية  املعايري  يف  الوارد  األمر  بسبب  األعباء  ضمن  وعوائدها 
وهذا بخالف ما نص عليه املعيار املحاسبي رقم 27 الصادر عن هيئة املحاسبة 
املوارد  التي تصنف هذه احلسابات بني  املالية اإلسالمية  للمؤسسات  واملراجعة 
الذاتية والديون. ويف هذه احلالة، قد تتولد شبهة الربا عند قارئ غري خمتص وإن 

تم نفيها يف الّتقرير املايل نفًيا ال ُلبَس َلبس فيه.

7 - تبني من وثيقة توزيع أرباح بنك الزيتونة أّن املضاربة ختدم الربنامج االقتصادي 
للمرصف وليس العكس اّلذي هو األصل،كام تبنّي توظيف املضاربة يف عمليات 

متويل وعمليات استثامر مايل بحت ال ترقى إىل االستثامر اإلنتاجي. 

ب. التوصيات

1 - إّن صفتي اخلربة واألمانة الواردتني يف تعريف احلسابات االستثامرية املطلقة 
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بنّص املعيار الرشعي للمضاربة ال تقومان مقام احلجة لإلطالق لوجوهبام أيًضا 
أّن اإلطالق يكمن يف اختيار جمال  أراه  فاّلذي  املقّيدة،  يف احلسابات االستثامرية 
االستثامر فحسب وأّن »إطالق صفة اإلطالق« ال يزيد املالية اإلسالمية إال تعثًُّرا 

وُشبهًة. 

2 - إّن تعريف االستثامر من زاوية االقتصاد اإلسالمي ال بد أن يكون اصطالًحا 
الكليات  وحفظ  التحريم  بمسألة  املتعلقة  الرشعية  بالضوابط  األخذ  مع  فنًيا 
تشكيل  يف  الّلغوي  باجلانب  االستئناس  يف  َضرْي  وال  الّشبهة.  ودرء  واملقاصد 
اإلقرار  أّن  أرى  السياق،  نفس  يف  عليه،  هُييمن  أن  دون  لكن  الفني  االصطالح 
بجدلية العالقة بني القرار التموييل والقرار االستثامري، ال يعني أّن التمويل جزء 
من االستثامر لينضم إليه فتدرج عمليات التمويل يف خانة القرارات االستثامرية 

أو العكس بل هي منطقة مشرتكة بينهام فحسب. 

الذي  اإلنتاجي  يتوافق مع االستثامر يف معناه  البحت ال  املايل  إّن االستثامر   - 3
يدفع مبارشة نحو التشغيل، فال نجد أثًرا لتوظيف احلسابات االستثامرية املطلقة 
يف بعث مشاريع جديدة، حتى وإن كانت متناهية الصغر، وهي التي تعني كثرًيا 

خّرجيي التعليم العايل الراغبني يف االستثامر.

يف  رشيًكا  بصفته  وربحه  مضارًبا  بصفته  املتأيت  املرصف  ربح  تفصيل  إن   -  4
املضاربة أوىل من ناحيتني:

من ناحية فنّية متعلقة بأمهية الفصل من أجل تقييم مردودية املرصف بصفته  ¦
مضاربًا مقارنة بوظائفه األخرى. 

اخلدمات  ¦ جملس  ومعايري  اإلرشادية  املبادئ  إليها  تدعو  التي  املالية  الشفافية 
املالية اإلسالمية واملعايري الدولية. 

5 - أدعو املصارف التي تطبق مبدأ إرشاك صاحب احلساب االستثامري املطلق 
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يف حتمل أعباء املرصف مقابل استفادته من كل اإليرادات إىل االستنكاف عن هذا 
التطبيق ملا فيه من :

للبند  ¦ رجوعًا  رجوعا  األصل  وهو  بالسابق«  الالحق  »إحلاق  ملبدأ  خمالفة 
املخاطرة  حلدود  جتاوز  من  اإلرشاك  هذا  يف  ملا   3/1/9 وللفصل   6/1/9

املناسبة هلذه احلسابات.

تقارب شديد بني وضعي املساهم من جهة، وصاحب احلساب االستثامري  ¦
املطلق من جهة أخرى، جعلت من هذا األخري يف بعض التطبيقات املرصفية 
مسامًها منزوع الصفة معدوم امليزات سواء عىل مستوى مردودية السهم أو 
احلقوق املعنوية للمساهم كالتصويت يف اجلمعية العمومية، بالتايل أدعو أهل 
االختصاص من زمالئي الباحثني يف فقه املعامالت للنّظر يف إمكانية وجود 
شبهة ُغبن من عدمها يف هذه احلالة،كام أدعو صاحب احلساب االستثامري 
استثامري مقّيد  أو إىل حساب  البنك  إيداعه إىل رشاء أسهم  لتحويل  املطلق 

بنفس البنك. 

6 - اعتباًرا لإلشكاليات العديدة التي نتجت عن االختالف بني املعايري املحاسبية 
التونسية ومعايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف معاجلة 
احلسابات االستثامرية املطلقة، جتاوزت اإلطار املحاسبي لتصل إىل حد شبهة ربا 
املطلقة يف ظلِّ هذه  آنًفا، فإين أتساءل عن جدوى احلسابات االستثامرية  بّينا  كام 

التحفظات والشبهات ويف وجود وضع بديل أكثر عدالً وقد يكون أقّل ُغْبنًا.

7 - أرى من األوىل توجيه عناية أكرب للحسابات االستثامرية املقيدة اعتباًرا ملا ييل: 
انعدام التحفظات املتعلقة بإطالق يد املرصف بصفته مضارًبا.  ¦
تقيُُّد البنك املضارب بالصندوق االستثامري املحّدد، فال إرشاك يف كل  ¦

أعباء املرصف وإيراداته، وال خلط بأموال املسامهني إالّ بإذنه، بالتايل 
حيفظ صاحب احلساب االستثامري املقّيد صفته هذه، يف مسائل األعباء 
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واإليرادات واملخاطر ذات العالقة بالّصندوق فحسب.
ال وجود إلشكاالت حماسبية )اختالف املعاجلة املحاسبية( وال رشعّية  ¦

)فال شبهة ربا( باعتبار عدم ظهورها أصاًل يف موازنة املرصف.
ولكن احلسابات املقيدة تستوجب بدورها البحث يف إشكالية الفصل بني التمويل 

واالستثامر وأولوية االستثامر اإلنتاجي. 

 قائمة المالحق 

ملحق رقم1 : األموال املوظفة عىل أساس احلسابات االستثامرية املطلقة. -
ملحق رقم2 : املسامهون وحاملو سندات املسامهة. -
ملحق رقم3 : مستحقات عىل املصارف غري املقيمة. -
ملحق رقم4 : رسوم وأداءات خاصة بالبنك حممولة عىل املضاربة. -
أصحاب  - زكاة  وعاء  يف  املدرجة  االجتامعية  التغطية  ديون  رقم5:  ملحق 

احلسابات االستثامرية املطلقة.
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ية المطلقة ملحق رقم :1 أموال وظفت على أساس الحسابات االستثمار
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يتبع ملحق رقم :1 عقود االستثمار



سبة 
ملحا

يئة ا
ية هل

رشع
ري ال

ملعاي
وء ا

يف ض
لقة 

 املط
امرية

الستث
ت ا

سابا
احل

ًجا(
موذ

ونة ن
الزيت

نك 
ية )ب

سالم
ة اإل

املالي
ات 

سس
لمؤ

عة ل
راج

وامل

225

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

ملحق رقم2 : المساهمون وحاملو سندات المساهمة
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ملحق رقم :3 مستحقات على المصارف غير المقيمة
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ملحق رقم 4 رسوم وأداءات خاصة بالبنك محمولة على المضاربة 
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ية المطلقة ملحق رقم 5: ديون التغطية االجتماعية المدرجة في وعاء زكاة أصحاب الحسابات االستثمار
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الرشق العريب، طبعة منقحة، 1425هـ/2004م.
أساسيات النظام االقتصادي اإلسالمي يف جمال التطبيق، حسني شحاته، حسني،  -

www.darelmashora.com/download.as ،موقع النرش :دار املشورة د.ت
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jdib.jo/sites/default/files/pdf/retailar.doc ،بنك األردن ديب اإلسالمي، د.ت
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التوجيه الشرعي للتعامل بالعمالت االفتراضية: البتكوين نموذًجا

منير ماهر أحمد

يعة واإلدارة، جامعة مااليا-كوااللمبور مرشح دكتوراه/ تمويل إسالمي، قسم الشر

د. أحمد سفيان عبد الله

يعة واإلدارة، جامعة مااليا- كوااللمبور ين/ التمويل اإلسالمي، قسم الشر كبير المحاضر

يف د. سهيل بن شر

يعة واإلدارة، جامعة مااليا- كوااللمبور أستاذ مشارك في قسم الشر

)ُسلم البحث للنشر في 2018/1/1م،واعتمد للنشر في 1/24 /2018م(

الملخص:

تعترب العمالت االفرتاضية املشفرة ظاهرة جديدة ومقلقة يف األوساط االقتصادية 
عاملًيا، فاالنتشار املتسارع هلا يف األسواق دعا إىل تقييم تداعياهتا عىل كافة الصعد، 
وقد انقسمت اآلراء حوهلا إىل قسمني: األول: يرى أهنا املستقبل اجلديد للنقود، 
والثاين: يراها قنبلة اقتصادية عاملية وأحد أكرب الفقاعات عىل مر التاريخ. ونسعى 
وء عىل الناحية الرشعية انطالًقا من البيانات املتاحة  يف هذا البحث إىل تسليط الضَّ
حوهلا من املصادر املختلفة ذات العالقة باستخدام املنهج االستقرائي التحلييل. 
قانونًيا عاداًل  تنظياًم  منظمة  تكون  أن  العمالت جيب  أن  إىل  البحث  َخُلص  وقد 
خاصة  جهات  عن  تصدر  أن  وحيرم  بالرشعية،  يتمتع  حاكم  سلطة  عن  صادًرا 
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تنتفع بأصل اإلصدار عىل الراجح، وأن الرواج كوصف وعلة للثمنية ليس كافًيا 
إلجازة التعامل هبا عىل املستوى العام مع قولنا برسيان األحكام الرشعية عليها 
استثناًء لتوافر الثمنية فيها، وثمة اعتبارات أخرى تراعى لإلقرار اخلاص والعام 
كالتقييد بعدم اإلرضار، كام أن هذه العمالت تشتمل عىل أخطار اقتصادية وتقنية 
مرفًقا  العام  املستوى  عىل  هبا  التداول  بمنع  التوصية  إىل  نذهب  جتعلنا  وقانونية 
الرشعية  االقتصادية  املقاصد  عىل  حفاًظا  وذلك  واإلرشاد؛  والنصح  بالتعليل 

للدول، ما دامت املعطيات عىل ما هي عليه. 

الكلمات المفتاحية: العمالت االفرتاضية، البتكوين، التوجيه الرشعي.
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Shari’ah Guideline For Crypto Currency Deals:
Model of Bitcoin

Mounir Maher Ahmed
PhD Candidate / Islamic Finance, Sharia and Management Department, University of Malaya-Kuala Lumpur

Dr. Ahmed Sufian Abdullah
Senior Lecturer / Islamic Finance, Sharia and Management Department, University of Malaya-Kuala Lumpur

Dr. Suhail Ben Sherif
Associate Professor, Department of Sharia and Management, University of Malaya-Kuala Lumpur

Abstract:
Virtual currencies are a new and disturbing phenomenon in the global 
economic discussions. The rapid spread of it in the markets called for an 
assessment of their repercussions at all levels. The views upon it were mainly 
divided into two major attitudes: First: It is the new feature of money. Second: 
It is seen as a global economic bomb and one of the biggest bubbles in history. 
In this research we seek to shed light on the Islamic guidance aspect based on 
the data available from different sources related to cryptocurrencies using the 
analytical inductive method to produce results. The research concluded that:
- Currencies must be organized by a legal authority, issued by a ruling authority 
that has legitimacy. 
- It is forbidden to be issued by private parties. Unless of some certain 
situations and base on the approval of the legal authorities. 
- The general acceptance as a description and reason for the valuation 
“thamaniah” is not sufficient to permit dealing with it.
We concluded that governments must restrict these currencies showing the 
reasons for that to the public, as crypto currencies in their momentum may 
cause harm to the general society, we sum up that after addressing the economic, 
technical, and legal risks demands us to advice preventing trade by it.
Keywords: Virtual currencies, Bitcoin, Islamic guidance, Economic 
evaluation.
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المقدمة

يقرتب االجتهاد يف تعيني احلكم والتوجيه الرشعي إىل الصواب كلام كان التصور 
االعتبار  وهلذا  املوصوف،  وحقيقة  لُكنه  وأقرب  أدق  واملستتبعات  املاهية  عن 
للعمالت  والقانونية  االقتصادية  واملستتبعات  التقنية  للنواحي  املتقن  الفهم  فإن 
االفرتاضية املشفرة مؤثر يف نتيجة االجتهاد، فقد يظهر لغرينا ما خيالف مسلكنا 
موضوع  حول  باجلدلية-  يتسم  زال  ما  -الذي  التصور  الختالف  االستنباط  يف 

البحث والدراسة)1(.

مشكلة البحث وأسئلته:

تواجه املجتمعات املسلمة سياًل من االبتكارات املالية الوافدة عليها من املجتمعات 
األخرى، ونظًرا حلساسية موضع البحث وتعلقه باألموال أحد املقاصد الرشعية 
عن  لإلجابة  البحث  هذا  يف  نسعى  فإننا  بحفظها؛  الرشيعة  جاءت  التي  اخلمس 
توجيه رشعي  إىل  للتوصل  للبحث  النظري  اإلطار  منطقًيا متثل  متسلسلة  أسئلة 
املعطيات  بناًء عىل  املشفرة  االفرتاضية  بالعمالت  التعامل  بحكم  يتعلق  صحيح 
التقنية واالقتصادية املتوفرة)2(، وأسئلتنا البحثية يف املجال الرشعي تبتدء بقضايا 
لتشكل  املشفرة،  االفرتاضية  بالعمالت  املتعلقة  التفصيالت  يف  تدخل  ثم  كلية 

صورة أدق حول آلية التوصل إىل احلكم الرشعي، وهي كالتايل:

1 - هل هناك شكل حمدد للنقود يف النظام االقتصادي اإلسالمي؟
2 - هل جيوز إصدار العمالت من قبل هيئات غري حكومية ليس هلا والية أو إذن 

رشعي باإلصدار؟
العمالت االفرتاضية  بعامة ويف  النقود والعمالت  الثمنية يف  3 - ما هو مصدر 
املهتمني  الباحثني  بحثنا هذا، ويتوجب عىل  متعذر يف  باستيفاء،  التفصيلية  الفقهية  واملناقشات  بل  التكنولوجية واالقتصادية  النواحي  إّن عرض   )1(
بالبتكوين  الرشعي فال خيتص  التوجيه  أما  يلزم،  ملا  اإلملاح  إال  يسعنا  فال  االختصاص يف كل جمال عىل حدة،  أهل  للتفاصيل يف مظاهنا عند  الرجوع 

املشهورة فحسب، ولكن ينسحب عىل ما شاهبها من العمالت اإلفرتاضية املشفرة، والبتكوين هي نموذجنا التوضيحي.
)2( والتي يطول النقاش فيها، وسنذكرها باختصار يف املبحث األول مع اإلشارة لبعض املصادر التي تناولتها بالدارسة.
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املشفرة بخاصة؟

نقوًدا  العتبارها  )الرواج(  العام  بول  والقَّ الثمنية  عنرص  توافر  يكفي  هل   -  4
قانونية وإقرارها كوسيط عام للتبادل؟ 

مالية  حقوق  أم  منافع  أم  نقود  أم  سلع  املشفرة  االفرتاضية  العمالت  -هل   5
متقومة.. )التكييف الفقهي(؟

6 - ما هو احلكم والتوجيه الرشعي للتعامل بالعمالت االفرتاضية؟

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل ما ييل:
بالعمالت  - التعامل  رشعية  مسألة:  يف  رشعي  حلكم  التوصل  حماولة 

االفرتاضية عىل املستوى الفردي واملؤسيس والدويل.
حيقق  - بام  النقود  هبذه  للتعامل  واالقتصادي  الرشعي  والتوجيه  اإلرشاد 

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومصلحة املسلمني االقتصادية العامة واخلاصة.

أهمية البحث:

تنبع أمهية البحث مما ييل:
باعتبار هذا املوضوع من النوازل املعارصة، حيث يشبه إىل حد كبري نازلة  -

تكتسب  والتي  والفضة  بالذهب  املغطاة  غري  االئتامنية  الورقية  النقود 
أما  بلد،  كل  يف  السيادية  بالسلطة  املتمثل  بُمصدرها  الثقة  من  صالحيتها 
العمالت االفرتاضية فتشاهبها باكتساب قوهتا وصالحيتها من قوة -شبكة 

ومجهور- املتعاملني هبا)3(.
انتشار التعامل بالعمالت االفرتاضية املشفرة عاملًيا وبقيمة إمجالية تقدر ب  -

)3( والنوازل بحاجة إىل قرارات تأخذ صفة اجلامعية، قال ابن القيم: )وقد كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جيتهدون يف النوازل(، وقال النووي: )وفيه 
ة والشدة، وهذا حاصل، وحماولتنا البحثية  اجتهاد األئمة يف النوازل وردها إىل األصول(. إعالم املوقعني: 203/1، ويشرتط  يف النوازل: الوقوع، واجلدَّ

هذه هي تقريب ومساعدة إضافية إلطالع أهل االجتهاد عليها.
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443 مليار دوالر عام 2017، وزيادة نموها يف نفس العام بنسب جتاوزت 
2500 % يف بعض العمالت)4(.

ما يتوقعه البعض من أمهية تكتسبها هذه العمالت يف إمكانية حلوهلا كبديل  -
نقدي مستقباًل!

منهجية البحث:

العمالت  واقع  وصف  سيتم  حيث  االستقرائي،  الوصفي  املنهج  البحث  يتبع 
استقراء  ثم  ومن  هبا،  املتعلقة  املوضوعية  اجلوانب  وإيضاح  املشفرة  االفرتاضية 
التقنية واالقتصادية والقانونية والرشعية حوهلا ومن ثم اإلجابة عن  املشكالت 
أسئلة حمورية بواسطة التحقيق املنطقي القائم عىل االستدالل االستنتاجي ملحاولة 
استنباط رشعية التداول العام هبا، وملحاولة بيان بعض األحكام الرشعية املتعلقة 

هبا. وما يكتبه الباحثون يف هذا املجال هو رأي وليس فتيا رسمية عنهم.

خطة البحث وهيكله:

االفرتاضية عن طريق  بالعمالت  التعامل  التوصل لرشعية  البحث  سنحاول يف 
طرح تساؤالت متسلسلة واإلجابة عنها يف مباحث مستقلة، ملساعدة من بعدنا 
هيكل  يوضح  اآليت  والشكل  الرشعي،  التوجيه  إىل  التوصل  يف  مسلكنا  تتبع  يف 

تساؤالتنا البحثية وخطة البحث يف اإلجابة عنها.

  

(4) https://coinmarketcap.com/charts/, retrieved 112017/12/.
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المبحث األول: ماهية العمالت االفتراضية المشفرة 

هذه  قوة  مصادر  الثاين:  واملطلب  وواقعها،  املاهية  األول:  املطلب  سيتناول 
االفرتاضية  العمالت  مشكالت  الثالث:  واملطلب  رواجها،  وأسباب  العمالت 

وسلبياهتا.

المطلب األول: الماهية والواقع

للعمل كوسيلة  المشفرة: عبارة عن أصول رقمية مصممة  العمالت االفتراضية 

للتبادل، تستخدم التشفري لتأمني معامالهتا، والتحكم يف إنشاء وحدات إضافية، 
والتحقق من نقل األصول والقيم بشكل غري نسخي، وهي يف غالبها مبنية عىل 
تقنية تسمى بسلسلة الثقة Blockchain والتي تكفل الشفافية والرسعة والثقة يف 
النقل)5(، ويقوم بإنتاج هذه العمالت وكفالة استمراريتها جمتمع يعرف باملنقبني)6(.

العامل، حيث  مهتمة هبا حول  أوساط  عاًما يف  َقبواًل  العمالت  وقد حققت هذه 
غري  وهي  دوالر،  تريليون  نصف  يقارب  ما  إىل  السوقية  قيمتها  جمموع  وصل 
ويطلق  قانونية،  نقوًدا  تعترب  أهنا ال  كام  مركزي،  بنك  لرقابة  أو  للتنظيم  خاضعة 
عليها البعض اسم النقد البديل أو النقد املكمل)7(، وال تستند قيمة هذه العمالت 
إىل أصول ملموسة أو معادن نفيسة، وغالب النشاط املعارص للمتداولني هبا يقع 
العام  وتقلبها  قيمتها  اضطراب  نتيجة  رسيعة  أرباح  لتحقيق  املضاربات  حيز  يف 
أسواق  دخوهلا  بعد  وبخاصة  املاضية،  الثالث  السنوات  خالل  االرتفاع  باجتاه 

املشتقات املالية))(.

واألخبار  والتوقعات  بالشائعات  تتأثر  شديد،  باضطراب  العمالت  هذه  وقيمة 

)5( وهلذه التنقنية -التي ما زالت قيد التطوير والتحسني- تطبيقات واعدة يف جماالت عديدة من أمهها املجال االقتصادي واملايل.
(6) Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017, pp 1-2

)7( وهذا من وجهة نظرهم، أما احلقيقة الرشعية فينبغي أن يقر التعامل هبا حتى تثبت رشعيتها كنقود مساعدة.
(8) Cheech & fry, Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of Bitcoin, economic letter, 

2015, pp 6-10
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وعدم  التقلب  بات  حتى  اآلن  حتى  نسبي  استقرار  هلا  يثبت  ومل  واملضاربات، 
القيمة  االستقرار صفة مالزمة هلا، فهي إما يف تضخم شديد أو يف انخفاض يف 
كبري، وهو ما يشكل خطر إضاعة املال للمتعاملني هبا، ويسبب مشكالت اقتصادية 
وقانونية ورشعية يف نفس الوقت مع تنامي الطلب عليها عاملًيا، والبعض يدعي 
نتيجة عدم حوكمتها وحلداثتها  التقلبات مؤقتة ورهينة بمؤثرات معينة  أن هذه 
هبا  التجاري  التعامل  بزيادة  النسبي  استقرارها  ويتوقع  األسواق،  يف  النسبية 
تدرجيًيا متاًما كام حيدث يف عمليات اإلصدار النقدي للعمالت الورقية، وكل هذا 
حيتاج ألدلة مل نقف عليها حتى اآلن، وهي حمض ختمينات وتوقعات ال تسندها 
وقائع أو بيانات مالية، والشكل)1( اآليت يوضح التقلب التارخيي لسعر رصف 
البتكوين بالدوالر عام 2017م، والبتكوين هي نموذج البحث وأحد أشهر هذه 

العمالت االفرتاضية.

املصدر: املوقع اإللكرتوين للبتكوين)9( 

)9( املوقع االلكرتوين للبتكوين، www.bitcoin.com تاريخ الرجوع: 2017/12/15م
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المطلب الثاني: مصادر قوة العمالت االفتراضية المشفرة وأسباب رواجها )مميزاتها(

العمالت يف جمموعة خصائص ُروج هلا وجعلتها حمًطا لألنظار  تكمن قوة هذه 
-وهي عىل ما يصفها الداعمون هلا -ال باعتبار حقيقتها- كام ييل)10(:

يعة وآمنة)11( وسهلة مقارنة بام هو متاح حالًيا يف  يقة سر 1 - إمكانيتها نقل القيم بطر

املؤسسات املالية حول العامل.

ناظمة ومقننة لعمليات تداول األموال، بام يعطي  التخلص من قيود مركزية   - 2

هذه  وأهداف  رشعية  عن  النظر  بغض  العامل  حول  النقد  حتركات  يف  أكرب  حرية 
التحركات، ودون االلتزام بقوانني متعددة اجلهات ضابطة هلذا النشاط.

3 - التخلص من رسوم التحويل المرتفعة وشروطها القانونية واإلجرائية، والتي 

تذهب لصالح قطاعات الوساطة املالية التي تغلب عليها صفة الرأساملية، وجعل 
عن  املالية  الشبكة  استقرار  عىل  حيافظون  الذين  واملنقبني  املربجمني  لصالح  ذلك 

طريق مسائل التعدين واملصادقة عىل العمليات التحويلية.

4 - االنتفاع واالسترباح بتزايد قيمتها مع الوقت، نظًرا لثبات عرضها النقدي، ففي 

حاالت اإلقبال عليها ترتفع قيمتها، وباإلعراض املؤقت عنها تنخفض قيمتها، 
املتبايعون  فيها  يدخل  التزايد،  نحو  يتجه  عام  بشكل  العاملي  اإلقبال  ألن  ونظًرا 

بغرض االستثامر وجني األرباح.

ومع أن بعض هذه اخلصائص خمتلف يف درجة التوافق عليه عند التمحيص، إال 
أهنا اجلامع املشرتك األكرب يف الرتويج هلا بني أكثر من ألف عملة افرتاضية تلت 
البتكوين يف الصدارة، وأقبل عليها الناس ملزاياها! وقد أقر هبذه املزايا عدد من 

(10) Hayes, Adam, What Factors Give Cryptocurrencies Their Value: An Empirical Analysis, university of Wisconsin, 2017, Department of 

economic, pp. 2-4

)11( وهذا وفق ما هو رائج، ولكن ثبتت حاالت رسقة خمتلفة هلذه العمالت اختلف حول ما إذا كانت من ثغرة تقنية يف تكنولوجيا سلسلة الثقة أم يف 
نفس أجهزة وإجراءات األمان عند محلة املحافظ اإللكرتونية التي ال تستخدم تقنية الثقة، مع عدم اختالف اخلرباء يف إمكانية اخرتاق أي تكنولوجيا مع 

مرور الزمن، لكن درجة صعوبة االخرتاق هي حمل االهتامم، وسنأيت عىل هذا عند احلديث عن املشكالت.
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اخلرباء واملهتمني حول العامل عىل جدل بينهم فيها)12(، وال شك أن ختلف أحد هذه 
اخلصائص مؤثر يف نتيجة األحكام االقتصادية والرشعية والقانونية الصادرة عن 

املجتهد. 

المطلب الثالث: مشكالت العمالت االفتراضية المشفرة وسلبياتها

تواجه هذه العمالت مشكالت )تقنية، اقتصادية، قانونية، ورشعية(، سنعرض 
إليها يف عجالة، باستثناء املجال الرشعي الذي سيأخذ النصيب األوفر من البحث 

يف املباحث القادمة.

المشكالت االقتصادية:

وقد اختلف حول استمرارها املستقبيل، ولكن هي وفق االستقراء كالتايل:
ثبات املعروض النقدي املستقبيل منها، حيث ال يتم حتديده بناًءا عىل أسس  -

نقدي  متينة يف مرحلة زمنية ما، وإنام خيتار كل مطور معروض  اقتصادية 
التي  التنفيذ  آلية  ألوغريتامت  وباستخدام  شخيص  تقدير  عىل  بناء  حمدد 

تتحكم يف اإلصدار بالتعاون مع جمتمع املنقبني)13(. 
قبل  - من  مجاعي  بتوافق  إال  النقدي  باملعروض  التحكم  عىل  القدرة  عدم 

انفالت  خماطر  من  هذا  ويف  )احتكار(،  عنها  واملنقبني  املتعاملني  جمتمع 
األصيل  للنقد  العمالت  هذه  وظيفة  أداء  يف  بالفشل  يفيض  ما  االنضباط 
داخل جمتمع ما، كام أن زيادة املعروض النقدي يكون -رهينًا بربح املنقبني 
يف  اختالالت  إىل  يؤدي  وهذا  اقتصادية،  ناحية  من  هلم-  ذلك  وجدوى 

العرض النقدي.

)12( يمكن استعراض هذا اجلدل من خالل البحث عن مسائل األمان والكفاءة التقنية هلذه العمالت يف قواعد البيانات العاملية، حيث هناك املئات من 
األبحاث التي حتتوي عىل وجهات نظر متضاربة حول مدى أمان التقنية وكفاءهتا.

)13( التنقيب أو ما يسمى باإلنجليزية ”mining“ هو عملية استخدام قدرة الكمبيوتر ملعاجلة املعامالت وتأمني الشبكة وإبقاء كل مستخدمي الشبكة 
متزامنني مع بعضهم البعض، يمكن اعتبار التنقيب مركز العمليات املركزي للبتكوين باستثناء أنه قد تم تصميمه لكي يكون غري مركزي بالكامل مع 

Bitcoin.com .وجود منقبني فاعلني بجميع الدول، وال يوجد أشخاص لدهيم حتكم كامل بالشبكة
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واحلكومات  - الناس  نظرات  اختالف  عن  الناشئ  االستقرار  عدم 
السوق،  وأخبار  التوقعات  باختالف  عليها  الطلب  واختالف  جتاهها، 
يعرف  ما  وهو  كبري  بشكل  وتذبذبه  أسعارها  هبوط  إىل  سيؤدي  والذي 
بالفقاعة)14(، وهذه التأرجحات حيتمل أن تستمر فرتات طويلة لتحصد 
أموال كثري من احلاملني والطامعني أو املغرر هبم. وربح طرف هو خسارة 

لطرف آخر بالرضورة.
حدوث مشكلة اإلنكامش )Deflation)15 يف حال بلوغ هذه العمالت مرتبة  -

الواحدة  التبعي يف جمتمع ما، حيث ترتفع قيمة الوحدة  أو  النقد األصيل 
بارتفاع الطلب عليها لندرهتا، مما يسبب انخفاًضا حاًدا يف األسعار ومياًل 
بالنقود مما خيفض امليل نحو االستثامر، ويعترب االنكامش احلاد  لالحتفاظ 
حالة مدمرة اقتصادًيا كام هو معلوم عند االقتصاديني، وهذا التحليل يكون 
يف حال كانت العملة ختص جمتمًعا ما وهو حتليل مستقبيل، أما مع توزعها 
عاملًيا واعتبارها نقًدا مساعًدا فقد ال حتدث هذه املشكلة ولكن تنشأ مشكلة 

أخرى وهي تكاثر وسائل الدفع.
حيز  - ودخوهلا  العمالت  هذه  بتكاثر   Inflation التضخم  مشكلة  تنشأ 

إىل  الورقية  النقود  من  )الثمنية(  القيم  تنتقل  حيث  التجارية،  التبادالت 
النقود  أدبيات  متعارف يف  تدمريًيا، كام هو  نسخًيا ال  نقاًل  العمالت  هذه 
آالف  فالعرشة  االقتصاد،  يف  القيم  مضاعفة  عنه  ينشأ  مما  اإللكرتونية)16(، 
دوالر التي تذهب لصاحب البتكوين تنتقل قيمتها للبتكوين مرة أخرى، 
تم  إذا  املحيل  التضخم  أو  العاملي  التضخم  مستويات  لرفع  سبب  وهذا 

التداول يف نطاق جغرايف حمصور.
املستمر، وهو رشط كفاءة الزم يف االعتبار  ونتائج هذا كله هو عدم االستقرار 

(14) The rise and fall of bitcoin, retrieved: economist.com/blogs/buttonwood/2018

)15( وهذه مشكلة اعرتف هبا من يعمل يف هذه العمالت وحاولوا الرد عىل االقتصاديني الذين قالوا هبا -نظًرا لكثرهتم- عىل املوقع اآليت:
https://en.bitcoin.it/wiki/Deflationary_spiral

)16( محزة، طارق، النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفع،، دار زين احلقوق، بريوت، لبنان، 2011، ص 245م.
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للتداول العام من ناحية اقتصادية.

المشكالت القانونية:

عدم وجود جهة مركزية تنظم هذا العمل، وعدم وجود جهة حُيتكم إليها  -
العدل بني اجلهات حتت أي ظرف  اختالل موازين  النزاع يف حال  لفض 

مستقباًل.
عدم االعرتاف هبا كنقود قانونية وبالتايل ال تتمع بخاصية اإلبراء التي هتم  -

املتعاملني داخل أي جمتمع، ومن قبيل ذلك منع بعض احلكومات التعامل 
هبا ملخاطرها املرتفعة.

أسواق  - يف  وبخاصة  له  ومقننة  العمل  هلذا  ناظمة  ترشيعات  وجود  عدم 
قطاع  يف  التغريات  لرسعة  نظًرا  ومواكبته  ذلك  ضبط  وصعوبة  املال، 
وتعذر  للتقنني،  الالزمة  لألدوات  القانونيني  امتالك  وعدم  التكنولوجيا 
واملتطلبات  الثغرات  لفهم  للمستجدات  القانونيني  مالحقة  صعوبة  أو 
التقنية الستصدار قوانني واقعية ومالئمة لتفادي ذلك، وهذا ما أقرت به 

دراسات عديدة)17(.
قدراهتا عىل حتقيق  - مما يضعف  للدول،  النقدية  السياسة  بأدوات  اإلرضار 

مصالح املجتمع))1(.
عدم حلها ملشكلة اخلصوصية، ومشكلة اسرتداد احلقوق عند ضياعها كام  -

حدث يف مرات سابقة)19(.
عىل  - التداوالت  حيز  النقود  هذه  دخول  من  متنع  احلالية  املشكالت  هذه 

يتغري واقعها  أن  إىل  القادمة،  القليلة  السنوات  مستوى كبري عىل األقل يف 
-إذا تغري. وإن دخلت فذلك ممكن وال يعني براءهتا من هذه العيوب.

(17) Caytas, Jonna, Regulatory issues and challenges presented by Virtual currencies, Columbia business law review, 2017, pp 3-5

(18) Elwell & Murphy & Seitzinger, Bitcoin: Questions, Answers, and analysis of the legal issues, Congressional Research service, Dec 2013, 

pp 9-11

)19( انظر تاريخ اخلسائر املالية للرشكات املتداولة هلذه العمالت وباألخص البتكوين يف الدراسة السابقة، ص )
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المشكالت التقنية:

ومن املشكالت التقنية وفًقا ملصادر متعددة من خرباء التقنية:
إشارة خرباء األمن الشبكي الحتاملية اخرتاق هذه العمالت ورسقتها من  -

املحافظ اإللكرتونية، وقد حصلت عدة حوادث قرصنة موثقة)20(.
انقساماهتا املتتالية وفق ما متليه مصالح املنقبني، باإلضافة إلمكانية سيطرة  -

معامل التنقيب عىل الشبكة، والبتكوين كمثال يسيطر أكثر من 50 % من 
انقسمت إىل )بيتكوين كاش(  5 رشكات فقط)21(. وقد  فيها  التعدين  قوة 

و)بيتكوين جولد( يف املنتصف الثاين من 2017.
عمليات  - يعيق  أو  مجلة  هبا  يذهب  قد  عليها  الواسع  اإللكرتوين  اهلجوم 

التبادل ويف هذا من اخلطر ما ال يقامر به عىل مستوى دولة أو عىل مستوى 
الرشكات أيًضا)22(.

إمكانية فقدان مبالغ ضخمة عند اخلطأ يف التحويل أو فقدان كلمة املرور  -
اخلاصة باملحفظة اإللكرتونية، وعدم إمكانية اسرتدادها، وسواء ذلك كان 
املواقع  باخرتاق  أو  اخلرباء  أنكره  ما  وهو  نفسها  )البلوكشني(  باخرتاق 
واملنصات التي ال تنبني آلية عملها عىل تنقية )البلوكشني(، فهذا سواء من 

ناحية إمكانية رسقة باجلملة هلذه العمالت.
العمليات،  - من  حمدود  عدد  مقابل  الكهرباء  من  هائلة  كميات  استهالكها 

البيتكوين  هي  واحدة  شبكة  لتشغيل  املستهلك  الكهرباء  معدل  بلغ  فقد 
32 تريا واط)23( وهي الكمية التي تستهلكها دولة بحجم الدنمرك، وهذا 
(20) “I am skeptical there’s going to be any technological silver bullet that’s going to solve security breach problems. No technology, crypto-

currency, or financial mechanism can be made safe from hacks,” said Tyler Moore, assistant professor of cybersecurity at the University of 

Tulsa’s Tandy School of Computer Science, and he will soon publish a new research on the vulnerability of bitcoin exchanges.

Also look: Moore T., Christin N. (2013) Beware of the middleman: Empirical Analysis of bitcoin-exchange risk. In: Sadeghi AR. (eds) Finan-

cial Cryptography and Data security.

(21) www.blockchain.info/charts 

(22) Moore, Feder & Gander, The impact of DDoS and other security shocks on Bitcoin Currency exchanges: Evedence from Gox, (2016), 

pg. 1

)https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption )23, دراسة عن كميات الكهرباء املستهلكة 
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400 ألف عملية يف اليوم فقط، يف حني تتحمل شبكة فيزا  إلنجاز قرابة 
عىل سبيل املثال ما يزيد عن 141 مليار عملية يف السنة، وأكثر من 65 ألف 
عملية يف الثانية)24( يف حني ال تنجز البتكوين أكثر من 9 عمليات يف الثانية 
 30 يف أفضل أحواهلا)25( وعمالت أخرى كالريبل واإليثرييوم ال تتجاوز 

عملية يف الثانية)26(.
تطور تقنية الكوانتم Quantum املحتمل وعدم استطاعة باقي أفراد الشبكة  -

اللحاق بمستخدمي التقنية، ألسباب مادية وتكنولوجية وسياسية، ويعترب 
يف  حمتماًل  ورسقتها  هبا  والتحكم  باخرتاقها  يسبب  قد  الذي  استخدامها 
إمكانية  إىل  العمالت  هذه  مطوروا  أشار  وقد  القادمة،  القليلة  السنوات 
مواجهة هذا اخلطر باستخدام نفس التقنية لكن هذا لن يكون متوقًعا نظًرا 
بعد  لكن  ممكنًا  يكون  وقد  التقنية،  هذه  حتصيل  يف  الناس  قدرات  لتباين 
هجوم كاسح يذهب بأموال كثري من الناس، مما يضع هذا احلذر يف خانة 

اخلطر املرتفع)27(.

مشكالت أخرى:

ومن املشكالت األخرى وفق رأي الباحث ما ييل:
احلاجة ملالزمة التكنولوجيا يف التعامل ويف هذا خماطر صحية وطبية أشار  -

هلا املختصون))2( حيث ال يمكن تنفيذ العمليات املالية هبذه األنظمة دون 
جهاز إلكرتوين.

متاحة  - غري  التكنولوجيا  ومستلزمات  واإلنرتنت  اإللكرتونية  اخلدمات 
ألكثر من نصف سكان الكوكب، وهو ما جيعل هذه النقود غري كفؤة عىل 

(24) Visa Inc. Facts & Figures 2017, retrieved from: https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/visa-facts-figures-

jan-2017.pdf

(25) https://blockchain.info/nl/charts/transactions-per-second?timespan=1year 

(26) http://www.altcointoday.com/bitcoin-ethereum-vs-visa-paypal-transactions-per-second/ 

(27) https://www.forbes.com/sites/amycastor/2017/08/25/why-quantum-computings- threat-to-bitcoin-and-blockchain-is-a-long-way-off/ 

(28) https://www.medscape.com/features/slideshow/tech-dangers 



248

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

املستوى العاملي حالًيا كنقد أصيل، وقد نصت بعض الرشكات املطورة عىل 
أن من أهداف هذه العمالت والتقنية املبنية عليها التمكني االقتصادي أو 
ما يعرف باالشتامل املايل Financial inclusion للوصول إىل هذه الرشائح، 
وهذا هدف ربحي وال شك وسيؤدي إىل مزيد من الطلب عىل منتجات 
التكنولوجيا التي تسيطر عليها الرشكات التكنولوجية العمالقة يف العامل، 

وهذا حتٍد أقرب إىل املشكلة منه إىل الفائدة.
كنقد  - كفاءهتا  من  يقلل  قبوهلا  درجة  يف  واالختالف  العمالت  هذه  كثرة 

يؤدي وظائف التبادل عىل املستوى العاملي وسيزيد من احلاجة إىل الرصافني 
العمالت  بالنقد واملضاربة عليه؛ نظًرا لكثرة أعداد  املتاجرة  وبالتايل كثرة 
واعتبارها أجناًسا خمتلفة القيمة، بخالف توحيد قياس القيم عىل الذهب 
مثاًل والذي له صفة عاملية، أما اآلن فهناك ما يزيد عن ألف عملة افرتاضية 
مشفرة)29( هلا قيم خمتلفة حتتاج إىل الترصيف لتداوهلا والرشاء هبا يف أوساط 

ال تقبلها، وهذا كله ضار اقتصادًيا، ألنه تربح من عمل غري إنتاجي.
التعليم  - مستوى  رفع  منها  االقتصادي  للتعايش  جديدة  متطلبات  فرض 

التقني والتكنولوجي والربجمي عىل حساب أشياء أخرى يف إطار التحول 
األمور  هذه  جيهل  من  يفقد  متسارع  بضغط  وذلك  التقنية،  القتصاديات 

مزايا كثرية ويف ذلك من التحديات اليشء الكثري.
وهذه املشكالت وإن كانت بحاجة لنظر من أصحاب االختصاص إال أهنا حمل 

اهتامم معارص.

(29) https://coinmarketcap.com/all/views/all/ 
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المبحث الثاني: النقود في النظام االقتصادي اإلسالمي

االقتصادي  النظام  يف  للنقود  حمدد  شكل  من  هل  األول:  املطلب  يف  سنتحدث 
اإلسالمي، ويف املطلب الثاين: علة اعتبار األثامن لرسيان األحكام الرشعية، ويف 
املطلب الثالث: القرارات املجمعية املدللة عىل اتفاق اعتبار الثمنية علة يف رسيان 
معني  نقدي  نظام  إقرار  عدم  شبهة  دفع  الرابع:  املطلب  ويف  الرشعية،  األحكام 
زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ويف املطلب اخلامس: رشوط االعتبار الرشعي واالقتصادي 

للتداول العام.

تمهيد:

ال توجد نصوص رشعية واضحة أو أدلة معتمدة تنص عىل شكل النظام النقدي 
يف االقتصاد اإلسالمي، فلم ينكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص التعامل باملقايضة وبالنقود السلعية 
يف زمانه بل قدر األموال عىل أهلها بام تعارفوا عليه)30(، إال أن النظام الغالب يف 
تاريخ الدولة اإلسالمية كان نظام املعدنني )الذهب والفضة( حتى اهنيار اخلالفة 
املعدنية  النقود  قيمة  استقرار  هو  األعم  السائد  وكان  1916هــ،  عام  العثامنية 
وأسعار رصفها باملقارنة مع ما آل إليه األمر بسيطرة العمالت الورقية اإللزامية 
أحد  الدوالر  فعملة  والتاليش)31(،  بل  االنتكاسات  من  فرتات  شهدت  والتي 
90 % من قيمتها منذ نشأهتا،  أقوى العمالت الورقية يف الوقت احلارض فقدت 
وتضخمت بنسبة 2300 % خالل مئة عام)32(، بخالف استقرار الذهب والفضة 
االقتصاديني)33(،  لدى  معلومة  حقيقة  وهذه  التاريخ  مر  عىل  املقارن  النسبي 
العمالت  قيمة  انخفاض يف  ناشئ عن  أحياًنا  الذهب  قيمة  الكبري يف  واالرتفاع 
)30( إشارة إىل حديثه ملسو هيلع هللا ىلص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثامنمئة دينار، أو ثامنية آالف درهم، ودية 
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية املسلمني. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر رمحه اهلل، فقام خطيًبا، فقال: أال إن اإلبل قد غلت. قال: ففرضها 
عمر رمحه اهلل عىل أهل الذهب ألف دينار، وعىل أهل الورق أثني عرش ألًفا، وعىل أهل البقر مائتي بقرة، وعىل أهل الشاء ألفي شاة، وعىل أهل احللل 

مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة، مل يرفعها فيام رفع الدية. رواه أبو داود وهو حديث حسن
)31( كام حصل مع الدينار العراقي يف 2003م، وكام حصل مع غريه من العمالت عند تغري األنظمة احلاكمة.

(32) http://www.usinflationcalculator.com/ (USA Inflation Calculator)

https://www.forbes.com/sites/nathanlewis/2016/07/29/dont-be-fooled-stable-money-means-gold/#650be440c581 (33) وانظر أيًضا: داود، 

هايل، تغيري القيمة الرشائية للنقود الورقية، ص 32
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يف  بدورها  احلكومات  قيام  وعدم  كاملضاربات  خارجية  مؤثرات  أو  السيادية 
للوظائف  كفٍء  كمؤٍد  الذهب  استقرار  يف  ضعًفا  وليس  املضاربني  عىل  احلسبة 
نتيجة  االستقرار  عدم  من  موجات  به  تعصف  كانت  وإن  للنقود،  االقتصادية 

سياسات نقدية غري رشيدة.
ويف استقرار الذهب النسبي يقول عدد من االقتصاديني ورجال األعامل: كجورج 
واالستقرار  للذهب  الطبيعي  باالستقرار  الثقة  بني  أن ختتار  »عليك  برنارد شو: 
السادة،  هلؤالء  الواجب  االحرتام  مع  احلكومة،  أعضاء  وذكاء  ألمانة  الطبيعي 

أنصحكم طاملا استمر النظام الرأساميل، التصويت لصالح الذهب«.
ستضل  لألبد،  الذهب  من  واحدة  أوقية  متلك  كنت  »إذا  بافيت:  وورن  وقال 
متتلك أونصة واحدة يف النهاية«، وقال آلن جرين سبني يف أحد األزمات النقدية 
التي عصفت بمجتمعه: »الذهب ال يزال يمثل الشكل النهائي للدفع يف العامل، 
والعمالت امللموسة مل تعد مقبولة من قبل أحد، والذهب هو دائاًم املقبول«)34(. 
واستحق الذهب هذا الكالم يف التمهيد نظًرا لسيادته النقدية عىل العامل أمجع ألكثر 
من مخسة آالف سنة، ولبيان مكانته النقدية بني أشكال النقود يف زماننا املعارص، 
حيث كل ما جاء بعده ِقيس عليه من حيث اعتباره ثمنًا يؤدي وظيفته أم ال. فمن 
رشوط اعتبار العملة األساسية أن تتوافر فيها معايري: )املالية )التمول(، والثمنية، 

والتقوم( التي تتوافر يف النظام املعدين.

يعة اإلسالمية؟ المطلب األول: هل هناك شكل محدد للنقود في الشر

التمحيص)35(  الباب، ولكنه قد ُبحث واستوىف حقه من  وهذا سؤال حموري يف 
املقام، ولكونه  اتساع  البحث نظًرا لعدم  فأرى أن ال داعي للتفصيل فيه وإعادة 
السابقة،  إليه األبحاث  التأكيد عىل ما توصلت  فيه  تبعيًّا يف بحثنا، ونريد  سؤااًل 

(34) https://goldguard.com/why-gold/?lang=ar 

النقود واملصارف، لناظم  ينبغي أن تكون، لعبد اجلبار السبهاين، اإلسالم والنقود، لرفيق املرصي،  النقود كام  التالية:  )35( راجع الكتب واألبحاث 
الشمري، ومباحث النقود يف موسوعة االقتصاد اإلسالمية الصادرة عن دار القلم.
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وعرض األقوال معللة ليستبني القارئ التوجهات حول املوضوع. وخالصة ما 
بإمجال لضيق  التفصيل نذكرمها  فيهام يشء من  فيه إىل رأيني  الفقهاء  إليه  توصل 

املقام عن التطويل والتفريع.

الذهب  يف  حمصور  اإلسالمي  النظام  يف  النقود)36(  شكل  أن  يرى  األول:  يق  الفر

والفضة فقط وأن ذكر القرآن والسنة هلام وتعامل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومن قبله وبعده هبام 
-عىل مر العصور- باإلضافة الستمداد قيمتهام من ذاهتام وندرهتام النسبية، دالئل 
العدول  وعدم  اإلسالمي،  النقدي  النظام  يف  أصياًل  نقًدا  اعتبارمها  وجوب  عىل 
وإلمكانية  بعدها،  جاء  ملا  املقارنة  الكفاءة  ثبوت  عدم  مع  وبخاصة  سوامها  إىل 
التعسف يف استعامل حق اإلصدار النقدي فيام يستمد قيمته من خارجه ) مثاًل: 

كالعمالت الورقية أو العمالت االفرتاضية املشفرة(.

ومن هؤالء متثياًل ال حرًصا املقريزي)37( الذي كان من أشد املتحمسني إىل حرص 
املعتربة رشًعا وعقاًل وعادًة  النقود  الذهب والفضة حيث يقول: »إن  النقدية يف 
يستقيم  نقًدا، وال  أن يكون  فقط وما عدامها ال يصلح  الذهب والفضة  إنام هي 
أمر الناس إال بحملهم عىل هذا))3(؛ ويؤكد يف موضع آخر أن الفلوس مل جيعلها 
اهلل قط نقًدا، وأن الذهب والفضة مها النقد الرشعي، أما الفلوس فهي أشبه يشء 
بال يشء، وإىل مثل هذا ذهب تقي الدين النبهاين أيًضا مع فارق قوله بجواز تبادل 
واختلفت  والفضة)39(.  الذهب  من  يكن  مل  وإن  عليه  يتوافقون  بأي يشء  الناس 
املدارس الفقهية يف نقديتهام العامة هل ذلك يف الذهب املرضوب فقط أم يف غري 
فقط  يطلق  أنه  إىل  اإلسنوي  رجحه  ما  وهو  الشافعية  بعض  فذهب  املرضوب؟ 

ا كان شكلها ومادهتا، وهي جزء  )36( النقود: وحدات معيارية، تعارف الناس عىل استخدامها لقياس قيم السلع واخلدمات، وتلقى قبواًل عاًما لدهيم أيًّ
من مفهوم املال الذي قد يكون نقوًدا وقد يكون طعاًما أو حيواًنا أو عقاًرا، فاملال هو كل ما له قيمة بني الناس وأبيح استعامله يف حال السعة واالختيار 

وفق تعريف مجهور الفقهاء له.
)37( يقول السبهاين: »جتمع املدارس الفقهية عموًما عىل أن الذهب والفضة أثامن باخللقة.. وأن الثمنية علة قارصة عليهام وال تتعدامها إىل سوامها وهو 

ما ذهب إليه املقريزي من املؤرخني ومجهور الشافعية من الفقهاء« ص 9، النقود كيف ينبغي أن تكون.
))3( املقريزي، كشف الغمة ص 0) نقاًل عن داود، هايل، تغيري القيمة الرشائية للنقود الورقية، منشور إلكرتونًيا

)39( املرجع السابق، ص 1).
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عىل املرضوب من الذهب والفضة)40(، وذهب اجلمهور إىل أنه يطلق عىل الذهب 
والفضة مرضوًبا كان أو غري مرضوب، وممن قال به القايض عياض والنووي وهو 
ما رجحته جملة األحكام العدلية)41(. وهذا الرأي خاص باملعدنني العتبارمها أثامًنا 

باخللقة.
أن  عالوة عىل  الناس  لدى  عام  َقبول  من  له  وما  القول  هذا  وبالرغم من شهرة 
الفريق  برأي  أنه معارض  به)42(؛ إال  يقولون  عدد من علامء من األمة اإلسالمية 
الثاين الذي صار بمثابة اتفاق ألهل هذا العرص، وال نرى أنه يصح أن خيالف ملا 
يف خمالفته من حتقيق للفوىض واالنفالت وإباحة للمحرمات، وتفويت املصالح 

وتعطيل األحكام الرشعية، واإلخالل بمقاصد الرشيعة العامة واخلاصة)43(.
الثاني يرى أن األمر ال يكمن يف نظام نقدي معني أو شكل من أشكال  يق  الفر

وجوه  هلا  تتأتى  النقد،  لعرض  وأمينة  كفؤة  إدارة  يف  يكمن  إنام  حمدد،  النقود 
الكفاءة واألمانة)44(، ويدعي أصحاب هذا الفريق حصول اإلمجاع بني الدارسني 

واملتخصصني يف العرص احلديث عىل هذه احلقيقة)45(.
ويستدل هذا الفريق بعدة أدلة منها نية الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 
بقوله ملن حوله من املسلمني: مهمت أن أجعل الدراهم من جلود اإلبل)46(، فقالوا 

له إذن ال بعري. فأمَسك)47(.
ووجه الداللة يف هذا إن صح أنه مل يامنع يف اختاذ جلود اإلبل نقوًدا، وهذا يدل عىل 
عدم حرص الثمنية يف الذهب والفضة. وقول اإلمام مالك يف املدونة البن وهب: 

)40( الرشبيني، حممد بن أمحد اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج1، 9)3
)41( انظر: املرجع السابق، وحيدر، رشح جملة األحكام العدلية، ج1، ص 103،، وعليش، الرشح الكبري، ج1 ص 455

املبسوط  كتاب  اقتصادية يف  قراءة  اللحياين، سعد،  وانظر:  املعاملة،  تغري  عند  املجادلة  قطع  والسيوطي يف رسالته  املبسوط  الرسخيس يف  منهم   )42(
للرسخيس، جملة امللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالمي، ص 16 قال: »وقد نظر علامء املسلمني قدياًم يف الذهب والفضة باعتبار أمهيتهام إىل أهنام خلقا 

ليكونا أثامًنا، كام هو واضح يف النصوص السابقة وكثري من نصوص الفقهاء«. فلرياجع.
)43( مع عدم إقرار الباحث بام فيها من جور وظلم يف كثري من احلاالت نتيجة التعسف يف استعامل احلق و اتباع سياسات غري رشيدة.

)44( السبهاين، عبد اجلبار، النقود كام ينبغي أن تكون، ص31، جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة، ))19م
)45( يقول السبهاين: »وأمحد اهلل تعاىل أن وفق الباحثني املهتمني هبذا املوضوع إىل اإلمجاع عىل هذه احلقيقة، وهذا ما أدركته من النقاشات الدائرة، سواء 

حول اإلصدار النقدي وتوليد نقود الودائع، أم حول مسألة الربط القيايس لاللتزامات املالية«.
)46( البالذري، البلدان، فتوحها وأحكامها، ص 659

)47( إسناده ثقات، إال أنه منقطع، وله طريق يف مصنف عبد الرزاق ولكنه ضعيف 496/2
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»..قال يل مالك يف الفلوس: ال خري فيها نظرة بالذهب وال بالورق، ولو أن الناس 
أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تباع بالذهب والورق 
نظرة«))4(. وهذا القول منه يدل عىل ثمنية ما تعارف الناس عليه. ولعل من أبرز 
القائلني بعدم حرص النقدية بالذهب والفضة من كبار السلف شيخ اإلسالم ابن 
باب  املعارصين من  الباحثني  املعول عليه لدى كثري من  تيمية ونصه يف هذا هو 
االستدالل التبعي، حيث يقول: »وأما الدرهم والدينار فام يعرف له حد َطْبِعيٌّ 
يتعلق  العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه يف األصل ال  إىل  وال رشعيٌّ بل مرجعه 
والدنانري ال  والدراهم  به  يتعاملون  ملا  معياًرا  يكون  أن  الغرض  بل  به؛  املقصود 
سائر  بخالف  أثامًنا؛  كانت  وهلذا  هبا؛  التعامل  إىل  وسيلة  هي  بل  لنفسها  ُتقصد 
ْبِعيِة أو  األموال، فإن املقصود االنتفاع هبا نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة باألمور الطَّ
الرشعية والوسيلة املحضة التي ال يتعلق هبا غرض ال بامدهتا وال بصورهتا حيصل 

هبا املقصود كيفام كانت«)49(.
العام  القبول  من  كل  فيه  توفر  فام  أيًضا)50(،  النتيجة  هبذه  مقرون  واالقتصاديون 
النقد  مقام  تقوم  عملة  اعترب  للقيمة  كفًؤا  وخازًنا  ومعياًرا  للتبادل  وسيًطا  وكان 
األصيل )الذهب(، وبناًء عىل هذه اآلراء أفتت املجامع الفقهية واهليئات الرشعية 
برسيان الربا عىل النقود الورقية اإللزامية لتوافر علة الثمنية فيها، واستقر األمر 
عىل هذا. ولكنهم مل ينصوا عىل أن ما توافر فيه علة الثمنية يصلح ألن يكون نقًدا 

عاًما أصياًل إال بإلزام السلطات به مع توافر العرف والقبول العام.
ويبدو أنه قد اشتدت احلاجة هلذا القول بعد اهنيار اتفاقية بريتن وودز عام 1974م 
وانفكاك اإلصدار النقدي يف معظم دول العامل عن املخزون الذهبي لدهيا، فضاًل 
عن اختزان الدول لالحتياطي األول للعمالت الصعبة املتمثل بالدوالر، واعتباره 
نقًدا عاملًيا! وصريورة النقود الورقية إىل نقود إلزامية تستند يف قوهتا إىل ما يعادهلا 

))4( اإلمام مالك، املدونة الكربى 5/3
)49( ابن تيمية،جمموع الفتاوى ج19 – ص 251، 252

(50) Mankiw, Greg, Principles of Economics, money and inflation, 7th edition, 2008, pp.440-449
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اإلمجاع  فانعقد  )صعبة(!  وعمالت  اقتصادية  وخدمات  عينية  موجودات  من 
باالضطرار عىل اعتبارها نقًدا ترسي فيه أحكام النقود واستمر ذلك، دون النظر 
إىل كفاءهتا التي تبني الحًقا أهنا غري كفؤة)51(، ولكن أصدرت املجامع واهليئات 
ذلك  معللة  العتباره  وموجبة  النقد  هلذا  جميزة  ومتشاهبة  كثرية  قرارات  الرشعية 
امللزم هلا، دون االلتفات إىل  السلطان  النقود وبأمر  الثمنية يف هذه  بتوافر عنرص 

كفاءته االقتصادية ودون أي إشارة ألفضلية اعتبارها بدياًل عن النظام املعدين!
والباحثون يقولون بقول مجهور املعارصين من الفقهاء بأنه ال شكل حمدد للنظام 
أشكال  الختاذ  ذريعة  القول  هذا  يكون  أن  ينبغي  ال  ولكن  اإلسالم،  يف  النقدي 
ثبت أهنا أقل كفاءة من النظام املعدين الذي ثبت أنه األكثر استقراًرا وقبواًل عاًما 
وجلوًءا إليه يف امللامت! فال يصار إىل األدنى كفاءة إال بتعذر إقرار األعىل، وهو ما 

سنبحث توفره يف كفاءة هذه العمالت االفرتاضية املشفرة.

يان ذلك في العمالت   وسبًبا للثمنية وسر
ً
المطلب الثاني : اعتبار الرواج علة

االفتراضية المشفرة

يان األحكام الشرعية على ما توافر فيه علة الثمنية. : سر
ً

أوال

اختلف الفقهاء يف علة حتريم الربا يف حديث عبادة بن الصامت يف األصناف  ¦
الستة – واختلفوا إذا ما كانت العلة قارصة عىل األصناف الستة أو متعدية 
الربا يف مجيع  واتفقوا عىل جريان  متعدية)52(،  أهنا  والراجح  عليها،  يقاس 
األصناف الستة- مع اختالف يف تعيني العلة عىل أحد عرش قواًل مشهورة، 

منها: 
من  مكياًل  كونه  أي  واجلنس،  الكيل  هي  األربعة  األصناف  يف  الربا  علة  أواًل: 
جنس واحد، فيجري الربا يف كل ما يكال مع احتاد اجلنس كاألرز ونحوه، حتى 

)51( هذا موضع جدل كبري عند االقتصاديني وهو رأي الباحث الذي ال يسعه التدليل عليه ومناقشته يف هذا البحث.
)52( انظر املناقشة والرتجيح: آل سيف، عبد اهلل بن مبارك، العلة الربوية يف األصناف األربعة، شبكة اآللوكة، )200م، ص 15-4
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وإن مل يكن مطعومًا، ونفوه عام كان غري مكيل وال موزون وإن كان مأكوال. وهذا 
أيب  وإسحاق)54(ومذهب  والثوري  والزهري  النخعي  وقول  عامر)53(،  مذهب 

حنيفة)55(، واملشهور يف مذهب أمحد)56(.
يف  وأمحد  ومالك  الشافعي  قول  وهذا  الثمنية،  مطلق  والفضة  الذهب  يف  ثانًيا:   

الرواية األخرى)57(.
هذا  عىل  اتفق  كام  أثامًنا  خلقا  ألهنام  والفضة،  الذهب  يف  نختاره  الذي  وهو 
الفقهاء))5(، ونظًرا ألن ما يتوفر فيه وصف الثمن وتتوافر فيه املثلية ويلقى قبواًل 
عاًما بني الناس يصلح ألن يكون معياًرا للتبادل بينهم من حيث أنه يراد لغريه وال 

يراد لذاته.
مالية العمالت االفرتاضية املشفرة: ¦

املال هو ما يعد يف العرف مااًل، ولغة: ما يملك من مجيع األشياء ويستبد به املالك 
لوقت  وادخاره  حيازته  يمكن  ما  احلنفية  عند  وهو  منفعة(،  أم  عينًا  كان  )سواء 
والعمالت  أموااًل،  واحلقوق  واملنافع  األعيان  تعترب  اجلمهور  وعند  احلاجة)59(، 
قيمة  للتعبري عن  القيم سواء  نقل  االنتفاع هبا رشًعا يف  االفرتاضية حتاز ويمكن 
نقدية أو غريه مما جيعلها مااًل متقوًما)60(، حيث يبذل فيها جهد وال جيوز إتالفها أو 

أخذها من أصحاهبا وعىل املعتدي باإلتالف أو الرسقة، الضامن.

ثانًيا : علة الثمنية وسببها الرواج.

)53( أخرجه ابن أيب شيبة عن عامر بن يارس قال العبد خري من العبدين والبعري خري من البعريين والثوب خري من الثوبني ال بأس به يًدا بيد إنام الربا يف 
النساء إال ما كيل ووزن، وابن حزم يف » املحىل » ) )/ 4)4 ( وقال األلباين: وإسناده صحيح إرواء الغليل: )5/ 194(.

)54( انظر: املغني )35/4(، إعالم املوقعني عن رب العاملني: )2/ 174(.
)55( مصنف ابن أيب شيبة : )4 / 304( والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار : )3/ )19(

)56( انظر: الفروع: )147/4-)14(، اإلنصاف : )11/5(.
)57( قال ابن تيمية: »واألظهر أن العلة يف ذلك هي الثمنية ال الوزن، كام قال مجهور العلامء«، وقال: »..واألظهر املنع من ذلك، فإن الفلوس النافقة 

يغلب عليها حكم األثامن، وجتعل معيار أموال الناس«. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه 469/29
))5( نقل هذا االتفاق سابًقا، راجع املوسوعة الفقهية الكويتية مادة نقد.

العلمية، سنة  الكتب  دار   ،296 الثاين، ص  املال، اجلزء  ابن عابدين، كتاب زكاة  املختار، حممد أمني بن عمر  الدر  املحتار عىل  ابن عابدين،رد   )59(
1992/1412م رقم الطبعة د.ط، وبذلك خيرجون املنافع عن كوهنا أموااًل.

)60( التقوم يكون فيام يباح االنتفاع به رشًعا، والعمالت االفرتاضية يباح االنتفاع هبا من حيث ذاهتا يف األصل، أما ما يرتتب عليها من آثار فيشء آخر، 
ومن أمثلة املال غري املتقوم: اخلمر واخلنزير واملخدرات.
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وتتحق الثمنية بالرواج وبتعارف الناس عىل استعامل ما يروج نقًدا، يقول اجلعيد: 
زمن  راج يف  إذا  والفضة،  الذهب  ما سوى  أن كل  النظر هي  والقضية حمل   ..«
معني، ساغ اإلحلاق بالذهب والفضة يف مجيع األحكام، برصف النظر عن الزمن 
الذي يمكث فيه هذا النقد رائًجا، فإذا زال الوصف عنه املرتبط بالرواج، زالت 
تلك األحكام؛ ألن احلكم يدور مع علته وهو الرواج. الثاين: أن النقدين يعرض 
عليهام ما يعطل صفة النقدية عنهام فتفقد أمهيتها، وذلك يف أحوال االضطرار)61(. 
نقًدا  وصار  راج  ما  إحلاق  عدم  وراء  من  املرتتبة  املفسدة  إىل  نظر  لو  الثالث: 
بالذهب والفضة لتأكد أن ذلك اإلحلاق يف وقت الرواج متعني، يقول ابن القيم: 
»ورشيعته سبحانه منزهة من أن تنهى عن يشء ملفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل 
عىل تلك املفسدة أو مثلها أو أزيد منها. فمن جوز ذلك عىل الرشيعة فام عرفها 
النقدين،  حق معرفتها، وال قدرها حق قدرها«)62(. ويعلق قائاًل: »وقد رأينا أن 
االستعامل،  عن  نحيا  متأخرة  أزمان  يف  أهنام  إال  فيهام،  الثمنية  معنى  تأصل  رغم 
يكون  ال  قد  متعددة  عوامل  هلا  النتيجة  هذه  كانت  مكاهنام-وإن  غريمها  وجعل 
أكثرها عجز النقدين عن املهمة األساسية –ولكن هذا يعطينا داللة عىل أن النقد 
الذي تأصلت فيه الثمنية بوضوح بدرجة قوية قد اعرتاه بعض النقص، فام املانع 
من أن يكون غريمها يصعد عىل هذه املكانة، ولو لفرتة وجيزة؟ وهذا مشاهد اآلن 

يف األوراق النقدية وبعض األوراق التجارية«)63(.

املثمن،  التي هي علة لرسيان األحكام الرشعية عىل  للثمنية،  املنتج  فالرواج هو 
إذا توافرت العنارص األخرى العتبار اليشء عملة، وليست لوحدها رشًطا كافية 

العتبار النقدية العامة يف التداول العام.

ا: مدى تحقق الرواج والثمنية في العمالت االفتراضية المشفرة:
ً
ثالث

)61( يقول ابن عاشور:«إال أن النقدين عند حالة اإلرضار، مثل حالة احلصار، وحالة اجلدب، واملجاعة ال تغني عن أصحاهبا شيًئا، فالنقدان عوضان 
صاحلان بغالب أحوال البرش، وهي أحوال اليرس واألمن واخلصب« مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 3/ 0)4. 

)62( اجلعيد، سرت بن ثواب، أحكام األوراق النقدية والتجارية، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، 4)19، ص 143
)63( املرجع السابق، ص 143
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يف حتقيق توافر علتي الرواج والثمنية يف العمالت االفرتاضية املشفرة يرى الباحث 
أهنام يتحققان فيها لألسباب التالية:

اتساع التعامل هبا بحجم تبادل يزيد عن حجم اقتصاديات دول قائمة  -
بذاهتا )الرواج(:

 وال يقدح يف هذا عدم الرواج اجلغرايف املحيل؛ فإن العمالت املحلية أيًضا ال تعترب 
الرصافني،  قبل  من  الرصافة  إىل  وحتتاج  اجلغرايف  نطاقها  خارج  يف  مقبولة  نقوًدا 
وكذلك األمر يف العمالت االفرتاضية املشفرة فإهنا جتد قبواًل ضخاًم يف التعامل 
ولكنه يف نطاق إلكرتوين غري حمدود برقعة جغرافية. وال أرى عدم القبول اجلغرايف 
مؤثًرا يف إزالة صفة الرواج عنها، فيستبعد أن يراد برشط القبول العام الذي وضعه 
الفقهاء احلرص يف القبول اجلغرايف ملنطقة ما متاما كام هو احلال يف تعريف األسواق، 
فقد تغري الزمان، وتتغري األحكام بتغري املكان والزمان والظروف واألحوال عىل 

ما هو مقرر يف قواعد الرشيعة اإلسالمية.

اختاذ الناس هلا ثمنًا )الثمنية(: -

 برصف النظر عن كونه ناشئ من قوى العرض والطلب عليها أو من التقنية التي 
وال  مستقرة  وغري  مضطربة  ولكنها  مالية  وقيمة  ثمن  فلها  هبا،  التعامل  تضمن 
الثمنية،  يوجد ما يضمن استقرارها يف الوقت احلايل. وعدم االستقرار ال يلغي 
فالعمالت الورقية تشهد عدم استقرار كبري خاصة يف فرتات احلروب واألزمات 
وال زال الناس يستمرون بالتعامل هبا، وهذا للرضورة التي تقدر بقدرها، وجيب 
عىل القائمني عىل األنظمة النقدية يف كل دولة إقرار نظام وسياسات تضمن تقلبات 
طفيفة واستقراًرا نسبيًّا مقبواًل بحيث حيقق النقد مقاصده التي من أبرزها اعتباره 
مقياًسا مستقًرا للقيم. كام أن العمالت االفرتاضية املشفرة وحدات حساب وهلا 

قيمة مستقلة يف ذواهتا وتصلح ألن تكون معياًرا لقيم األشياء.

العمالت  يف  والثمنية  الرواج  علتي  توافر  يرجح  املاضية  لالعتبارات  والباحث 
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االفرتاضية املشفرة.

وصف  إعطاء  اتفاق  على  المدللة  المجمعية  القرارات  الثالث:  المطلب 

الثمنية لما توافر فيه علة الرواج:

ونقل هذا من األمهية بمكان، وال يسعنا إيراد نقوالت كثرية للتدليل عىل إطالق 
الورقية  العمالت  اعتربت  حيث  الرواج)64(،  علة  فيه  توفر  ملا  الثمنية  وصف 
بالعمالت  مبحثنا  مع  تشابه  وفيها  العلة،  هلذه  األحكام  هذه  عليها  ترسي  أثامًنا 
الفقهي  املجمع  قرار  القرارات:  هذه  ومن  اجلزئية،  هذه  من  املشفرة  االفرتاضية 
عىل  اطلع  قد  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملس  »إن  ونصه:  الدويل  اإلسالمي 
الرشعية،  الناحية  الورقية، وأحكامها من  العملة  إليه يف موضوع  املقدم  البحث 
بناء عىل أن األصل يف  أنه  املناقشة واملداولة بني أعضائه، قرر ما ييل: أوالً:  بعد 
الثمنية  النقد هو الذهب والفضة وبناًء عىل أن علة جريان الربا فيهام هي مطلق 
يف أصح األقوال عند فقهاء الرشيعة. وبام أن الثمنية ال تقترص عند الفقهاء عىل 
الذهب والفضة، وإن كان معدهنام هو األصل. وبام أن العملة الورقية قد أصبحت 
هذا  يف  األشياء  تقوم  وهبا  هبا،  التعامل  يف  والفضة  الذهب  مقام  وقامت  ثمنًا، 
النفوس بتموهلا وادخارها  بالذهب والفضة، وتطمئن  التعامل  العرص، الختفاء 
أمر  يف  وإنام  ذاهتا،  يف  ليست  قيمتها  أن  رغم  هبا،  العام  واإلبراء  الوفاء  وحيصل 
خارج عنها، وهو حصول الثقة هبا، كوسيط يف التداول والتبادل، وذلك هو رس 
الربا يف الذهب والفضة هو  التحقيق يف علة جريان  بالثمنية. وحيث إن  مناطها 
املجمع  جملس  فإن  كله،  لذلك  الورقية،  العملة  يف  متحققة  وهي  الثمنية،  مطلق 
الفقهي اإلسالمي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من 
الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، وجيري الربا عليها بنوعية، فضاًل ونسًيا، كام 

)64( ليس املقصود ختريج ثمنية العمالت االفرتاضية عىل هذه الفتاوى، ولكن التدليل عىل صحة إعطاء وصف الثمنية عىل ما توفر فيه الرواج بني 
الناس وصار له قيمة ومالية بينهم، ولو مع حتقق جزئي هلا يف وظائف النقود.
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جيري ذلك يف النقدين من الذهب والفضة متاًما، باعتبار الثمنية يف العملة الورقية 
قياًسا عليهام، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات التي 

تفرضها الرشيعة فيها..«
وقرار هيئة كبار العلامء رقم )10( بتاريخ: 17/)/1393هـ

من  النقدية  األوراق  حقيقة  يف  قيلت  التي  الفقهية  األقوال  استعراض  »وبعد 
نقًدا  أو  فضة،  أو  ذهب  عن  بداًل  أو  فلوًسا،  أو  عروًضا،  أو  أسناًدا،  اعتبارها 
تداول  أحكام رشعية - جرى  من  األقوال  تلك  يرتتب عىل  وما  بذاته،  مستقاًل 
الرأي فيها، ومناقشة ما عىل كل قول منها من إيرادات. فتنتج عن ذلك عديد من 
التساؤالت التي تتعلق باإلجراءات املتخذة من قبل اجلهات املصدرة له، وحيث 
إن الورق النقدي يلقى قبواًل عاًما يف التداول، وحيمل خصائص األثامن من كونه 
مقياًسا للقيم ومستودًعا للثروة، وبه اإلبراء العام.. وحيث ظهر أن الغطاء ال يلزم 
النقدية، بل جيوز يف عرف جهات اإلصدار أن  أن يكون شاماًل جلميع األوراق 
يكون جزًءا من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء ال يلزم أن يكون ذهًبا، بل جيوز 
الفضة ليست  القوية، وأن  الورقية  أن يكون من أمور عدة كالذهب والعمالت 
النقدية  الورقة  مقومات  أن  اتضح  كام  العامل،  يف  عملة  ألي  جزئًيا  أو  كلًيا  غطاء 
قوة وضعًفا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى الورقة 
يف  علة  الثمنية  مطلق  باعتبار  القول  إن  وحيث  بضعفها،  وتضعف  دولتها  بقوة 
جريان الربا يف النقدين هو األظهر دلياًل واألقرب إىل مقاصد الرشيعة، وحيث إن 
الثمنية متحققة بوضوح يف األوراق النقدية، لذلك كله فإن هيئة كبار العلامء تقرر 
بأكثريتها: أن الورق النقدي يعترب نقًدا قائاًم بذاته كقيام النقدية يف الذهب والفضة 
وغريها من األثامن، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار، بمعنى: أن الورق 
النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي األمريكي جنس، وهكذا كل عملة 

ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يرتتب عىل ذلك األحكام الرشعية اآلتية..«)65(

)65( أبحاث هيئة كبار العلامء، قرار رقم )10(،1/ 92
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والجدول )1( مبين ألبرز الفروقات بين العمالت االفتراضية المشفرة والعمالت الورقية اإللزامية.

العمالت االفرتاضية املشفرةالعمالت الورقية اإللزاميةموضوع املقارنة
النعممركزية

استمداد القيمة
من قوة مصدرها )احلاكم( وقوى 
العرض والطلب عليها الناتج عن 

العرف
من قوى العرض والطلب فقط

ال يوجدال يوجدالقيمة الذاتية
غري موجود )حالًيا(موجودالتنظيم القانوين
غري معرتف هبا/جزئيمعرتف هبااالعرتاف الدويل

متوسط )إلكرتوين(عايل )جغرايف(الرواج

منخفض من منصات التداول/متوسط إىل مرتفعدرجة األمان من التزوير
عايل من التقنية )سلسلة الثقة(

ال تعتمد عىل التكنولوجيا بشكل االعتامدية
رئيس يف التعامل

تعتمد عىل توافر كامل للتكنولوجيا 
إلجراء عمليات مبادلة

ملصدرهيا/واملعدننيللدولة واملجتمعريع اإلصدار
الكفاءة االقتصادية 

منخفضةمتوسطة)االستقرار(

مرتفعةمنخفضةتكلفة اإلصدار )نسبًيا(
فرص التالعب 

مرتفعمتوسط إىل مرتفعواالحتكار

اجلدول1 من صنع الباحث: وفيه مقارنة توضيحية بني كل من العمالت الورقية والعمالت اإللكرتونية وبيان 
ألوجه االتفاق واالختالف فيها واشرتاكها يف جزئيتي الثمنية الناشئة عن العرف والرواج.

المطلب الرابع: دفع شبهة عدم تحديد نظام نقدي معين زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ويعلل الفقهاء عدم حتديد نظام نقدي معني وسلطة قائمة عليه عىل عهد رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعدم احلاجة لذلك، »فقد كانت الدراهم الفارسية والدنانري الرومية ترد 
عىل أهل مكة زمن الرسول فيتعاملون هبا وفق أوزاهنم اخلاصة )امليزان ميزان أهل 
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مكة()66(، فأقرهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك، وهذا يدعونا الستنتاج أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد 
أقر القاعدة النقدية ولكنه مل يقر عمالت أجنبية حمددة املعايري واألوصاف، وهلذا 
الفرق بني  يظهر  العد وهذا  الوزن وليس عن طريق  التعامل هبا عن طريق  كان 
شكل األداة النقدية وأسس النظام النقدي املراد تكليًفا. ذلك أن العربة يف حتديد 
قيمة النقود إنام كانت تتحصل بنقاوة املعدن التي تثبت بسك القطع النقدية«)67(. 

يقول معبد اجلارحي يف هذا: »وملا كانت العربة يف حتديد قيمة النقود بنقاوة املعدن 
التي تثبت بسك القطع النقدية، أو بعرضها عىل خبري، وكذلك بكمية املعدن التي 
حتتوهيا كل قطعة، فإن الدولة ليست بحاجة إىل القيام بسك النقود )أو إصدارها 
النقود  يف  الداخل  املعدن  نوع  يف  تالعب  هناك  كان  إذا  إال  اآلن(،  يسمى  كام 
املستوردة، أو أن الدولة نفسها تقوم باستخراج املعادن املستخدمة يف صنع النقود 
من أرضها. ويبدو أن مظنة عدم نقاوة املعدن يف النقود الفارسية والرومية مل تكن 
قائمة يف ذلك الوقت، كام أن مساحة الوطن اإلسالمي مل تكن قد اتسعت بعد، 
الدولة  تتجه  مل  وهلذا  احلني،  ذلك  يف  والفضة  الذهب  منها  ينتج  أرايض  لتشمل 

اإلسالمية يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل سك النقود..«))6(.
وهبذا يتبني عدم احلاجة زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل سك النقود وإصدارها، وقد برزت 
النقود  ورضبت  السكة  دار  فاستحدثت  الالحقة،  السنوات  يف  ذلك  إىل  احلاجة 

ووضعت القواعد والتعليامت حلفظ النقود من الغش والتطفيف.

المطلب الخامس: شروط االعتبار الشرعي واالقتصادي للتداول العام

هبا  اإلقرار  يعني  ال  الثمنية  علة  فيه  توافر  ما  عىل  الرشعية  األحكام  جريان  إن 
العامة  للمصلحة  خيضع  سياسًيا  اقتصادًيا  شأًنا  يعترب  هذا  ألن  العام،  للتبادل 
املشفرة(،  العمالت  )كهذه  ذاته  خارج  من  قيمته  ُتستمد  فيام  وبخاصة  للدولة، 

)66( رواه البزار يف البحر الزخار، عن عبد اهلل بن عباس وله طرق، قال األلباين: إسناده صحيح يف ختريج مشكاة املصابيح.
)67( القحطاين، ساره، النقود اإللكرتونية حكمها الرشعي وآثارها االقتصادية، الكويت، )200، ص )36

))6( اجلارحي، النظم املالية يف اإلسالم، مرجع سابق.
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االقتصادية  الكفاءة  وملعايري  بلد،  كل  يف  القانونية  للسلطات  خيضع  أن  فيجب 
يقر  ثم  العمالت  من  شاء  ما  يصدر  أن  شاء  ملن  جاز  فلو  اجلميع،  ختدم  التي 
التعامل  عىل  الناس  وأجرب  العمالت  هذه  لتعددت  معني،  نطاق  يف  هبا  التعامل 
معها لرضورات وحاجات ختصهم مما قد يفتح املجال واسعا أمام االحتكارات 
منها، ولصارت مظنة  املزيد  واملقامرات.. وإصدار  والتغريرات  واالستغالالت 
التالعب واالستفادة للخاصة باالجتار فيها واملضاربة عليها، وتعدد العمالت يف 
بلد ما هو إرضار باقتصادها وهتديد لسيادهتا، ويفتح بابا عظيام من أبواب الرش 
والفساد. وال يصار إىل أنظمة أقل كفاءة مع وجود األعىل ملجرد تنامي عرف ما 
فيها! وحجم الفساد ال يغري األحكام من حيث األصل ولكن قد يغريها مؤقًتا 
نتيجة  مستقرة  غري  بعملة  كالتعامل  الرضورة،  منزلة  تنزل  التي  العامة  للحاجة 
ظروف سياسية معينة، وهذا كله نتيجة العدول عن النظام املعدين األكفأ إىل نظام 

غري كفوء دون مربرات وجيهة.

المبحث الثالث: إصدار النقود من قبل جهات غير حكومية

اجتمعت كلمة الفقهاء منذ عهد عبد امللك بن مروان عىل أن حق إصدار النقود 
حمصور بالدولة، بل هو من أبرز وأهم واجباهتا االقتصادية ووظائفها السلطانية 
كانت  إن  والدنانري  الدراهم  رضب  اإلمام  لغري  »ويكره  النووي:  قال  املالية)69(. 
خالصة؛ ألنه من شأن اإلمام، وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد«)70(، وقال اإلمام 
أمحد: »ال يصلح رضب الدراهم إال يف دار الرضب بإذن السلطان؛ ألن الناس إن 
إصدار  مسؤولية  أن  »واحلق  السبهاين:  ويقول  العظائم«)71(،  ركبوا  هلم،  رخص 
املرسلة  املصالح  باب  توقيفي، فهو من  النقود وإدارته، حتى وإن مل يسنده نص 
التي ال يستغنى فيها عن الدولة أبًدا«)72( ويقول: »ولقد الحظنا عند بحثنا لنقود 

)69( القحطاين، سارة، النقود اإللكرتونية حكمها الرشعي وآثارها االقتصادية، الكويت، )200، ص 6)3.
)70( النووي، أبو زكريا حييى بن رشف املري، املجموع رشح املهذب، بريوت: دار الفكر 6/)، 1997م.

)71( ابن مفلح، الفروع، 345/2.
)72( السبهاين، عبد اجلبار، النقود كام ينبغي أن تكون، ص 12 - مرجع سابق.
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اإلصالح  حلركة  الزًما  مؤسسًيا  رشًطا  كان  السكة  دار  ظهور  أن  الترشيع  عرص 
النقدي الكربى عىل عهد عبد امللك بن مروان، وكان واحًدا من لوازم االستقالل 
االقتصادي، ورشًطا إلنفاذ السياسة الرشعية للدولة اإلسالمية، إذ متت )أسلمة( 
النظام النقدي متاًما، ومنذ ذلك العهد أصبح احلديث عن النقود وحق إصداره 

حمصوًرا بالدولة، كأحد أبرز وظائفها االقتصادية«)73(.
وسبب حرصهم هلذا احلق يف الدولة يعود لعدة أمور:

النقد  - بالدولة؛ لغرض محاية  فاحلنفية ومن وافقهم حيرصون هذا احلق 
من الغش، وعىل رأهيم إذا رضب نقد سامل من الغش عىل وزن السكة يف 
نظام املعدنني فإن حكم التعامل فيه عندهم يرتدد بني الكراهة واحلرمة 
عىل خالف بينهم. قال البالذري: »وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: 
الرتكامين:  يقول  وأهله«)74(  باإلسالم  ذلك  مل يرض  إذا  بقطعها  بأس  ال 
»ومقتىض هذا الرأي أن عملية رضب النقود ليست من أعامل السيادة 
سامحه  أن  األول:  أمران:  حنيفة  أيب  رأي  عىل  املالحظ  ومن  للدولة، 
برضب النقود من قبل األفراد قارص عىل النقود املعدنية، ذهًبا كانت أو 
فضة، وال يتعدى السامح عىل العملة الورقية، أو التي تسري عىل قاعدة 
الذهب والفضة؛ ألن السامح لألفراد يف هاتني احلالتني، فساد عريض 
معناه التضخم الذي يؤدي باقتصاد الدولة إىل اهلاوية. الثاين: أن سامح 
فإن  باألمة،  اإلرضار  بعدم  مرشوط  النقود  برضب  لألفراد  حنيفة  أيب 
ما  إىل  أبو حنيفة  يذهب  الرشط  اشرتاط هذا  ذلك، ويف  منع من  أرض 
ذهب إليه اجلمهور من منع األفراد من رضب النقود، ولو كانت عىل 
الوفاء؛ ملا فيه من الفساد. وبذلك تتفق آراء الفقهاء عىل القول بأن سلطة 

إصدار النقود للدولة، أو من أعامل السيادة للدولة«)75(.

)73( السبهاين، عبد اجلبار، مبحث تاريخ النقود يف عرص الترشيع، جملة امللك عبد العزيز، وانظر: املوسوعة الكويتية، مادة نقد.
)74( البالذري، فتوح البلدان 456/1

)75( الرتكامين، السياسة النقدية واملرصفية يف اإلسالم، وانظر مادة نقد يف املوسوعة الفقهية الكويتية.
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سيادي  - حق  ألنه  واإلمام؛  الدولة  عىل  احلق  هذا  يقرص  واجلمهور 
للدولة، وعىل رأهيم لو رضب شخص أو جهة ما نقدا ساملا من الغش 

وغري ضارا بالناس يبقى احلكم فيه احلرمة، وال يتعدى ذلك)76(.

ومع اتفاقهم عىل حرص احلق بالدولة فقد حذروا من التعدي يف استخدام احلق 
وشددوا عىل مسؤوليتهم يف مراعاة مصالح الناس وفق قاعدة العدل واإلحسان 
والقاعدة الرشعية: »عمل اإلمام منوط باملصلحة«. ويف هذا يقول ابن تيمية: »فإن 
الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األثامن، وجتعل معيار أموال الناس، وهلذا ينبغي 
العدل يف معامالهتم، من غري ظلم  بقيمة  للسلطان أن يرضب هلم فلوًسا تكون 
هلم. وال يتجر ذو السلطان يف الفلوس أصاًل بأن يشرتي نحاًسا، فيرضبه، فيتجر 
فيه، وال بأن حيرم عليهم الفلوس التي بأيدهيم، ويرضب هلم غريها، بل يرضب ما 
يرضب بقيمته، من غري ربح فيه للمصلحة العاملة، ويعطي أجرة الصناع من بيت 
املال، فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أمواهلم بالباطل، 
فإنه إذا حرم املعاملة هبا حتى صارت عرًضا، ورضب هلم فلوًسا أخرى، أفسد 
برصفها  فيها  وظلمهم  فيها،  فيظلمهم  أسعارها،  بنقص  األموال  من  عندهم  ما 
أغىل سعرها، وأيضا فإذا اختلفت مقادير الفلوس صارت ذريعة إىل أن الظلمة 
يأخذون صغاًرا، فيرصفوهنا، وينقلوهنا إىل بلد آخر، وخيرجون صغارها، فتفسد 

أموال الناس«)77(.

ويقول ابن القيم يف رضورة ضبط الدولة هلذه األمور وحتقيقها للعدل وسلطتها 
من  ويمنع  وتغيريها،  الناس  نقود  إفساد  من  »ويمنع  واملنع:  اإلجازة  يف  النقدية 
جعل النقود متجًرا، فإنه بذلك يدخل عىل الناس من الفساد ما ال يعلمه إال اهلل، 
بل الواجب أن تكون رؤوس أموال يتجر هبا، وال يتجر فيها. وإذا حرم السلطان 
سكة أو نقًدا، منع من االختالط بام أذن يف املعاملة به، ومعظم واليته وقاعدهتا 

)76( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، مادة نقد 16-)1، ج 41، ص 179-176
)77( ابن تيمية، كتب ورسائل ابن تيمية يف الفقه، 469/29 - مرجع سابق
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اإلنكار عىل هؤالء الزغلية وأرباب الغش يف املطاعم واملشارب واملالبس وغريها، 
فإن هؤالء يفسدون مصالح األمة، والرضر هبم عام ال يمكن االحرتاز منه. فعليه 
أالَّ هيمل أمرهم، وأن ينكل هبم وأمثاهلم، وال يرفع عنهم عقوبته، فإن البلية هبم 
النقود  يغشون  الذين  الكيميائيني  هؤالء  سيام  وال  شاملة،  هبم  واملرضة  عظيمة، 

واجلواهر والعطر والطيب وغريها«))7(.

وأويل  الرسول  وأطيعوا  اهلل  )وأطيعوا  تعاىل:  قوله  تفسري  عند  القرطبي  ونقل 
األمر منكم(، قول سهل بن عبد اهلل التسرتي: »أطيعوا السلطان يف سبعة: رضب 
الدراهم والدنانري، واملكاييل واألوزان، واألحكام، واحلج، واجلمعة، والعيدين، 

واجلهاد«)79(.

المبحث الرابع: التكييف الفقهي للعمالت االفتراضية المشفرة

املعدنني،  نظام  بعد  جاء  ما  لكل  الرشعي  التصور  يف  خيتلفون  الفقهاء  زال  ما 
ونحن سنعرض اجتهاداهتم التكييفية لكل ما هو تال لنظام املعدنني ونطبقها عىل 

العمالت االفرتاضية ونناقشها ونستبعد ما ال ينطبق عىل حالتنا موضع البحث:

: العمالت االفتراضية صيغة غير مادية للنقود الورقية اإللزامية )نقود نائبة)80((؟
ً

أوال

وهذا ال ينطبق عليها؛ ألهنا ال تصدر عن رقابة بنك مركزي وال ختضع لتنظيمه، 
إما  للربح  هادفة  خاصة  جهات  ومصدروها  سيادية،  عملة  قيمة  عن  تعرب  وال 
حتاول  التي  الرقمية  النقود  أما  التحويل.  من عموالت  وإما  اإلصدار  من أصل 
املصارف املركزية اآلن إصدارها كخطوة ملواجهة التحدي الذي فرضته العمالت 
حكم  فتأخذ  التكييف  هذا  وفق  تصنف  أن  فيمكن  عليها،  املشفرة  االفرتاضية 

العمالت الورقية اإللزامية؛ ألهنا جمرد شكل آخر غري فيزيائي هلا.

))7( ابن القيم، حممد بن أيب بكر الدمشقي، الطرق احلكمية يف إصالح الراعي والرعية، مطبعة املدين 350/1
)79( القرطبي، تفسري القرطبي، 259/5

)0)( يقصد بنائبة هنا أي ممثلة لقيم عمالت سيادية.
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ثانًيا: العمالت االفتراضية أداة ائتمان؟

ليست كذلك ألهنا ليست دينًا عىل مصدرها، فال يمكن الرجوع عليهم بالقيمة 
وال يوجد جهة تكفلها.

ا: العمالت االفتراضية سلعة؟
ً
ثالث

ليست سلعة حيث ليس هلا قيمة يف ذاهتا املجردة كام أن تعريف السلع هي كل ما 
عدا األثامن)1)( وقد أريد للعملة أن تكون ثمنًا فال يصح أن تعامل معاملة السلعة 
بخالف قصد مطورهيا وما جيري من قبوهلا كأثامن للمبيعات، فهي ال تراد لذاهتا 

وهذا ضابط الفرق بني النقد وسائر األموال، والراجح أهنا ليست سلعة.

رابًعا: العمالت االفتراضية أداة تبادل وليست أداة دفع. 

يتم  النهائي ال  التبادل)2)(، فالدفع  الدفع وأدوات  فرق االقتصاديون بني أدوات 
بعده أي مطالبة قانونية بخالف أدوات الدفع التي تؤدي إىل متام العملية لكنها 
تتطلب عملية إضافية من قبل مصدرهيا تتمثل يف الدفع النهائي. فالشيك وبطاقة 
أن  واحلقيقة  تبادل.  أدوات  جمرد  وإنام  هنائي  دفع  أدوات  تعترب  ال  مثاًل  االئتامن 
العمالت االفرتاضية ال تعترب أداة تبادل وال أداة دفع هنائي ألنه ال يتم تدمري هذه 
حتى  قيمتها  إلغاء  أي  النقود  قيم  تدمري  ومعنى  املستفيدة،  اجلهة  لصالح  النقود 
ال تنسخ من أداة إىل أداة كام حيصل عن طريق طرف ثالث متحكم يف احلواالت 

النقدية للنقود اإللكرتونية الصادرة عن فيزا كارد مثاًل.

خامًسا: وسيلة دفع ونوع جديد من النقود.

وهذا التكييف هو األقوى احتاماًل؛ نظًرا إلمكانيتها القيام بوظائف النقود جزئًيا 

)1)( قال العيني: »والعرض بفتح العني وسكون الراء، خالف الدنانري والدراهم التي هي قيم األشياء. وما كان عارًضا لك من مال قّل أو كثر« عمدة 
القاري 3/9. وقال األصمعي: »العروض: ما كان غري نقد« وقال ابن قدامة: »العروض مجع عرض، وهو غري األثامن من املال عىل اختالف أنواعه من 

النبات واحليوان والعقار وسائر األموال« املغني 335/2. وقال ابن قدامة أيًضا: »..وهو هنا ما ليس بنقد«.
)2)( محزة، طارق، النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفع،، دار زين احلقوق، بريوت، لبنان، 2011، ص 244م.
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ووافقت  حوكمتها  استطيع  إذا  وبخاصة  مستقباًل  أكرب  وبشكل  احلايل،  بشكلها 
حتملها  التي  التقنية  العيوب  تدارك  وتم  منها  حمدود  عدد  عىل  الرسمية  اجلهات 
عنه(،  نتحدث  الذي  غري  آخر  أمًرا  لتصبح  صفتها  من  سيغري  ذلك  كان  )وإن 
النقود من قبل  وأقرت احلكومات وجودها يف األسواق كام أقرت الدول توليد 
ممنوًعا  فيبقى  مستقباًل  حصل  وإن  جًدا،  مستبعد  هذا  ولكن  التجارية.  البنوك 
يف  والتحكم  بالسيطرة  خاصة  جهات  بقيام  االقتصادية  وللتداعيات  ذكرنا،  ملا 
استقرار  عىل  يؤثر  مما  اإلصدار،  أصل  من  واالستفادة  للدول  النقدي  املعروض 

القيم وهو أمر غري مقبول من الناحية الرشعية واالقتصادية عىل سواء.
وهو ما نرجحه نظًرا لعدم انطباقها عىل أي من األوصاف السابقة.

المبحث الخامس: الحكم والتوجيه الشرعي للعمالت االفتراضية بناًء على ما سبق

جزئًيا  النقود  بوظيفة  تقوم  املشفرة  االفرتاضية  العمالت  أن  سبق  مما  نخلص 
وترسي فيها األحكام الرشعية املعروفة نظًرا لتوافر علة الرواج والثمنية فيها)3)(، 
ولكن ال يعني اعتبارها نقوًدا وأثامًنا أنه جيوز التعامل هبا أو اختاذها كنظام نقدي 
عىل  مبني  ألنه  هو؛  حيث  من  مستقل  احلكم  فهذا  العام،  للتداول  ترخيصها  أو 
قرار سيادي يراعي مسائل الكفاءة االقتصادية والتقنية والقانونية والتنظيمية التي 
حتقق مصلحة العامة، والتي نرى أن هذه العمالت ال حتققها، وأبرز هذه القوادح 

فيها ما ييل:
إصدارها من قبل جهات خاصة. -
عدم خضوعها للتنظيم والرقابة. -
عدم القدرة عىل التحكم يف اإلصدار النقدي. -
اضطراب قيمتها اضطراًبا كبرًيا.  -

)3)( القيام اجلزئي بالوظائف جمزئ كام كانت النقود السلعية من قبل مؤدية هلذه الوظائف بالرغم من عدم كفاءهتا التامة يف حتقيق العدل نظًرا لصفات 
قارصة فيها عن حتقيق ذلك. ولكن يدخل عليه مبطل هو التفرد باإلصدار كام سبق.
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تطور  - مع  واملتوافق  واملطلوب  األمثل  )بالشكل  التقنية  كفاءهتا  عدم 
املجتمعات املعارصة(.

وعليه فنرى أنه بناًء عىل سلطة الفقيه يف املنع)4)( سدا للذريعة؛ فإنه ال جيوز للناس 
رسمية  جهات  قبل  من  حكم  املنع  عاضد  إذا  بخاصة  العمالت  هبذه  التعامل 

والذي قد يبطل ثمنيتها، ويمكن أن يعلل هذا هلم باألسباب التالية:
اإلرضار بالسيادة النقدية للدولة مما يؤثر عىل استقرار أسعار الرصف،  -

وبالتايل عىل جمموع قيمة ما يمتلكه أفراد الشعب من النقود.
ترسب العملة املحلية وخروجها من حيز التداول داخل نطاق الدولة  -

يف  اختالالت  إىل  يؤدي  مما  تذكر،  منافع  حتصيل  دون  وذلك  الواحدة 
امليزان التجاري، دون حتصيل منافع حقيقية.

اختذها  - وقد  املضاربات،  يف  أصياًل  استعاماًل  النقود  هذه  استعامل  ثبت 
الناس متجًرا، فتحرم هلذا السبب سًدا للذريعة؛ ألن النقود وظيفتها أن 

تكون معياًرا للقيم ال سلعة يتجر هبا.
الترشيعات  - وغياب  والتقنية  االقتصادية  الكفاءة  رشوط  توافر  عدم 

القانونية التي تكفل احلقوق وتلزم بالواجبات.
خروجها عن الرقابة والسيطرة وما يف ذلك من حتديات حتركات املال  -

املشبوهة والتي جيب أن تكافح.
حمتاجة  أقلية  كحاجة  واملصالح،  الظروف  بتغري  يزول  مصلحي،  حكم  وهذا 
لالستقالل النقدي عن دولة معتدية أو ظاملة ال حتقق مقاصد الرشيعة اإلسالمية 
للموازنات  آنذاك  األحكام  فتخضع  الناس  بني  والنقدي  املايل  العدل  إقامة  يف 
نقدية  أنظمة  توافر  بتقدير كل حالة عىل حدة ويف حالة عدم  الرشعية  املصلحية 
احتياطي  أنه يوضع كرشط  إال  يتصور  الصعوبة بمكان ال  أقل رضرا وهذا من 

احرتازي يف الفتوى، واهلل أعلم.

)4)( مل نستخدم لفظ التحريم، باعتبار الرأي الذي يقول أن احلرام ينبغي أن يأيت فيه نص أو قياس جيل.
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الخاتمة

النتائج :

ال شكل حمدد للنقود يف النظام االقتصادي اإلسالمي، وليس هذا مربًرا  -
للعدول عن نظام املعدنني الذي ساد فرتات طويلة من تاريخ البرشية، 
منوط  نقدي  كنظام  واختاذه  اللحظة.  حتى  منه  أكفأ  نظام  يثبت  ومل 

باملصلحة وما حيقق العدل والكفاءة يف التعامالت بني الناس.

ونوابه  - بالسلطان  منوط  املعدنني-  نظام  –يف  النقدي  اإلصدار  حق 
)الدولة( باالتفاق ويف غريمها عىل الراجح، وال يسمح لغري السلطان 
اهليئة  عىل  االفتئات  ومن  املحاباة  من  فيه  ملا  العمالت  بإصدار  ونوابه 
اإلصدار، ومتكني جهات خاصة  ريع  االجتامعية، ومصادرة حقها يف 
بتحصيل أرباح دون استحقاق، وإطالق العنان يف هذا الباب يستحل 

فوىض غري مقبولة رشًعا.

يكون هذا احلق )اإلصدار النقدي( تكليًفا للحاكم عىل أن يقيم فيهم  -
العدل، بجميع متطلباته.

االقتصادية  - الكفاءة  حيقق  الذي  النقدي  النظام  يقر  أن  السلطان  عىل 
التي ال ختل بمقصد استقرار النقود كمقياس عادل ومستقر للقيم، وال 
يعدل عنه إىل نظام أقل كفاءة دون أسباب مرحلية وجيهة بتقدير العلامء 

االقتصاديني الثقات.

العام  - لقبوهلا  نظًرا  الثمنية  علة  املشفرة  االفرتاضية  العمالت  يف  تتوافر 
وبالتايل  املالية،  صفة  يمنحها  مما  وهو  هبا  مهتمة  أوساط  يف  ورواجها 
ترسي عليها األحكام الرشعية املتعلقة بالنقد وذلك خترجيا عىل أقوال 

الفقهاء القدامى واملعارصين بثمنية ما راج وتعارف عليه الناس.
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مصدر الثمنية هو العرف، أما إعطاء صفة اإلبراء واإلقرار العام للتداول  -
فهو بإذن السلطان، املقيد بعدم اإلرضار وحتقيق العدل يف التعامالت 

بني الناس.

تواجه العمالت االفرتاضية املشفرة أخطار اقتصادية وتقنية وقانونية مما  -
جيعلنا نذهب إىل منع التداول هبا منًعا مصلحًيا، ونقول برسيان األحكام 
الرشعية املتعلقة بالعمالت عىل من امتلكها استثناًء الختالف التقنينات 

عىل ممتلكها يف البالد املختلفة.

العمالت االفرتاضية املشفرة ال يمكن أن حتقق الرشوط الالزمة لإلقرار  -
هبا كاإلصدار من قبل احلكومة نظًرا لطبيعتها غري املركزية )االنتشارية(، 
وال زالت مسألة حوكمتها حمل نظر ومل تثبت إمكانيتها)5)( مع توقع ذلك 
مستقباًل)6)(، ويف حال ثبتت فإن الراجح أن ال ترضب النقود وتقر إال 
مشفرة  افرتاضية  نقوًدا  اسمها  يكون  لن  ذاك  وحني  احلاكم.  جهة  من 

ولكن نقوًدا رقمية.

السيطرة  - عىل  القدرة  وعدم  قيمتها  اضطراب  النقود  هذه  أخطار  أبرز 
بني املعروض منها والطلب عليها، وانتفاع جهات خاصة باإلصدار، 

وحتقيقها للفوىض املالية نظًرا ملا حييط هبا من غموض.

ال يمكن قبول هذه العمالت كنقد مساعد أو مكمل لنفس األسباب  -
سابقة الذكر.

(85) Omoijade, Motsi, handbook of block-chain, digital finance, and inclusion, Academic press, 2018, pp 207-223

(86) Huges & Middelbrook, sarah, Regulating Cryptocurrencies in the United States: Current Issues and Future Directions, 2014, university 

blookmington school of law, pp 30-35
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التوصيات:

التعامل بالعمالت االفرتاضية املشفرة عىل املستوى الفردي والتوعية  1 - عدم 
بحرمة املضاربة عىل النقود واختاذها متجًرا ووسيلة للرتبح طلبا للربح الرسيع.

ومنع  العمالت،  هذه  أخطار  عىل  البالد  كل  يف  اإلرشافية  اجلهات  توعية   -  2
التعامل هبا إن أمكن، وقيامهم بمحاوالت جادة إلجياد بديل نقدي كفؤ.

تكون  مركزية  رشعية  سلطة  عن  صادرة  رقمية  نقود  إجياد  إمكانية  دراسة   -  3
مستندة يف أصلها إىل أصول حقيقية كالذهب والفضة، وتعميم التجارب املاضية 

التي حاولت ذلك إذا ثبتت كفاءهتا.

واملتطلبات  ومشكالهتا  التقنية  ألمنيات  معمقة  وتقنية  اقتصادية  دراسة   -  4
القانونية واملحاسبية هلا.
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َ

ار والَعق
َّ

أحاديث اإلرشاد إلى عدم استحباب بيع الد

 أحكام وتوجيهات)*( 

يف بلوافي د. أحمد مهدي الشر

أستاذ مشارك في معهد االقتصاد االسالمي بجامعة الملك عبد العزيز- السعودية

)ُسلم البحث للنشر في 2018/1/13م،واعتمد للنشر في 2/1 /2018م(

الملخص

نبوية تضمنتها  بالدراسة والتحليل واالستنباط توجيهات  املقالة  تستعرض هذه 
أحاديث رشيفة تتعلق بكيفية التعامل مع أصول اقتصادية واجتامعية ذات أمهية 
اُر والَعقار. ومن أهم ما  بالغة يف حياة األفراد واملجتمعات والدول؛ أال وهي الدَّ

خلصت إليه الدراسة ما ييل:

ومنها . 1 الضعيف  فمنها  واحدة؛  بدرجة  وليست  متنوعة  األحاديث  مرويات 
ما  جممل  ولكن  املوقوف،  ومنها  وشواهده،  بمتابعاته  احلسن  ومنها  احلسن 

جاء فيها مقبول ُيعمل به.

)*( املادة األولية هلذا املقال ُقدمت يف الورشة التحضريية لندوة الربكة الثامنة والثالثني لالقتصاد اإلسالمي )9 رجب )143هـ = 6 أبريل 2017م(، 
حت املادة وُأضيف عليها بناًء عىل  ويف ندوة الربكة الثامنة والثالثني ))-9 رمضان )143هـ = 3-4 يونيو 2017م( يف فندق هيلتون بجدة. وقد ُنقِّ
ملحوظات املشاركني يف تلك الفاعليتني وبام استجد للمؤلف من أمور أثناء املراجعة والتنقيح، وُأعيد ترتيب املادة بام يناسب النرش يف املجالت العلمية 
َمنْي الكريمني عىل ما أبديا من ملحوظات َقيِّمٍة سامهت بشكل كبري يف إثراء املحتوى  املحكمة. يتقدم الباحث بجزيل الشكر ألولئك املشاركني، وللُمَحكِّ

العلمي للورقة شكاًل ومضموًنا، ومع تقرير ذلك يبقى الكاتب وحده مسؤواًل عام ورد يف الورقة من نتائج وآراء.
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ما ورد يف األحاديث هو للتوجيه واإلرشاد، وليس ثمة ما يفيد التحريم أو . 2
الكراهة. وقد عمل بذلك بعض الصحابة من باب حصول الربكة من تطبيق 

التوجيهات النبوية، وليس من باب الترشيع امُللزم.

َتمَّ استخالص توجيهات من األحاديث عىل مستويات التحليل االقتصادي . 3
الثالثة؛ الكيل، والبيني، واجلزئي وقد ُربط ذلك بالضوابط واملقاصد الرشعية 
به  ُتفيد  ما  مراعاة  مع  املال،  وحفظ  األرض،  كعامرة  الباب؛  هذا  يف  املرعية 
إجراء  اختاذ  أو  فعل سياسة  واملفسدة من  املصلحة  لتقدير  الرشعية  السياسة 

معني ويف ظل ظرف أو ظروف معينة.

البيني،  التحليل  اجلزئي،  التحليل  الَعقار،  بيع  ار،  الدَّ بيع  المفتاحية:  الكلمات 

التحليل الكيل، قطاع اإلسكان
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The ahādīth of the Non-desirability of the Sale of Dwellings 
and Properties:

Rules and directives

Dr.Ahmed Mahdi Al-Shareef Balwafi
Associate Prof. Institute of Islamic Economics, King Abdulaziz University, KSA

Abstract. This paper explores specific narrations of the Prophet -PBUH- (i.e. 

ahādīth) relating to non-desirability of the sale of properties and residences. 

The paper examined thoroughly the authenticity of such ahādīth, their true 

meaning and the rulings that they encompass. In addition, the paper looked 

at the directives that can be derived from them at the micro, meso and macro 

levels. The paper concludes with important results and recommendations. 

Among these are:

There are numerous narrations of the ahādīth, but their degree of authenticity 

varies significantly. However, the overall result in all narrations collectively is 

that they are authentic; their degree is no less than agreeable (Hasan) according 

to some scholars like Shaikh Al-Albani.

The rulings in ahādīth are for persuasion, desirability and not proscription.

Some of the companions acted upon the statements of these narrations to attain 

the blessings from the implementation of the saying of the Prophet -PBUH- 

and not because it was an obligation; something that they must adhere to.

Keywords: house sale, property sale, micro-analysis, meso-analysis, macro-

analysis, property sector
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المقدمة

واالقتصادي  النفيس  االستقرار  لتحقيق  األساسية  احلاجات  من  املسكن  ُيُعد 
ن  مِّ َلُكم  َجَعَل  ﴿َواهللَُّ  عاله  يف  جل  احلق  يقول  واملجتمع؛  للفرد  واالجتامعي 
ُبُيوتُِكْم َسَكنًا﴾)1(؛ أي راحة واستقراًرا لكم مع أهلكم، والبيوت أصل احلضارة 
والتمّدن -كام يقول ابن عاشور رمحه اهلل- ألن البلدان ومنازل القبائل تتقّوم من 
البيوت.)2( هلذا مل يكن غريًبا أن أولته الرشائع والقوانني عىل مر الدهور  اجتامع 
والعصور عناية خاصة تليق بمكانته وأمهيته؛ تقنينًا، وإرشاًدا، وتوجيًها، والناظر 
فعىل  جالء.  بكل  ذلك  يف  األمر  له  يتضح  واملحلية  الدولية  املواثيق  من  عدد  يف 
املثال جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة  سبيل 
لألمم املتحدة عام )194م: »لكل شخص حٌق يف مستوى معيشة يكفي لضامن 
َفاهة له وألرَسته، وخاصة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن …«)3(.  حة والرَّ الصِّ
وقد كان لرشيعة اإلسالم قصب السبق والقدح املعىل يف هذا املقام -وال غرابة يف 
ذلك ألهنا من عند العليم اخلبري-؛ يقول ابن حزم يف هذا الشأن: »وفرض عىل 
األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، وجيربهم السلطان عىل ذلك، إن مل 
تقم الزكوات هبم، وال يف سائر أموال املسلمني، فيقام هلم بام يأكلون من الُقوت 
الذي ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن ُيِكنُّهم من 

املطر، والصيف والشمس، وعيون املارة«)4(. 
ت الرشيعة املسكن الواسع من أسباب السعادة يف الدنيا، والضيق فيه  وهلذا َعدَّ
َسَعاَدِة  من  خصاٍل  »ثالُث  الصحيح:  احلديث  يف  جاء  فقد  الشقاء؛  أسباب  من 

)1( سورة النحل: 0)
)2( املصدر: مجاعة من علامء التفسري. )1437هـ(. املخترص يف تفسري القرآن الكريم. ط2، ص. 276، ونخبة من العلامء. )1434هـ(. التفسري امليرس. 
237. ويرد الَسَكُن يف اللغة بمعنى: الُسُكوُن، والُطَمْأنِينة، والراحة،  15، ص.  276، وابن عاشور. )4)19م(. التحرير والتنوير. جزء  5، ص.  ط 
ويرد بمعنى: رمحة وطمأنينة؛ ﴿َوَصلِّ َعَلْيِهْم إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم﴾ ]التوبة: 103[، وال شك يف أن السكن حيقق ذلك ألنه حيفظ قاطنيه »من غوائل 
َكُن وامَلْسَكُن وامَلْسِكن: املنزل  حوادث اجلّو من شّدة برد أو حّر ومن غوائل السباع واهلواّم«، كام ذكر ذلك ابن عاشور رمحه اهلل. وقال ابن منظور: »والسَّ

ْكُن: َأهل الدار«، ابن منظور. )1414هـ(. طبعة 3، اجلزء 14، ص. 212. والبيت... وَأهل احلجاز يقولون َمْسكٌن، بالفتح. والسَّ
)3( املصدر: األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة 1/25. وقد صدر اإلعالن بتاريخ 10 ديسمرب )194م، وجاء التأكيد عىل ما ورد يف 

 .)Ohchr/Un-Habitat, 2009: 1( ،اإلعالن يف معاهدة عام 1966م اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لألفراد
)4( ابن حزم. )2003م(. املحىل باآلثار. ج 4، مسألة رقم 725، ص. 1)2.
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الُِح، َوامْلَْرَكُب اهْلَنِيُء، َوامْلَْسَكُن اْلَواِسُع«)5(، ويف الرواية  امْلَْرِء يف الدنيا: اجْلَاُر الصَّ
الصالُح،  الواسُع، واجلاُر  املرأُة الصاحلُة، واملسكُن  السعادة:  األخرى:«أربع من 
وُء. واملركب السوء،  وُء، واجلَاُر السُّ قاِء: املرأُة السُّ واملركُب اهلنيُء. وأربع من الشَّ

يُق«.)6( وامَلْسكُن الضَّ
مل تكتف الرشيعة بالترشيعات والتقنني، وربط سعة البيت بأسباب السعادة؛ بل 
جاءت بتوجيهات وإرشادات تشري إىل أمهية حسن التعامل مع هذا األصل وعدم 
التفريط فيه ألي سبب كالتَّْقليب له عرب عمليات استثامر غري مدروسة العواقب 
مما قد يعرض ثمنه للتلف -أي ذهاب الربكة- الذي أشارت إليه األحاديث قيد 
الدراسة. وعىل الرغم مما تضمنته األحاديث من توجيهات مهمة إالَّ أن الباحث 
بالتأليف من  املوضوع  أفرد  يعثر من  مل  اطلع عليه من مصادر-  ما  -ويف حدود 
يف  به  بأس  ال  عدد  منها  ظهر  التي  اجلامعية  الرسائل  ذلك  ومن  املعارصين)7(، 
رسالة  عىل  إال  أعثر  مل  القدامى  ومن  األخرية))(،  السنوات  يف  الَعَقار  موضوع 
صغرية البن عبد اهلادي املقديس -الفقيه احلنبيل- يف هذا الباب. وهذا ما يطرح 
عدًدا من التساؤالت اجلوهرية مثل: هل األمر راجع إىل أن املوضوع حمسوم من 
ثابتة؟ أم أن ما  الباب غري  التي ذكرت يف  حيث أصل اجلواز؟ أم أن األحاديث 
ورد فيها من قبيل السنن التي يمكن للعقل البرشي أن يدرك حكمتها من خالل 
التجربة التي قد تستغرق وقًتا كبرًيا حتى يصل للمراد، فجاء التوجيه فيها ليختزل 

)5( )األلباين(.))19م.)صحيح اجلامع الصغري وزيادته( الفتح الكبري )، احلديث رقم 3029، ص. 572.
2)5؛ واأللباين(.1995م(. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من  215 و ص.  )6( )األلباين(.))19م.)مرجع سابق، احلديث رقم،7))، ص. 

فقهها وفوائدها.،املجلد رقم 1، احلديث رقم2)2، ص. 571.
)7( غالب ما عثرت عليه من مادة يف املوضوع عبارة عن فتاوى، ومل تكن دراسات موسعة مستفيضة.

))( مما أمكن الوقوف عليه يف هذا الصدد ما ييل:
»نوازل العقار«، أمحد العمرية )2011م(.. 1
»بيع العقار وتأجريه يف الفقه اإلسالمي«، عدالن الشمراين )2016م(.. 2
»بيع العقار والثامر يف الفقه اإلسالمي«، حممد العثامن )1997م(.. 3
»االستثامر العقاري يف االقتصاد اإلسالمي«، عبد املحسن يوسف اخلرايف )1409هـ(.. 4
»اخلصومة يف متلك العقار: دراسة مقارنة«، عمر بن عيل احلمد )1434/1433هـ(.. 5

ومن خالل النظر يف فقرة الدراسات السابقة، ويف فهارس املوضوعات يف تلك الرسائل العلمية مل أجد من تناول املوضوع تناواًل مستقاًل، وال حتى 
مستفيًضا. فعىل سبيل املثال تعرض له صاحب املرجع األول ]العمرية حفظه اهلل[ يف نصف صفحة ] ص. 63-64[ من رسالة تزيد عدد صفحاهتا عن 

الستامئة صفحة.
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ذلك عىل اإلنسان ويوفر عليه اجلهد واملوارد التي كان سيبذهلا؟
وهي تساؤالت غاية يف األمهية ستجيب الدراسة عن بعضها يف ضوء املحددات 
االستقراء واالستنباط.  بني  منهج علمي جيمع  وبناًء عىل  البحث  ملسار  املوجهة 
ومن هنا فإن الدراسة تستفيد مما جاء يف رسالة ابن عبد اهلادي املقديس، وتضيف 
عليها ما مل تتعرض له بشكل مستفيض؛ كالتفصيل يف األحكام املستنبطة واخلروج 
هذه  من  توجيهات  استخالص  حاولت  الدراسة  أن  كام  ذلك،  يف  واضح  برأي 
النصوص النبوية املباركة علَّها تساهم يف ترشيد تعامل الفرد واملجتمع والدولة 
مع هذا األصل االقتصادي واالجتامعي املهم. ومن أجل اخلروج بنتائج حمددة، 
وبتوجيهات واضحة فإن األسئلة املحورية التي حتاول املقالة اإلجابة عنها تتمثل 

يف اآليت:
عليه . 1 اهلل  -صىل  للنبي  الباب  يف  وردت  التي  األحاديث  نسبة  تصح  هل 

وسلم-؟
ما الفقه الذي تضمنته األحاديث وما أهم األحكام واملسائل التي يمكن . 2

استنباطها منها؟
هل حُيمل ما ورد فيها عىل الكراهة والتحريم أم عىل اإلرشاد والتوجيه؟. 3
ما املوجهات التي يمكن استخالصها من هذه األحاديث والتي يمكن أن . 4

يستفيد منها الفرد واملجتمع والدولة يف تعامله مع هذا األصل االقتصادي 
واالجتامعي اهلام؟

يف ضوء ما سبق من حيثيات وتساؤالت انتظمت الورقة يف فقرات أربع كام ييل: 
ختريج األحاديث.. 1
فقه األحاديث وأهم األحكام واملسائل املستنبطة منها.. 2
التوجيهات اإلرشادية التي يمكن استخالصها من األحاديث.. 3
خامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي أمكن اخلروج هبا. . 4

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل



يع 
ب ب

حبا
ست

م ا
عد

ىل 
د إ

شا
إلر

ث ا
ادي

أح
ت

يها
وج

 وت
كام

أح
ر:  

َعَقا
وال

ار 
الدَّ

281

يل 2018 م العدد )8(  ـ  دولة قطر  ـ أبر

يج األحاديث المبحث األول: تخر

 من املقرر لدى أهل العلم أننا ال نستطيع بناء األحكام إال بعد التأكد من صحة 
نسبة األحاديث للرسول -صىل اهلل عليه وسلم- يف باب أو مسألة معينة؛ واألمر 
من  عليه  الوقوف  أمكن  ما  عىل  العجالة  هذه  يف  وسأقترص  يطول،  التخريج  يف 

مصادر ورقية وإلكرتونية موثوقة.

كام  لألحاديث،  ختريج  من  عليه  اطلعت  ما  حدود  ويف  أنه  إىل  ُأشري  البداية  ويف 
يف رسالة »االختيار يف بيع العقار«)9( البن عبد اهلادي املقديس -الفقيه احلنبيل- 
فإن األحاديث مل ختل من مقال إال أهنا وبمجموع شواهدها، ومتابعاهتا ترقى إىل 
األلباين  الدين  نارص  الشيخ حممد  ذلك  ذكر  مرتبة احلسن، كام  تنزل عن  رتبة ال 
فيام ييل ختريج خمترص  الصحيحة كام سيأيت معنا.  رمحه اهلل يف سلسلة األحاديث 
لبعض روايات األحاديث وبألفاظ خمتلفة حتى نتجنب اإلطالة غري الرضورية من 
جهة، وليحصل اهلدف املراد حتقيقه من الدراسة بإيراد روايات متنوعة تتضمن 
عبارات وألفاًظا مهمة تساعد يف استنباط األحكام بشكل شمويل واستخالص 

ة مستويات:)10( التوجيهات عىل ِعدَّ

ْبِن  الحديث األول: وهو احلديث الذي رواه اإلمام أمحد، وابن ماجة َعْن َسِعيِد 

ُحَرْيٍث ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ -صىل اهلل عليه وسلم-: »َمْن َباَع َداًرا 
َأْو َعَقاًرا َفَلْم جَيَْعْل َثَمنََها يِف ِمْثِلِه َكاَن َقِمنًا َأْن اَل ُيَباَرَك َلُه فِيِه«. ورواه ابن ماجة َعْن 
ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَياَمِن ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َمْن َباَع 
َداًرا َومَلْ جَيَْعْل َثَمنََها يِف ِمْثِلَها مَلْ ُيَباَرْك َلُه فِيَها(، واحلديث ال يقل عن رتبة احلسن كام 
قرر الشيخ األلباين رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة)11(، حني قال: »ومجلة القول؛ 

)9( وقد ُنرشت يف املجلد التاسع من سلسلة »لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام«، وهي حتمل رقم 102، ومن طباعة دار البشائر اإلسالمية )بريوت( 
عام )142هـ ))200م(، وحتقيق عبد الرؤوف بن حممد بن أمحد الكاميل.

)10( من أراد االطالع عىل الصيغ املختلفة لروايات األحاديث وخترجيها فعليه العودة إىل دراسة آل حممود )2017م) أحاديث النهي عن بيع دار أو مال 
ص. -159 164 و173-5)1، وإىل األلباين )1995م)، مرجع سابق، جملد 5، حديث رقم2327، ص. 432-427.

)11( األلباين، 1995م، مرجع سابق، جملد 5: ص. 430.
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إن احلديث بمتابعاته وشاهده األول ال ينزل عن رتبة احلسن. واهلل سبحانه وتعاىل 
باع  »من  بلفظ  وزيادته  الصغري  اجلامع  صحيح  يف  احلكم  نفس  ذكر  كام  أعلم«. 
َداًرا،  ُيبارك له فيها«، وبلفظ: »من باع منكم  ِمْثلها، مل  َثَمنَها يف  َداًرا، ثم مل جيعل 
أو َعقاًرا فْليعلم أنه ماٌل َقِمٌن أن ال ُيبارك له فيه، إال أن جيعله يف مثله«)12(. ويف 
رواية مسند األمام أمحد عن سعيد بن حريث -ريض اهلل عنه قال : سمعت رسول 
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- يقول:” من باع عقاًرا كان قمنًا أن ال يبارك له، إال أن 
جيعله يف مثله أو غريه”.)13( وهكذا نالحظ من النقول السابقة، ويف ضوء ما متكن 
الباحث من االطالع عليه من مصادر، إىل أن املرجع األساس يف حتسني احلديث 
من املعارصين هو الشيخ األلباين رمحه اهلل، وحمققو مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل، 
وقد سبقهم يف هذا احلكم احلافظ السخاوي من املتقدمني -كام نقل ذلك الشيخ 
األلباين رمحه اهلل)14(، وهناك من أوقف احلديث عىل حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه 

ومل يرفعه للنبي -صىل اهلل عليه وسلم- )15(.

بن  َعْمَرو  عن  الكبري)16(  املعجم  يف  اهلل  رمحه  الطرباين  روى  الثاني:  الحديث 

اهلل  لِلنَّبِيِّ -صىل  ُصْحَبٌة  َلُه  َوَكاَن  ُحَرْيٍث،  بن  َسِعيُد  َأِخي  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  ُحَرْيٍث، 
اِر،  الدَّ َبْيِع  يِف  َفاْسَتْأَذْنُت  اْلُكوَفَة،  َأْهَوى  َفُكنُْت  األَُخ،  نِْعَم  َوَكاَن  وسلم-،  عليه 
ِمنُْه  ُتنِْقْص  اِر، َوال  الدَّ َهِذِه  َثَمِن  َيَدَك َعْن  َأْمِسْك  َيا َأِخي،  َفَقاَل يِل:  بَِبْيِعَها،  َفَأِذَن 
َيُقوُل:  وسلم-،  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  َرُسوَل  َسِمْعُت  َفإيِنِّ  َتْسَتطِيُع،  َوَأْنَت  َشْيًئا، 
ْقُت َأِخي  َعَلُه يِف ِمْثِلِه، َفَصدَّ “َمْن َباَع ِمنُْكْم َداًرا َأْو َعَقاًرا، َفاَم ُيَباَرُك َلُه فِيِه إاِل َأْن جَيْ

َبْعَض  َواْبَتْعُت  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اهلل  َصىلَّ  اهلل  َرُسوِل  بَِقْوِل  َكَة  اْلرَبَ َواْلَتَمْسُت  بَِقْولِِه، 
”. وجاء يف كتاب املسند الصحيح  َداِرَنا َهِذِه ِمْن َذلَِك، َفأْعَقَبنَا اهلل هِبَا َما ُهَو َخرْيٌ

)12( األلباين، ))19م، مرجع سابق، ص. 1055.رقم ]6119[ ورقم ]6120[
)13( اإلمام أمحد. )1411هـ/2001م(. املسند، حتقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، إرشاف عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي احلديث 

رقم 42)15.
)14( األلباين. )1995م(، مرجع سابق، املجلد اخلامس، ص. 430.

)15( كابن أيب حاتم يف »كتاب العلل« كام نقل عنه حمقق رسالة ابن عبد اهلادي املقديس، ]الكاميل، )200م: ص. 12[ والذي ختم التخريج للحديث 
سلسلة  يف  األلباين  الشيخ  ذلك  نقل  وكذا  روايته«،  من  يثبت  فال  رفعه  وأما  عليه،  موقوٌف  أنه  هذا  حذيفة  حديث  يف  الراجح  أن  »واحلاصل:  بقوله: 

األحاديث الصحيحة«، )األلباين، 1995م، مرجع سابق، املجلد اخلامس، ص. )42 و )430
)16( الطرباين. )1415هـ(ـ املعجم الكبري. حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي، ط 1، احلديث رقم 5526. 
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املخترص لإلمام مسلم -رمحه اهلل- َأنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر، َأَراَد َأْن َيْغُزَو يِف 
َواْلُكَراِع،  اَلِح  َفَيْجَعَلُه يِف السِّ هِبَا  َلُه  َعَقاًرا  َيبِيَع  َأْن  َفَأَراَد  امْلَِدينََة،  َفَقِدَم  َسبِيِل اهللِ، 
وَم َحتَّى َيُموَت، َفَلامَّ َقِدَم امْلَِدينََة َلِقَي ُأَناًسا ِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة، َفنََهْوُه َعْن  َوجُيَاِهَد الرُّ
وُه َأنَّ َرْهًطا ِستًَّة َأَراُدوا َذلَِك يِف َحَياِة َنبِيِّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  َذلَِك، َوَأْخرَبُ
ُثوُه  َفنََهاُهْم َنبِيُّ اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقاَل: “َأَلْيَس َلُكْم يِفَّ ُأْسَوٌة؟”، َفَلامَّ َحدَّ
رواية  يف  وجاء  َرْجَعتَِها«)17(.  َعىَل  َوَأْشَهَد  َقَها  َطلَّ َكاَن  َوَقْد  اْمَرَأَتُه،  َراَجَع  بَِذلَِك 
صحيح أيب داود عن سعد بن هشام قال: َطلَّْقُت امرأيت َفَأَتْيُت امْلَِدينََة ألَبِيَع َعَقاًرا 
َنَفًرا ِمْن َأْصَحاِب النَّبِىِّ – صىل اهلل  َفَلِقيُت  اَلَح َوَأْغُزَو  َى بِِه السِّ َفَأْشرَتِ َكاَن يل هِبَا 
عليه وسلم- َفَقاُلوا: َقْد َأَراَد َنَفٌر ِمنَّا ِستٌَّة َأْن َيْفَعُلوا َذلَِك َفنََهاُهُم النَّبِيُّ -صىل اهلل 

عليه وسلم- َوَقاَل: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾))1()19(.
اهلل عليه  قال صىل  قال:  اهلل عنه-  بن معقل -ريض  يسار  الثالث: عن  الحديث 

وسلم: »من باع ُعْقرة َداٍر من غري رضورة سلط اهلل عىل ثمنها تالًفا يتلفه«، رواه 
الطرباين يف األوسط، وقد ضعف األلباين هذه الرواية)20(. وروى الطرباين بإسناد 
حسن -كام نقل املال القاري- عن معقل بن يسار بلفظ »من باع َداًرا من غري رضورة 
وَرٍة  سلط اهلل عىل ثمنها تالًفا يتلفه«)21(. ويف لفظ: »َمْن َباَع َعْقَر َداٍر ِمْن َغرْيِ رَضُ
َسلََّط اهلل َعىَل َثَمنَِها َتالًِفا ُيْتِلُفُه)22(”، وعند الطرباين: »ما من عبد يبيع تالًدا)23(؛ إال 
سلط اهلل عليه تالًفا«، ويف إسناده مقال)24(، ويف رواية مسند اإلمام أمحد: »من باع 
)17( أبو احلسن القشريي النيسابوري )د. ت(. املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، حتقيق حممد فؤاد 

عبد الباقي، ج2، ص. 512 احلديث رقم 746
))1( سورة األحزاب: 21. 

)19( األلباين. )2002/1423م(. صحيح أيب داود - األم. طبعة 1، ج6، احلديث رقم 1213، ص. 6).
)20( األلباين. )د. ت(. ضعيف اجلامع الصغري وزيادته. ج2، احلديث رقم 5500، ص.793

ذكر  كام  جماهيل  فيه  بإسناد  الطياليس  ورواه   9(3 ص.   ،5 ج  املصابيح.  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة  )1422هـ/2002م(.  القاري.  عيل  املال   )21(
املناوي؛ املناوي. ))140هـ/))19م(. التيسري برشح اجلامع الصغري. ط 3، ج2، ص. 407.

)22( السيوطي. )1423هـ/2003م(. كتاب الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري. ج 3، احلديث رقم 11564، ص. 165
)23( قال حمقق رسالة ابن عبد اهلادي املقديس - عبد الرؤوف بن حممد بن أمحد الكامل ي- ))200م: ص. 13(:«التاَّلُِد: املال القديم الذي ُولِد عندك، 
وهو نقيض الّطارف... وعىل هذا فهو ال خيتص بالعقار، وهلذا قال الطحاوي يف »رشح مشكل اآلثار«: »فكان معناه -واهلل أعلم-: عىل من متعه اهلل عز 
وجل بيشء من املال طال مكثه عنده، صار بذلك نعمة من اهلل عز وجل عليه، فكان بيعه ما أنعم اهلل عز وجل عليه من ذلك: مستبِداًل ما هو ضدٌّ لذلك، 
فيسلط اهلل عز وجل عليه عقوبًة له، متلًفا ملا استبدل به«. اهـ، لكن يعكر ]والكالم لصاحب حتقيق الرسالة[ عىل هذا التعميم ضعف الرواية التي فيها 

ذكر التالد، مع ختصيص الروايات األخرى احلكم بالعقار«. اهـ.
)24( كام نقل الكاميل. ))200م(. مرجع سابق، ص. 13-12 
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ُعْقَدَة)25( ماٍل، سلط اهلل عليها تالًفا يتلفه«)26(. وقد جاء يف بعض الروايات ذكر 
كلمة »احلاجة« بدل لفظة »الرضورة”، ومن ذلك ما ُروي عن حممد بن عمَران بن 
ُحَصنْي، عن أبيه َأن َرُسول اهلل صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم، قال: »من َباَع عقره من غري 
َحاَجة صب اهلل عىل َذلِك امَلال تلفا«)27(، ويف رواية أخرى ورد لفظ”سلط” بدل 
صب، ذكرها ابن نارص الدين، َعن عمَران بن ُحَصنْي، َقاَل َرُسول اهلل صىل اهلل 
َعَلْيِه َوسلم: »َما من عبد َيبِيع تالدا إاِلَّ سلط اهلل َعَلْيِه َتالِفا«))2(ويف رواية أخرجها 
غري  من  عقرة  باع  رجل  »أيام  واهليثمي:  األلباين  وضعفها  األوسط  يف  الطرباين 

حاجة بعث اهلل له تالًفا يتلفها«)29(.
بناًء عىل ما سبق من نقول ألهل العلم املتخصصني يف فن التخريج وعىل ما ورد 
املختلفة  وطرقها  بألفاظها  األحاديث  روايات  ذكر  يف  توسعت  التي  املصادر  يف 
-كام يف دراسة آل املحمود )2017م(، ويف حتقيق الكاميل )2007م( لرسالة ابن 
عبد اهلادي املقديس- يمكن اخللوص إىل أن مرويات األحاديث متنوعة وليست 
بدرجة واحدة »فمنها الضعيف ومنها احلسن ومنها احلسن بمتابعاته وشواهده، 

ومنها املوقوف، ومن ثم فمجمل ما جاء فيها مقبول ُيعمل به«)30(.

المبحث الثاني:فقه األحاديث وأهم األحكام والمسائل المستنبطة منها

مما وقفت عليه يف تناول هذا املوضوع بشكل مستقل رسالة خمترصة نفيسة للفقيه 
العقار«،  بيع  »االختيار يف  الدمشقي)31( عنواهنا  املقديس  اهلادي  ابن عبد  احلنبيل 

ْيَعة، والَعقار الذي اعتقده صاحُبه ِملًكا، نقاًل عن )املقديس، )200م: ص. 14(. )25( الُعْقدة: الضَّ
)26( وهو ضعيف كام نقل آل حممود. )2017م(. أحاديث النهي عن بيع دار أو مال. ص. 162.

)27( ابن نارص الدين. )1993م(. توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم. طبعة 1، ج 2، ص. 502. قال الكاميل))200م(. 
مرجع سابق، ص 13، يف اإلسناد: حممد بن عمران بن حصني، مل أجد له ترمجة.

))2( ابن نارص الدين. )1993م(، مرجع سابق، ج2، ص. 502.
)29( األلباين. )1412هـ(. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة. طبعة1، رقم احلديث: 4577، ج 10، ص. 3)؛ واهليثمي. 

)1414هـ/1994م(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد. د. ط، احلديث رقم: 6543، ج 4، ص. 111.
)30( آل حممود. )2017م(. أحاديث النهي عن بيع دار أو مال. ص. 164.

ين أيب املحاسن يوسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي العمري املقديس الدمشقي احلنبيل. وقد اشتهر بابن عبد اهلادي املقديس،  )31( هو مجال الدِّ
وقد ألف الكثري من الكتب -خاصة يف الفقه احلنبيل- أوصلها البعض إىل أكثر من أربعامئة مصنف؛ انظر ترمجة خمترصة له كتبها الكاميل يف حتقيقه لرسالة 

»االختيار..«، الصفحات 4-5 من الرسالة. 
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ثم  إىل رأي غريه  املوضوع وأدلف  رأيه يف  الفقرة بعرض  فإنني أستهل  ثم  ومن 
أختم بأهم األحكام واملسائل التي يمكن استنباطها من األحاديث. بعد أن ساق 
للعاقل  »فينبغي  قائاًل:  ذلك  اهلادي  عبد  ابن  أتبع  الباب  يف  األحاديث  من  مجلة 
إذا  له  وينبغي  ثمنه...  مستغنًيا عن  دام  ما  العقار؛  بيع  ترك  أن حيرص جهده يف 
به غريه  بثمنه ويشرتي  ُيَبادر  أن  ثمنه...  إىل  داعية  َثمَّ رضورة  باع عقاًرا؛ وليس 
من الَعَقار ]كام ورد احلديث بذلك[... وإذا دعت رضورة إىل بيع العقار ُنظر يف 

املصلحة يف ذلك. فإنه يباع ألمور متعددة، وليس هو من األمور املكروهة: 
ْين، ال بأس به.. 1 ْين، فإن بيعه يف قضاء الدَّ لقضاء الدَّ
للحج الواجب، فإنه ال بأس به، ومن فضل اهلل خُيِلُف له ما هو خري منه.. 2
يف التزويج، فإنه ال بأس به يف ذلك لتزويج النفس واألوالد.. 3
النفقة عىل النفس والعيال، إذا مل جيد غريه.. 4

َذَهاًبا  أرسعه  من  ذلك  رأيت  وقد  بثمنه.  ليتجر  الَعقار  يبيع  اجلهال  من  وكثرٌي 
وما  الَعَقار،  يتخذ  أن  لإلنسان  ينبغي  بل  غالًبا.  أيدهيم  يف  يقيم  وال  وانمحاًقا، 
ل منه من َرْيِعِه َجَعَلُه يف َعقار آخر؛ فإن ذلك يكثره وينميه... وقد شاهدنا  حَتَصَّ
ذلك؛ فقد كان عبد اهلادي األرموي يفعل ذلك فصار له دنيا ُمتَِّسعٌة«)32(. وهكذا 
يالحظ من النقل السابق أن الشيخ يميل إىل الكراهة. ومن أجل تعزيز رأيه هذا مل 
يكتف بام ساقه من »األدلة الرشعية«، بل عضده بشواهد عايشها حيسب أهنا تؤكد 
كان  الذي  األرموي  اهلادي  عبد  بالتاجر  متعلقة  احلوادث  وتلك  إليه.  ذهب  ما 
ُيَقلُِّب أمواله يف الَعقار فصار له بذلك »دنيا متَِّسعة« -كام يقول املؤلف-، وبأختني 
مما  عليهن  اهلل  ففتح  كذلك  ذلك  يفعلن  كن  اهلل-  -رمحه  األيويب  الدين  لصالح 
جعلهن ُيوِقفن أمالًكا كبرية عىل املدرستني الشافعية واحلنبلية يف زماهنام، عالوة 

عىل إنفاقهن عىل الفقراء واملحاويج)33(. 

)32( املقديس. ) 2007م(. مرجع سابق، ص. 17-)1.
)33( األختان مها: ستُّ الشام، والستُّ خاتون، راجع ذلك يف رسالة ابن عبد اهلادي املقديس؛ ص. )1 - 21.
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يظهر أن الرأي الذي ذهب إليه ابن عبد اهلادي مل ينفرد به؛ بل قال به غريه، إال 
إذا عمد  إىل »الرضورة«  »الكراهة« وال  إىل  الغالبية -فيام ظهر يل- مل يشريوا  أن 
الشخص إىل بيع ما بحوزته من َعقار أو َدار -حتى إذا مل يكن حمتاًجا وال مضطًرا 

لذلك-، وإليك طرًفا من ذلك حسبام سمح بجمعه احلال، واتسع له املقال)34(:
ففي حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة قال حممد بن عبد اهلادي السندي رمحه 
َعْل َثَمنَُه يِف ِمْثِلِه َكاَن َقِمنًا َأْن اَل  اهلل يف معنى احلديث: »َمْن َباَع َداًرا َأْو َعَقاًرا َفَلْم جَيْ
َي بَِثَمنَِها ِمْثَلَها، َأْي: َداًرا ُأْخَرى َوإِْن مَلْ  ُيَباَرَك فِيه«؛ أْي: َمْن َباَع َداًرا َينَْبِغي َأْن َيْشرَتِ
َيْشرَتِ َداًرا َبْعَد َأْن َباَع َداَرُه َكاَن َحِقيًقا َأْن اَل ُيَباَرَك َلُه فِيِه، َوَقْوُلُه: َقِمنًا، َأْي: َجِديًرا 
َها َجَعَلُه َوْصًفا َوُهَو اأْلَْقَرب«)35(.  َوَخِليًقا َوَمْن َفَتَح امْلِيَم َجَعَلُه َمْصَدًرا َوَمْن َكرَسَ
وجاء يف مرقاة املفاتيح للمال عيل القاري: »»َمْن َباَع ِمنُْكْم َداًرا َأْو َعَقاًرا«، َوُهَو 
لِلتَّنِْويِع  امْلُْغِرِب، َف »َأْو«  يِف  َكَذا  َأْو َضْيَعٍة،  َداٍر  ِمْن  َأْصٌل  َلُه  َماٍل  َأْو ُكلُّ  ْيَعُة  الضَّ
اِء  )»َقِمٌن«( بَِفْتِح اْلَقاِف َوَكرْسِ امْلِيِم َأْي: َجِديٌر َوَحِقيٌق )»َأْن اَل ُيَباَرَك«( بَِفْتِح الرَّ
َأْن  )»إاِلَّ  وَرٍة  رَضُ َغرْيِ  ِمْن  لِْلَباِئِع  َأْي:  )»َلُه«(  َمبِيِعِه  َثَمِن  يِف  َكَة  اْلرَبَ جَيَْعَل  اَل  َأْي: 
َعَلُه«( َأْي: َثَمَن َبْيِعِه )»يِف ِمْثِلِه«( َأْي: ِمْثِل َما ُذِكَر ِمْن َداٍر َوَعَقاٍر، َقاَل امْلُْظِهُر:  جَيْ
َا  أِلهَنَّ  ، ُمْسَتَحبٍّ َغرْيُ  امْلَنُْقواَلِت  إىَِل  َثَمنَِها  ُف  َورَصْ وِر  َوالدُّ اأْلََرايِض  َبْيُع  »َيْعنِي: 
امْلَنُْقواَلِت،  بِِخاَلِف  َغاَرٌة  َيْلَحُقَها  َواَل  َساِرٌق  ُقَها  َيرْسِ اَل  اآْلَفِة  َقِليَلُة  امْلَنَافِِع  َكثرَِيُة 

ُف َثَمنَِها إىَِل َأْرٍض َأْو َداٍر«)36(. َفاأْلَْوىَل َأْن اَل ُتَباَع َوإِْن َباَعَها َفاأْلَْوىَل رَصْ
ومما ورد يف معنى األحاديث ما جاء يف فتوى عىل موقع الشبكة اإلسالمية)37(:«ذكر 
البيهقي بعد ما روى احلديث: أن ابن عيينة قال يف تفسري هذا احلديث: »من باع 
داًرا ومل يشرت من ثمنها داًرا مل يبارك له يف ثمنها«، قال سفيان: إن اهلل -عز وجل- 
)34( امُلالحظ يف النقول التي وردت يف هذه الفقرة -خاصة املعارصة منها- أهنا جاءت يف شكل فتاوى وردت عىل بعض أهل العلم وطلبته، ومل أجد 
فيام أمكن الوقوف عليه من يشري إىل رسالة مستقلة أفردت يف املوضوع -حتى رسالة ابن عبد اهلادي املقديس- مل تتم اإلشارة إليها يف تلك الفتاوى، وهذا 

ما يعضد أن املوضوع مل يفرد ببحث مستقل يف الرسائل العلمية التي تناولت فقه مستجدات العقار.
)35( السندي. (د. ت). حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه، د. ط، ج3، ص. 97.

)36( املال عيل القاري. )1422هـ/2002م(. مرجع سابق، ج 5، ص. 3)9
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=52436 :37( الفتوى بتاريخ 23-)0-2004م(

.&Option=FatwaId
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مل  ثم  الربكة  من  خرج  فلام  يقول:  َأْقَواهَتَا﴾))3(،  فِيَها  َر  َوَقدَّ فِيَها  ﴿َوَباَرَك  يقول: 
يعده يف مثلها مل يبارك له. ويف رشح سنن ابن ماجه: يعني أن بيع األرض والدور 
ورصف ثمنها يف املنقوالت غري مستحب ألهنا كثرية املنافع قليلة اآلفة ال يرسقها 
عىل  األمر  أبقى  فقد  مثلها  يف  ثمنها  جعل  إذا  وأما  غارة...  يلحقها  وال  سارق 
تدبريه الذي هيأه له فيناله من الربكة التي بارك فيها، فالربكة مقرونة بتدبريه تعاىل 
خللقه. ويف فتوى أخرى)39( للشبكة أكدت نفس املعاين وُختمت باخلالصة التالية 
»وسواء كان احلديث صحيًحا أو ضعيًفا، فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه جيب 

عىل من باع َداره أو َعقاره أن يضع الثمن يف مثله، وإنام هذا من باب اإلرشاد«. 

وجاء يف موقع اإلسالم سؤال وجواب للشيخ املنجد: »... قوله: »جعله يف مثله« 
فرق  امليتة، وال  األرض  حُتي  والعقار  ور  بالدُّ َعقاًرا؛ ألن  أو  َداًرا  هبا  يشرتي  أي 
بني أن يشرتي َداًرا عامرة أو أرًضا ثم يقوم بعامرهتا حلصول املقصود، وهو إحياء 
وإعامر األرض امليتة... وهذا احلكم ما مل يكن يف بيع العقار أو الدار رضورة، فإن 
كان بيعها رضورة، كأن يكون عليه َدْيٍن قد حل أجله أو غري ذلك... وليس عنده 

ار فال يدخل يف احلديث، بل جيب عليه بيعها وتسديد دينه«)40(. إال هذه الدَّ
ويف سؤال عن: »رجل باع داًرا فهل جيوز له َأْن يأخذ جزًءا ِمْن تلك األموال لُيتاِجر 
هبا؟«. أجاب الشيخ حممد عيل فركوس )41(:»... فإِْن كاَنِت الداُر أو األرض التي 
أو  بغريها،  عنها  االستغناُء  يمكن  حيث  األصلية  حوائجه  عن  زائدًة  بيَعها  يريد 
ا إذا كاَنْت حاجُته إىل أرضه أو داره  جيعل ثمنَها يف مثلها؛ فال حرَج يف ذلك، أمَّ
ة ثمَّ باعها وَجَعل ثمنَها يف جتارٍة فال ُيباِرُك اهللُ له يف هذه التجارة كام  قائمًة َوُمِلحَّ
جَيَْعْل  َومَلْ  َداًرا  َباَع  »َمْن  قال:  حيث  وسلم-،  عليه  اهلل  -صىل  النبيُّ  بذلك  أخرب 
ُيَباَرْك َلُه فِيَها«، ويف حديٍث آَخَر قال -صىل اهلل عليه وسلم- :  َثَمنََها يِف ِمْثِلَها مَلْ 

))3( سورة فصلت: 10
)39( محلت الفتوى رقم ]96001[، عنوان »هل يلزم من باع َعقاًرا أن جيعل الثمن يف مثله؟« وهي بَتاِريخ 05 مجادي األوىل )142هـ، فتاوى الشبكة 

.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=96001 :اإلسالمية
: https://islamqa.info/ar/172445 .40( موقع اإلسالم سؤال وجواب(

.https://ferkous.com/home/?q=fatwa-963 :41( موقع الشيخ حممد عيل فركوس(
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َعَلُه يِف ِمْثِلِه«،  ُه َقِمٌن َأْن اَل ُيَباَرَك َلُه فِيِه إاِلَّ َأْن جَيْ »َمْن َباَع َداًرا َأْو َعَقاًرا َفْلَيْعَلْم َأنَّ
َأْن يكون له آثاٌر يف األرض،  قال املناوي -رمحه اهلل- :»ألنَّ اإلنسان ُيْطَلب منه 
يلحق  ال  احلكم  أنَّ  والظاهر  بفواته«.  ُجوِزَي  ثمنها  يف  رغبًة  ببيعها  أثَره  حَمَا  فلامَّ 
؛ الختالف األحكام العادية واالضطرارية، والتجارُة بجزٍء ِمْن ثمنها عند  املضطرَّ
ُر بَقْدرها، وقد جاء  احلاجة ال يدخل يف احلكم؛ مراعاًة لرشط الرضورة التي ُتقدَّ
يف معنى هذا احلكِم حديُث َمْعِقِل بِن يساٍر يف قوله -صىل اهلل عليه وسلم- :«َمْن 
وإِْن  واحلديث،  ُيْتِلُفُه«،  َتالًِفا  َثَمنَِها  َعىَل  اهللُ  َسلََّط  وَرٍة  رَضُ َغرْيِ  ِمْن  َداٍر  َعْقَر  َباَع 
الواردِة يف  الرشعية  النصوص  للمضطرِّ عموُم  يشهد  أنه  إالَّ  العلم،  أهُل  فه  ضعَّ

باب الرضورة..«، اهـ..
وخالصة احلكم الفقهي املستنبط من هذه األحاديث ليس يف مروياهتا بألفاظها 
حتى  وال  بل  للتحريم،  تضمنته  الذي  أن  إىل  يشري  ما  املتعددة  وطرقها  املختلفة 
فهي  اهلل-  املقديس رمحه  اهلادي  بالكراهة -كابن عبد  قال  الكراهة)42(؛ وأن من 
للتنزيه وليس أكثر، وهلذا ورد يف بعض الفتاوى املعارصة يف التعليق عىل أحاديث 
هذا الباب »وسواء كان احلديث صحيًحا أو ضعيًفا، فلم يقل أحد من أهل العلم 
الثمن يف مثله، وإنام هذا من باب  َعقاره أن يضع  أو  َداره  باع  بأنه جيب عىل من 
اإلرشاد«، بل هناك من أهل العلم من ذهب إىل عدم صحتها؛ فعىل سبيل املثال 
ملا سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل عن ]حديث بيع الدار[، أجاب: »بأن شواهد 
الرشيعة تدل عىل أنه ليس بصحيح؛ ألن اإلنسان إذا باع بيته فإنه يترصف يف ثمنه 
به، أو بذله يف إعانٍة عىل طلب  به بدله أو حج  بام شاء؛ ألنه ملكه سواء اشرتى 
العلم أو غري ذلك مما أباح اهلل له«)43(، ومن جهة أخرى فإنه من املقرر عند أهل 
العلم أن األمر والنهي إن تعلقا بتحصيل مصلحة دنيوية ال تعلق هلام بعبادة فهذا 

)42( يف خطاب الدعوة الذي ُوجه للباحث من قبل املرشفني عىل ندوة الربكة الثامنة والثالثني ))3( تساءل املنظمون - حفظهم اهلل - :»ما هو املدلول 
الفقهي للنهي الوارد يف األحاديث ]أحاديث بيع الدار والعقار[؟ هل هو حتريم مطلق أم للكراهة«.

)43( كان ذلك جواًبا للشيخ عىل سؤال ُوجه له يف برنامج »فتاوى نور عىل الدرب«، الرشيط رقم ]199[، وكان السؤال كاآليت: »هذا املستمع عودة 
مرعي يعمل باالتصاالت السعودية يقول يف سؤاله: قرأت يف كتاب خمتار األحاديث النبوية تأليف السيد أمحد اهلاشمي رمحه اهلل حديث رواه ابن ماجه: 
»من باع داًرا، ومل جيعل ثمنها يف مثلها مل يبارك له فيها أو مل يبارك له فيه«، السؤال ما صحة هذا احلديث؟«، ]املصدر: موقع الشيخ حممد بن صالح العثيمني 

 .]http://binothaimeen.net/content/9335 :رمحه اهلل
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األمر إرشادي ال تكليف فيه، فال يرتتب عليه ثواب و ال عقاب. قال أبو زرعة 
ُكوا النَّاَر يِف ُبُيوتُِكْم ِحنَي َتنَاُموَن«، فيه َفَواِئُد:  العراقي)44(بعد ذكر حديث »اَل َترْتُ
ْرَشاِد َفُهَو َكاأْلَْمِر يِف  اَم ُهَو لإِْلِ »)الثَّانَِيُة( َهَذا النَّْهُي َلْيَس لِلتَّْحِريِم َبْل َواَل لِْلَكَراَهِة َوإِنَّ
َقْوله َتَعاىَل ﴿َوَأْشِهُدوا إَِذا َتَباَيْعُتْم﴾)45(، َواْلَفْرُق َبْينَُه َوَبنْيَ َما َكاَن لِلنَّْدِب يِف اْلِفْعِل 
ٍة...”،  ُدْنَيِويَّ ملَِْصَلَحٍة  َيْرِجُع  ْرَشاَد  َواإْلِ ِدينِيٍَّة  ملَِْصَلَحٍة  َذلَِك  َأنَّ  ِك  ْ الرتَّ يِف  َولِْلَكَراَهِة 
وألن القول بأنه جيب عىل من باع َعقاًرا أو داًرا أن جيعله يف مثله قول بعيد مل يقل 

به أحد من أهل العلم ال يف القديم أو احلديث.

من  استنباطها  يمكن  أخرى  وأحكام  مسائل  من  عليه  الوقوف  يمكن  ما  أما   
األحاديث فهي: 

ما . 1 األحاديث  قار يف  العَّ أو  ار  بالدَّ املقصود  أن   - اهلل  عند  والعلم   - يظهر 
أو  لإلنسان  بالنسبة  عنها  االستغناء  يمكن  ال  التي  األصلية  للحاجة  كان 
؛ ال يمكن بحال محل األحاديث عىل عدم االستحباب  من يعول، ومن ثمَّ
ار، وإال لتعطلت الكثري من املنافع للفرد واملجتمع،  املطلق لبيع الَعقار والدَّ
خاصة من يتخذ من هذا املجال حرفة يتجر فيها، ويسرتبح منها. عالوة 
عىل ما سبق ذكره من أقوال ألهل العلم واملفتني التي تؤكد هذا املعنى فقد 
العلامء  نقواًل مستفيضة عن  وتأجريه«  العقار  »بيع  أطروحة  نقل صاحب 
يبني فيها إطالق حكم اجلواز ببيع العقار مع بعض االستثناءات، ومل يذكر 
منها ما ورد يف أحاديث الباب)46(؛ ومن ذلك عىل سبيل املثال، »كل ما أبيح 
نفعه واقتناؤه مطلًقا: فبيعه جائز، كالَعَقارات واملتاع«، وقوهلم: »واتفقوا 
الَعقار  يكن  مل  ما  واحلوانيت،  واحلوائط،  ور،  الدُّ من  َعقاره  املرء  بيع  أن 
غري  واحلوائط  املزارع،  من  َعقاره  بيع  أن  عىل  واتفقوا  جائز..  فهو  بمكة: 
املشاعة جائز، ما مل يكن أرض عنوة غري أرض مقسومة«، وقوهلم :«جيوز 

)44( العراقي. )د. ت(. طرح التثريب يف رشح التقريب. د. ط، ص. 1905.
)45( سورة البقرة: 2)2.

)46( الشمراين. )2016م(. بيع العقار وتأجريه يف الفقه اإلسالمي، ص. 109-100.
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بيع األعيان املنتفع هبا من املأكول واملرشوب وامللبوس واألرض والعقار، 
التفاق أهل األمصار يف مجيع األعصار عىل بيعها من غري إنكار...«. 

والعقار؟ . 2 للدار  التخصيص  هذا  ملاذا  السؤال:  يبقى  سبق  ما  تقرير  ومع 
ويبدو -والعلم عند اهلل- أن اجلواب تأكيد ألمهية السكن والعقار بالنسبة 
التارخيية  التجربة  بذلك  تشهد  كام  واملجتمع.  واألرسة  الفرد،  الستقرار 
األمم.  مجيع  لدى  الَعَقار  حيتلها  التي  املكانة  بسبب  واحلديث  القديم  يف 
األفراد  يرهق كاهل  ما  أكرب  أن  املعارص  زمننا  وكداللة عىل ذلك نجد يف 
واألرس -خاصة يف املجتمعات الغربية- من الديون هو األعباء املرتتبة عىل 
التمويالت  مدد  الثمن، وألن  مرتفعة  لتملكها، وذلك ألهنا  املنازل  رشاء 
رشاكة  بالدخول  للمصارف  تسمح  ال  والقوانني  األجل،  طويلة  هذا  يف 
يف مثل هذه العقود، وال يسمح يف ذلك إال بالعقد القائم عىل الربا الذي 
ْين قيمة املنزل )negative equity( مما  يتحول إىل كابوس بعد أن َيْعُلو الدَّ
يؤدي إىل مصادرة املنازل )home repossession or foreclosure( وطرد 
أصحاهبا منها ألن القانون يسمح بذلك. وهناك مسألة جزئية أخرى: هل 
الترشيع- ما يشري إىل أن األمر  الوقائع االقتصادية يف زمن  تاريخ  ثمة يف 
حتول إىل ظاهرة -كالتسعري ]الذي مل يتدخل يف حتديد مستواه يف السوق 
الرسول عليه الصالة والسالم[ - مما تطلب تدخل ويل األمر هبذا التوجيه 
حتى ال تطفو ظاهرة التَّرَشد )homelessness( كام هو احلال يف الكثري من 
املجتمعات املعارصة، أو حتى ال يترصف األولياء »بَتَعسٍف أو إجحاٍف« 
يف حق من يعولون. وهي مسألة جديرة بالتأمل ومزيد بحث، والعلم عند 

اهلل.
ار تارة، والَعقار تارة . 3 الناظر يف روايات األحاديث املتعددة يلحظ ذكر الدَّ

هذه  هل  واألرض؟  والعقار  بالدار  املراد  فام  كذلك،  واألرض  أخرى، 
األلفاظ بمعنى واحد بحيث تتداخل معانيها أو لكل منها معنى يدل عليه؟ 
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يتَّضح  حتى  الَعقار  معنى  عىل  الضوء  نسلط  ذلك  عىل  الوقوف  أجل  من 
الفرق -إن وجد- بينه وبني غريه. 

يف الَعقار: تعر

ْيعُة؛ ُيَقاُل: َما َلُه داٌر َواَل َعقاٌر،  لغة: قال ابن منظور:»والَعْقُر والَعقاُر: امْلَنِْزُل والضَّ

الَعقاُر،  َعقاًرا؛  َأو  َداًرا  َباَع  َمن  احْلَِديِث:  َويِف  النخَل...  بالَعقار  َبْعُضُهْم  َوَخصَّ 
الَعقار،  اْلَكثرُِي  الرجُل  وامُلْعِقُر:  َذلَِك.  َوَنْحُو  واألَرض  َوالنَّْخُل  ْيعة  الضَّ بِاْلَفْتِح، 
ِة:  اْلَبرْصَ إىِل  ُخُروِجَها  ِعنَْد  َعنَْها،  اهللَُّ  َريِضَ  لَِعاِئَشَة،  َسَلَمَة  ُأم  َقاَلْت  َأْعَقر.  َوَقْد 
َفاَل  فِيِه  ِك  وَسرَتَ وعَقاَرك  َبْيَتك  اهللَُّ  َأسَكنَِك  َأي  ُتْصِحرهيا  َفاَل  ُعَقرْياِك  اهللَُّ  َن  َسكَّ
اْلَعنْيُ  َوُتَضمُّ  َجاِز  احْلِ ُلَغِة  يِف  َأْصُلَها  اِر  الدَّ »َُعْقُر  الفيومي:  وقال  زيه)47(«...  ُترْبِ
ُمْعَظُمَها  َوُعْقُرَها  ٍء  َأْصُل ُكّل يَشْ َواْلُعْقُر  َفاِرٍس  اْبُن  َقاَل  ُهنَا  َوِمْن  َوُتْفَتُح ِعنَْدُهْم 
َوالنَّْخِل  اِر  َكالدَّ َأْصٌل  َلُه  َثابٍِت  ِمْلٍك  ُكلُّ  َواْلَعَقاُر   . َغرْيُ اَل  َوُتَضمُّ  ِهْم  َغرْيِ ُلَغِة  يِف 
اَم ُأْطِلَق َعىَل امْلََتاِع َواجْلَْمُع َعَقاَراٌت«.))4(ويطلق الَعقار يف السنة  َقاَل: َبْعُضُهْم َوُربَّ
وُيراد به النخل كام يف حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: »ملا قدم املهاجرون 
والَعقار  األرض  أهل  األنصار  وكان  شيًئا  يعني  بأيدهيم  وليس  مكة،  من  املدينة 
ْنَصاُر  اأْلَ )َوَكاَن  »َقْوُلُه  اهلل:  النووي رمحه  قال اإلمام  فقاسمهم األنصار...«)49(، 
اُج: اْلَعَقاُر كل ماله َأْصٌل  جَّ َأْهَل اأْلَْرِض َواْلَعَقاِر( َأَراَد بِاْلَعَقاِر ُهنَا النَّْخَل َقاَل الزَّ
ار  ًة ُيَقاُل َلُه اْلَعَقاُر.)50( ويرد يف السنة أيًضا بمعنى الدَّ َقاَل: َوِقيَل إِنَّ النَّْخَل َخاصَّ
كام صح عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم- قال: »اشرتى رجل من رجل عقاًرا 
له، فوجد الرجل الذي اشرتى الَعقار يف َعقاره جرة فيها ذهب....«)51(، قال ابن 

حجر رمحه اهلل: »واملراد به هنا الدار«)52(. 

)47( ابن منظور. )1414هـ(. لسان العرب. مرجع سابق، ج5، ص. 597.
))4( الفيومي.)د.ت(. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري. د. ط، ج 3، ص. 421

)49( متفق عليه.
)50( النووي. )1392هـ(. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج. طبعة 2، ج12، ص. 99.

)51( متفق عليه.
)52( نقاًل عن العمرية. )2011م(. مرجع سابق، ص. 36.
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اصطالحا: انتهج الفقهاء يف تعريف العقار منهجني؛ يتفقان يف جزء وخيتلفان يف 

آخر. فقد اتفق عامة الفقهاء من أصحاب املذاهب عىل دخول األرض يف مسمى 
العقار وحصل االختالف فيام عدا ذلك من دور وغراس وغريها هل تدخل يف 

ذلك أم ال؟ فانقسموا إزاء ذلك إىل فريقني)53(:

الفريق األول: أن الَعقار ال يشمل سوى األرض فقط وأن الغراس والبناء  ¦
ال يدخالن فيه، بل يدخالن يف ذلك تبًعا لألرض فإذا انفصال عنها فليس 
أحكام  طبقت  املزروعة  أو  املشجرة  أو  املبنية  األرض  بيعت  فلو  بعقار؛ 
أو  وحده  البناء  بيع  لو  أما  ونحوه.  البناء  من  األرض  يتبع  ما  عىل  الَعقار 
الشجر وحده من غري األرض فال يطبق عليهام حكم الَعقار. وهو مذهب 

احلنفية واحلنابلة.

الفريق الثاين: أن الَعقار يطلق عىل البناء والشجر، كام يطلق عىل األرايض،  ¦
نقله  يمكن  ال  ما  الَعقار  جيعلون  ألهنم  والشافعية؛  املالكية،  مذهب  وهو 
بنقلهام  إِْذ  البناء واألشجار  بقاء هيئته وصورته، وهذا يشمل  وحتويله مع 

تتغري حالتهام وهيئتهام. 

ولعل القول الثاين أقرب إىل املراد وذلك لثالثة أمور)54(:

أ- ألنه موافق ملا جاء يف السنة النبوية من التوسيع يف معنى الَعقار ليشمل 
األرض والنخل والغراس والدور عموًما كام مر معنا فيام مىض.

ب- ألنه املوافق للمعنى اللغوي الذي يوسع يف معنى الَعقار كذلك، قال 
أو  الدار  أو  الضيعة  العقار، هل هو  اهلل: »معنى  ابن حجر -رمحه  احلافظ 

األرض؟ واملعروف يف اللغة أنه مقول باالشرتاك عىل اجلميع«.

ت- وألنه موافق لتعريف القوانني املدنية أيًضا؛ كالقانون املدين الليبي، كام 

)53( العمرية. )2011م(. مرجع سابق، ص. 39-37.
)54( العمرية. )2011م(. مرجع سابق، ص. 39.
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جاء يف املادة 2): »كل يشء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله من دون 
تلف فهو َعقار، وكل ماعدا ذلك من يشء فهو منقول«.)55(

ولعل هذا هو املراد يف األحاديث التي نحن بصددها؛ فتكون لفظة الَعقار شاملة 
لغريها باملعنى الواسع، خاصة وقد تنوعت األلفاظ يف جمموع الروايات السابقة. 
ُه َوَجَد اهللَ َعــزَّ َوَجلَّ َيقــُوُل:  قال الطحاوي: »مِمَّا َقْد َكاَن اْبُن ُعَيْينََة اْنَتَزَع فِيِه َأنَّ
ْرَض، َفَكاَن َمْن َباَع َداًرا َأْو َعَقاًرا،  َر فِيَها َأْقَواهَتَا﴾)56(، َيْعنِي اأْلَ ﴿َوَباَرَك فِيَها َوَقدَّ
َفَقْد َباَع َما َباَرَك اهللُ َعزَّ َوَجلَّ فِيِه، َفَعاَقَبُه بَِأْن َجَعَل َما اْسَتْبَدَلُه بِِه، َيْعنِي ِمْن َما ِسَواُه 
التَّْوفِيَق)57(. ولعل  َنْسَأُلُه  َعزَّ َوَجلَّ  َواهللَ  فِيِه،  َلُه  ُمَباَرٍك  َغرْيَ  َواْلِعاَمَراِت  اآْلُدِر  ِمَن 
املنقولة كام يف  الثابتة يف مقابل األصول  املعنى ُيرصف ليشء أعم وهو األصول 

الف الذكر -والعلم عند اهلل-.  قول املال عيل القاري السَّ
يف . 4 ذكره  ثبت  أهيام  َداٍر)59(«،  َعْقُر  أو  »ُعْقُر  أم  ماٍل))5(«  َعْقدُة  أو  »ُعْقَدَة 

األحاديث؟ وما املقصود هبام؟ وردت اللفظتان يف األحاديث، واملراد هبام 
ما ملكه اإلنسان من َضْيَعٍة َأو َعَقاٍر َأو متاٍع، َأو مال)60(، وهي هبذا تكون 
ار والَعقار واألرض من قبيل التنويع يف التعبري عن نفس األمر  مرادًفا للدَّ

-والعلم عند اهلل-.
»قمٌن أن ال يبارك له فيه«: هل هو من باب الدعاء أو من باب اإلخبار؟ . 5

الظاهر أنه من باب اإلخبار وليس الدعاء، ألن النبي -صىل اهلل عليه وسلم 
أحوال  من  للناس  يعرض  قد  ما  يعلم  اهلوى  عن  ينطق  ال  الذي  وهو   -
تستدعي منهم الترصف يف ما يف حوزهتم من دور وَعَقارات بالبيع وغريه 

)55( وزارة العدل الليبية. )د. ت(. القانون املدين الليبي: الفصل الثالث تقسيم األشياء واألموال. ص. 19.
)56( سورة فصلت: 10.

)57( الطحاوي. )1415هـ(. رشح مشكل اآلثار. حتقيق شعيب األرناووط، طبعة 1، ج11، ص. 101.
ْيَعُة، والَعقاُر الذي اْعَتَقَدُه صاِحُبُه ِمْلًكا، الفريوز آبادي. )1426هـ/2005م(. القاموس املحيط. طبعة )، ص. 300. ))5( الُعْقدة: الضَّ

ِديِث: َما ُغِزَي قوٌم  -: َأصُلها، َوِقيَل: وسطها، وهو حَمّلة للقوم. َويِف احْلَ مِّ اِر- بِاْلَفْتِح َوالضَّ ٍء: َأصله. وُعْقُر الدَّ )59( جاء يف لسان العرب: »وُعْقُر كلِّ يَشْ
َياع  َجاِز، فَأما َأهل َنْجٍد َفَيُقوُلوَن َعْقر، َوِمنُْه ِقيَل: الَعَقاُر َوُهَو امْلَنِْزُل واألَرض والضِّ اِر َأصُلها يِف ُلَغِة احْلِ يِف ُعقِر َداِرِهْم إالَّ َذلُّوا... َقاَل األَصمعي: ُعْقُر الدَّ

»، ابن منظور. )1414هـ(، مرجع سابق، ج 5، ص. 596.
)60( إبراهيم مصطفى وآخرون. )د. ت(.كتاب املعجم الوسيط. د. ط، جممع اللغة العربية بالقاهرة. ج 2، ص. 614.
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بلفظ  والتعبري  آلخر،  وقت  من  حوائجهم  لقضاء  الترصف  أنواع  من 
)قمٌن(، يؤكد أن املقصود اإلخبار ال الدعاء)61(، واشرتاط الربكة يف جعل 

ثمنه يف مثله ينضوي عىل أن ما كان أفضل فهو داخل من باب أوىل.
َفاَم . 6 َعَقاًرا،  َأْو  َداًرا  ِمنُْكْم  َباَع  “َمْن  »منكم«؛  لفظ  الروايات  بعض  يف  جاء 

موجه  اخلطاب  أن  ذلك  يعني  فهل  ِمْثِلِه”،  يِف  َعَلُه  جَيْ َأْن  إاِل  فِيِه  َلُه  ُيَباَرُك 
الذي  قاطبة-؟  الناس  -بل  األمة  لعموم  شامل  أنه  أم  الكرام؟  للصحب 
يظهر أنه موجه لعموم األمة؛ بل مجيع الناس؛ ألن لفظة “منكم” وردت يف 
بعض الروايات وليس يف مجيعها، ومل يذكر أحد من أهل العلم -فيام أمكن 
بالصحب  خاص  خطاب  أنه  عىل  ذلك  توجيه  عليه-  االطالع  للباحث 
واإلرشاد  للتوجيه  هو  األحاديث  يف  ورد  وما  عنهم.  اهلل  -ريض  الكرام 
اهلل  النبي -صىل  حديث  بركة  نيل  بذلك رجاء  الصحابة  فقد عمل  وهلذا 
َأِخي ]يعني  ْقُت  ُنقل عن عمرو بن ُحريث قوله: »َفَصدَّ عليه وسلم- كام 
َكَة بَِقْوِل َرُسوِل اهلل َصىلَّ اهلل َعَلْيِه  سعيد بن ُحريث[ بَِقْولِِه، َواْلَتَمْسُت اْلرَبَ

.» َوَسلََّم، َواْبَتْعُت َبْعَض َداِرَنا َهِذِه ِمْن َذلَِك، َفأْعَقَبنَا اهلل هِبَا َما ُهَو َخرْيٌ

المبحث الثالث:التوجيهات اإلرشادية التي يمكن استخالصها من األحاديث

النظر  التي تضمنتها األحاديث يمكن  التوجيهات  الوقوف عىل بعض  من أجل 
التحليل عىل مستوى  يف ذلك عىل ثالثة مستويات وهي؛ اجلزئي )micro(: أي 
الوحدة كالفرد واملنشأة، والبيني )meso(: وهو أسلوب حتليل وسط بني الكيل 
أو  كالزراعة  االقتصادية  األنشطة  قطاعات  أحد  اهتاممه  حمور  ويكون  واجلزئي، 
الصناعة، أو البعد املؤسيس للعقود وااللتزامات وأثرها، أو بشكل أعم املجاالت 
يعالج  الكيل واجلزئي، والكيل )macro(: وهو  التحليلني  أًيا من  التي ال يغطيها 
املتغريات املتعلقة بعموم النشاط االقتصادي كالدخل الوطني واالنتاج اإلمجايل؛ 

)61( آل حممود. )2017م(. مرجع سابق، ص. 167-166.
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اتبع  التخصص.  أهل  لدى  معلوم  هو  كام  االقتصادي  التحليل  مستويات  وهي 
الباحث هذا التقسيم من أجل الوقوف عىل نقاط حمددة يف كل مستوى، وال يعني 
ذلك أنه ال توجد تداخالت، بل تشابكات وعالقات معقدة عىل أرض الواقع بني 
هذه املستويات؛ فالتفريق لغرض منهجي لإلسهام يف زيادة الرتكيز بشكل أكرب يف 

استخراج ما يمكن من توجيهات من هذه األحاديث املباركة. 

المطلب األول:التوجيهات الخاصة بالمستوى الجزئي

يمكن . 1 ومما  االستثماري.  القرار  في  والتدبير  التصرف  حسن  إلى  اإلرشاد 

االستئناس به يف هذا املقام مفاضلة العلامء بني األصول الثابتة واملنقولة والتي 
حتمل يف طياهتا لفتة بعيدة النظر يف أمهية أخذ املرء احليطة واحلذر الشديدين 
أو  ظرف  ظل  يف  له  تعرض  قد  التي  بالفرص  املتعلق  االستثامري  القرار  يف 
عاقبتها  أن  إال  »جمزية«  عوائد  حتقيق  ظاهرها  يكون  والتي  معينة  ظروف 
ومآهلا خماطر »ُمذهبة« للامل وُمتلفٍة له. ومن هذا الباب يعترب الَعقار من آمن 
األصول من حيث املخاطر، إال أنه قليل العائد يف الغالب. إن هذه الطبيعة 
»املحافظة« وذاك العائد »املتواضع« يف نظر البعض قد يدفع من تلهف نفسه 
فيه  التفريط  إىل  قصري  زمني  ظرف  يف  الثراء  أي  »جمزية«؛  عوائد  حتقيق  إىل 
والعدول إىل غريه، وهذا أمر حمفوف باملخاطر ألنه قد يذهب املال بالكلية، 
وقد حصل يشء من ذلك للكثريين عىل مر التاريخ -خاصة الذي دخلوا يف 
»مقامرات« أسواق األسهم واملال؛ وما كارثة سوق األسهم السعودية عام 
2006م عنا ببعيد. فام يزال البعض يتجرع من ويالهتا ويتحرس عىل ما فقده 
البعض ال يزال حتت وطأة املطالبة بام  من ُدور وَعقار إىل يومنا هذا، كام أن 
عليه من مستحقات. أما اآلثار النفسية والصحية واالجتامعية، فتلك تكاليف 
غري مبارشة أخرى، ُتضاف إىل ما ُفقد من ُأصول -وهي ال تقدر بثمن بطبيعة 
النبوي  اهلدي  هبذا  االسرتشاد  أمهية  ندرك  جتعلنا  األحداث  هذه  احلال-. 
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الرشيف، وأن االستثامر بطريقة »حذرة« أو »حمافظة« ملن ليس له ِمراٌس، أو 
ليس لديه أصول وممتلكات متنوعة جَيْرب بعضها خماطر بعٍض مما يفيد بشكل 

كبري يف كبح مجاح العجلة والترسع غري حمسوب العاقبة واملآل. 

أهمية االستفادة من التجارب والسنن في تقليب المال من قبل الفرد. حب . 2

التملك جبلة فطرية يف اإلنسان، ومن ذلك ارتباطه باألرض والعقار، وحبه 
ُه  مَجًّا﴾)62(، وقال تعاىل:﴿َوإِنَّ ُحبًّا  امْلَاَل  املال ومجعه ﴿َوحُتِبُّوَن  لتكثري  الشديد 
للَعقار -وما يزال- مكانته اخلاصة لدى  َلَشِديٌد﴾)63(؛ وقد كان  ٱخْلرَْيِ  حِلُبِّ 
املجتمعات؛ غنيها وفقريها، مسلمها وكافرها. إال أنه قد حيصل التعارض بني 
األمرين؛ حب التملك من جهة، واحلرص عىل تكثري املال بأي وجه من جهة 
ار والَعقار مما  أخرى، فيعمد البعض إىل بيع األصول األساسية ومن ذلك الدَّ
االستفادة  املتعجلني  أولئك  من  الكثري  ونيس  بالكلية،  ذهاهبا  يف  يتسبب  قد 
من السنن والتجارب يف هذا املضامر، ألهنا تساعد يف إدراك عواقب األمور 
ومآالهتا؛ يقول ابن عبد اهلادي املقديس يف هذا الصدد: »وهذا األمر مستقٌر 
عند الناس، مشاهٌد هلم بالعقل، تنطق به ألسنتهم، من َيعرُف احلديث ومن مل 
ٌب عندهم، وقد جربته أنا أيًضا ورأيت صحته... وكثري من اجلهال  يعرفه، جُمَرَّ
يبيع الَعقار ليتجر بثمنه. وقد رأيت ذلك من أرسعه َذهاًبا وانمحاًقا، وال يقيم 
يف أيدهيم غالًبا...«)64(، ويقول اللحيدان: »فالتجارة والعقار والبيع والرشاء 
له سنن ماضية استقرأها الناس عرب التاريخ وجتارب األمم، وأول ما يسعى 
املرء إىل امتالكه بيًتا يؤويه إذ إن استقرار املرء يف داره من أسباب السعادة ومن 
ْنيا، ُروي أن داود عليه السالم َقاَل البنه ُسَلْياَمن: يا بني، أتدري ما  نعيم الدُّ
إىَِل  َقاَل: رشاء اخلبز من السوق، َواالنتقال من منزل  َقاَل: ال،  َجْهُد البالء؟ 
منزل)65(. وبركة الَعقار تظهر عىل املرء يف حياته وينتفع هبا أهله من بعد وفاته، 

)62( سورة الفجر: 20.
)63( سورة العاديات: ).

)64( ابن عبد اهلادي املقديس،2007م، مرجع سابق، ص.17-)1.
)65( البغدادي. )1422هـ/2002م(. تاريخ بغداد. طبعة 1، ج7، ص. 329.
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ويف قصة الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-، يف صحيح البخاري، ما يشهد 
لذلك حيث تويف ريض اهلل عنه وعليه َدْين وكان قد ترك بعد وفاته ُدوًرا يف 
املدينة ومكة والبرصة والكوفة ومرص فبيعت من بعده؛ لسداد َدْينه، فأوفت 
ومائتي  ألف  ألف  أربًعا،  وُكنَّ  زوجاته،  من  الواحدة  نصيب  كان  ثم  َدْينَه، 
ألف؛ أي كان الثمن من تركته أربعة ماليني وثامنامئة ألف، وعقب عىل ذلك 
ابن حجر يف الفتح بقوله: »ويف ذلك بركة العقار واألرض ملا فيه من النفع 
العاجل واآلجل بغري كثري تعب وال دخول يف مكروه...«، وقد قيل قدياًم: 
»الَعقار هو االبن البار«، ألن للَعَقار فوائد مجة تتعدى اجلانب الرتيف كام قال 
ابن خلدون -رمحه اهلل-: »وأّما فوائد العقار والّضياع فهي غري كافية ملالكها 
يف حاجات معاشه إذ هي ال تفي بعوائد الرّتف وأسبابه وإّنام هي يف الغالب 
القصد  أّن  البلدان  املعاش. واّلذي سمعناه من مشيخة  لسّد اخلّلة ورضورة 
باقتناء امللك من العقار والّضياع إّنام هو اخلشية عىل من يرتك خلفه من الّذّرّية 
عاجزين  داموا  ما  بفائدته  ونشؤهم  فيه  ورزقه  به  مرباهم  ليكون  الّضعفاء، 
عن االكتساب فإذا اقتدروا عىل حتصيل املكاسب سعوا فيها بأنفسهم ورّبام 
يكون من الولد من يعجز عن الّتكّسب لضعف يف بدنه أو آفة يف عقله املعايّش 

فيكون ذلك العقار قواًما حلاله«)66(. 

استهالكية. . 3 حاجات  لتلبية  الثابتة  األصول  بيع  استحباب  على عدم  الداللة 

األرض  بيع  أن  :«يعني  والدهلوي  للسيوطي  ماجه  ابن  سنن  رشح  ففي 
قليلة  املنافع  كثرية  ألهنا  مستحب  غري  املنقوالت  يف  ثمنها  ورصف  والدور 
اآلفة ال يرسقها سارق وال يلحقها غارة، ذكره الطيبي«)67(، وملا َسَلف ذكره 
ال  واإلرشاد،  التوجيه  عىل  حممول  كله  وهذا  السابقة؛  النقاط  يف  أمور  من 

الوجوب واإللزام.

)66( ابن خلدون. ))140هـ/))19م(. ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب. طبعة 2، ص. 460-
.459

)67( السيوطي، والدهلوي. )د. ت(. رشح سنن ابن ماجه. ص. 179.
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المطلب الثاني: التوجيهات الخاصة بالمستوى البيني

ار عموًما واإلسكان على وجه الخصوص. 1
َ

ضرورة االعتناء بقطاع الَعق

السكن حاجة أساسية الستقرار حياة الفرد واملجتمع. ومن ثم وجب االعتناء 
باختاذ اإلجراءات  بوجه عام، واإلسكان بشكل أخص، وذلك  العقار  بقطاع 
والتدابري التي من شأهنا أن جتعل متلك السكن -أو احلصول عىل مأوى الئق- 
من األمور امليسورة، ألن عدم توافر ذلك له عواقب وخيمة ليست اقتصادية 
بينت  املجتمع؛ وقد  استقرار  يؤثر سلًبا عىل  مما  اجتامعية ونفسية  بل  فحسب، 
األبحاث يف هذا املجال أن الوقاية خري من العالج. وهلذا خص بعض علامئنا 
هذا األمر بالذكر تأكيًدا عىل أمهيته، يقول اإلمام اجلويني -رمحه اهلل- يف كتابه 
الغياثي: »فأما املساكن، فإين أرى مسكن الرجل من أظهر ما متس إليه حاجته 
))6([ الذي يؤويه وعيلَته وذريَته، مما ال غناء به عنه«)69(، وهلذا إذا ُسلب  ]والِكنُّ
بعض أفراد املجتمع هذا األمر وحتول إىل ظاهرة -كام هو مشاهد يف العديد من 
البالد، فإن لذلك أثاًرا وأبعاًدا وخيمة. ومما هو جدير باملالحظة يف هذا الشأن أن 
الدراسات االقتصادية مل تلتفت هلذا األمر بشكل مركز إال يف السنوات األخرية 
حينام طفت ظاهرة التَّرَشد )homelessness( يف العديد من املجتمعات، وكان 
مما توصلت إليه بعض األبحاث يف هذا الصدد؛ أن معاجلة املشكلة من جذورها 
باإلجراءات الوقائية، وليس العالجية للظاهرة بعد تفاقمها سيكون حاًل ناجًعا 

بكل املقاييس. ومن أمثلة الدراسات واألبحاث يف هذا الباب:

))6( السرت، وكل ما َيُردُّ احلر والربد.
)69( اجلويني. )1401ه(ـ الغياثي: غياث األمم يف التياث الظَُّلم. ص. 6)4. ومما يبني أمهية توفري السكن -الذي ال غنى لإلنسان عنه- يف الرشيعة 
اإلسالمية مناقشة العلامء مسألة بيع دار املفلس، هل تباع أم ال؟ وإذا بيعت هل ُيكرتى له بدياًل عنها؟ أم ُينظر يف أصلها: أهي نفيسة أم غري نفيسة؟: » َقال 
ى َلُه َبَدهَلَا، َواْخَتاَر َهَذا اْبُن امْلُنِْذِر، أِلنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْيٌح: ُتَباُع َداُر امْلَُفلِِّس َوُيْكرَتَ كنى[ - يِف األَْصحِّ َعنُْه - َورُشَ افِِعيُّ ]يف دار السُّ َمالٌِك َوالشَّ
افِِعيَِّة. الَ ُتَباُع َداُرُه  ِذي ُأِصيَب يِف ثاَِمٍر اْبَتاَعَها: »ُخُذوا َما َوَجْدُتْم، َوَلْيَس َلُكْم إاِلَّ َذلَِك«. َوَقال َأمْحَُد َوإِْسَحاُق، َوُهَو َقْوٌل ِعنَْد احْلَنَِفيَِّة َوالشَّ َقال لُِغَرَماِء الَّ
ُف اْلَباِقي إىَِل اْلُغَرَماِء«، جمموعة من املؤلفني.  َي َلُه بَِبْعِض َثَمنَِها َمْسَكٌن َيبِيُت فِيِه، َوُيرْصَ اُر َنِفيَسًة بِيَعْت َواْشرُتِ تِي الَ ِغنًى َلُه َعْن ُسْكنَاَها. َفإِْن َكاَنِت الدَّ الَّ

)1427هـ(. املوسوعة الفقهية الكويتية. طبعة 2، ج6، ص. )319-31.
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 ،)70(  (Eberle, 2001; Gaetz, 2012; Johnson, 2016; Pleace, et al. 2013; White, 2017(

كانتهاج سياسة  الوقائية  أن اإلجراءات  باألرقام واإلحصائيات  والتي وثقت 
ألفراد  بالنسبة  املتناول  يف  بأسعار  واملجتمعات  الدول  قبل  من  مساكن  توفري 
من  املزيد  ببناء  التَّرَشد؛  ظاهرة  مضاعفات  معاجلة  من  بكثري  أوفر  املجتمع 
مؤقتة(،  )مساكن  مالجئ  وتوفري  املجتمع،  من  الفئة  هذه  خلدمة  املستشفيات 
ومما  إجرامي.  عمل  بسبب  للترشيد  تعرضوا  للذين  بالنسبة  السجون  بناء  أو 
هو جدير باألخذ يف احلسبان أن ترك أمر القطاع ملؤسسات التمويل عرب صيغ 
التمويل القائمة عىل املداينات -الربا عىل وجه اخلصوص- ستكون له عواقب 
عىل  القائمة  لألدوات  بالسامح  الصيغ  يف  التنويع  وجب  ثم  ومن  محيدة،  غري 
املشاركة للعب دور أكرب يف هذا، كام ال يمكن االعتامد بحال عىل القطاع اخلاص 
-عرب آلية السوق- حلل اإلشكال يف هذا بل ال بد من تضافر جهود القطاع العام 
والقطاع اخلريي يف ذلك، عالوة عىل ما يقدمه القطاع اخلاص بطبيعة احلال)71(. 
ومما قد يعضد هذا التوجه ويؤكد عليه ما نجد يف زمننا املعارص من أن أكرب ما 
يرهق كاهل األفراد واألرس - خاصة يف املجتمعات الغربية- من الديون هو 
األعباء املرتتبة عىل رشاء املنازل لتملكها وذلك ألهنا مرتفعة الثمن)72(، وألن 

مدد التمويالت يف هذا طويلة األجل -كام مر معنا سابًقا.

اتخاذ سياسات وإجراءات »استثنائية« ومؤقتة لتنظيم قطاع العقار. 2

ومما يمكن أن ُيثار ها هنا: هل يمكن لويل األمر أن يقيد مباًحا؟)73( -كالتشديد 

)70( اجلدير بالذكر ان هذه الدراسات تغطي عددا معتربا من الدول؛ أمريكا، وكندا، ودول االحتاد األورويب، وأسرتاليا مما يعزز أمهية اختاذ سياسات 
سكانية تعالج األمر قبل وقوعه، وحتوله إىل ظاهرة.

)71( شريازي وآخرون. )2015م(. حتديات متويل اإلسكان لدى الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية من خالل صيغ التمويل اإلسالمية. 
ص. 5.

)72( وقد وجدت بعض الدراسات أن من أهم ما يغذي هذا االرتفاع هو التمويل القائم عىل الفائدة واملولد )created( من قبل املصارف التجارية التي 
.)159-money creation)، (Jackson and Dyson, 2014: 158( استفادت االستفادة القصوى من خصيصة خلق النقود واالئتامن

)73( وهي مسألة أصولية دقيقة ال يمكن إطالق القول فيها من غري ضبط وال حتديد، كام سيتضح بعض ذلك يف التناول الرسيع واملخترص للمسألة 
يف هذه الفقرة.
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يف مسألة بيع الَعقار يف بعض األحوال والظروف)74( - ملصلحة راجحة كاحلد 
من املضاربات )املجازفات( والتالعب يف قطاع معني -قطاع اإلسكان يف مثل 
حالتنا-، أو سوق كسوق املال )capital market(؛ يبدو أن ذلك وارٌد -متى 
ما كان ذلك منضبًطا بالضوابط الرشعية يف هذا الباب)75(. كام حصل يف بعض 
يف  )الدولة(  األمر  ويل  تدخل  عندما  املسلمة  للمجتمعات  التارخيية  احلقب 
مسألة التسعري، مع أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم- مل يتدخل يف ذلك يف زمانه، 
املاوردي يف األحكام  يقرر  باحلسبة كام  يتعلق  فيام  املصادر  وكام جاء يف بعض 
يبني  املثال، حيث يقول: »وللمحتسب أن يمنع... من  السلطانية، عىل سبيل 
يف طريق سابل ويأمرهم هبدم ما بنوه ولو كان املبنى مسجًدا ألن مرافق الطرق 
للسلوك ال لألبنية وأن يمنع الناس من وضع األمتعة وآالت األبنية يف مسالك 
برأيه  جيتهد  أن  املحتسب  وعىل  الناس:  به  استرض  إن  واألسواق  الشوارع 
التجربة  أن  كام  الرشعي«)76(.  دون  العريف  االجتهاد  يرّض ألنه يف  ومل  فيام رضَّ 
البيع  مؤقتة -كإلغاء  استثنائية  إجراءات  إىل  العمد  الدول يف  لبعض  املعارصة 
أعقاب  الغربية يف  الدول  من  املال يف عدد  أسواق  )short sale(- يف  القصري 
فلسفة  يعارض  ذلك  أن  مع  )2007-)200م(،  األمريكية  املالية  األزمة 
االقتصادي  الدولة  دور  م  ُيَقزِّ والذي  الدول  هذه  تعتنقه  الذي  الليربايل  النهج 
ماليزيا  فعلت  كام  األموال  رؤوس  خروج  من  احلد  أو  جًدا،  ضيقة  حدود  يف 
يف أزمة 1997-)199م املالية. وقد لعبت هذه السياسات واإلجراءات دوًرا 
إجيابًيا يف حتقيق االستقرار يف أسواق املال والرصف يف تلك الدول. ومع كل ما 
سبق جيب التنبيه إىل أن السياسات واإلجراءات يف هذا الباب -تقييد املباح- 

)74( هذه الظروف حددها البعض باحلاجة العامة امللحة، أو الرضورة وبشكل مؤقت وليس دائم، )الرشيف، د. ت مقال:من يملك تقييد املباح أو 
اإللزام به ؛ والطحان، 2015م: ص. 6(.

باملصلحة ]العامة بطبيعة احلال[«، )الرشيف، د.ت، مرجع  الرعية منوط  الباب أن »ترصف اإلمام عىل  العلم يف  التي قررها أهل  القواعد  )75( من 
سابق(، وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي -نقاًل عن )األمحدي، 2016م: ص. 121(- :«الواجب عىل ويل األمر أثناء سياسته لرعيته سياسة رشعية 
أن يقوم بكل ما تقتضيه املصلحة العامة، وله أن يوازن بني املصالح واملفاسد عند تعارضها من خالل استشارة العلامء وأهل احلل والعقد، فالقاعدة 

الرشعية أن »ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة««، اهـ. 
)76( نقاًل عن ابن الرامي البناء. 1999م. اإلعالن يف أحكام البنيان. ص. 7.
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جيب أن ختضع إىل »البحث والتحري ]الدقيقني[ واستشارة أهل العلم األمناء 
وأهل اخلربة العدول...«)77(، وأن تكون مبنية عىل »دراسات عميقة من أهل 
العلم والفقه ]واخلربة[، وأن ال ترتتب عليها نتائج عكسية تكون عىل خالف 
املقصود«))7(، حتى ال حتصل أية خمالفات أوتضييق عىل الناس مما يفسد ويعطل 
عمل آلية السوق، أو يؤثر يف ثراء الناس -املباح-؛ ألن »تغول« الدولة وترك 
الناس  عىل  أفسد   - االشرتاكية  الدول  جتربة  يف  حصل  -كام  هلا  الطوىل  اليد 
معاشهم، وعطل؛ بل دمر اقتصادياهتم، كام أن االعتامد املفرط عىل آلية السوق 
)market fundamentalism( سيجر وراءه كوارث وأزمات كام أبانت عن ذلك 
فيجب  الليربايل،  املذهب  عىل  القائمة  لالقتصاديات  واملريرة  الطويلة  التجربة 
الرغبات  وفق  ال  وضوابطه،  الرشع  حمكامت  وفق  األمر  يف  والعدل  االعتدال 

واألهواء.
املتعلقة . 3 للمسائل  مستقاًل  باًبا  الفقهاء  بعض  أفرد  البيني.  التحليل  أهمية 

تنفرد هبا عن غريها من  أن هلا أحكاًما  يدل عىل  )79(والثامر«، مما  »باألصول 
املبيعات؛ االستهالكية  بقية  تتميز هبا عن  أو ألن هلا مكانة خاصة  املبيعات، 
منها عىل وجه اخلصوص. مما قد يشري إىل أمهية التحليل البيني؛ لقطاع أو سلع 
بينها قاسم مشرتك، أو مؤسسات كربى تؤدي دوًرا يتجاوز املستوى اجلزئي 
أن  نجد  بصددها  نحن  التي  املسألة  ويف  واألفراد،  العوائل  كقطاع  املحدود 
األحاديث يف الباب ركزت عىل أصول ثابتة هلا أمهيتها ومكانتها االقتصادية 
بمسائلها  االعتناء  أمر  يربر  مما  والدهور  العصور  مر  عىل  واالجتامعية 
ومستجداهتا بام يقيم أمر الناس بتحقيق االستقرار النفيس واالجتامعي هلم، 
والتنموي  االقتصادي  اجلانب  عىل  شك  غري  من  إجياًبا  سينعكس  والذي 

)77( الرشيف، د. ت، مرجع سابق.
))7( الطحان، 2015م: ص. 7.

)79( األصول أعم بطبيعة احلال من العقار أو األرض أو الدار، إال أن البعض اختار لفظة العقار بدياًل عنها بسبب وضوح هذه األخرية لدى عامة 
الناس، وإال فمباحث العقار تابعة لألصول، وهو اللفظ الذي درج عىل استخدامه األولون. العثامن. )1997م(. بيع العقار والثامر يف الفقه اإلسالمي: 

بحث مقارن. مرجع سابق، ص. 6 و9. 
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بطبيعة احلال.

المطلب الثالث:التوجيهات الخاصة بالمستوى الكلي

البعد التنموي، يمكن النظر إليه من خالل أمهية املحافظة وصون األصول . 1

املنتجة اقتصادًيا واجتامعًيا وعدم املساس هبا إال ملا فيه مصلحة أعىل، ويمكن 
االستئناس يف هذا الباب ببعض أحكام الوقف املتعلقة باستبداله أو استثامره. 
فالتشديد يف هذا األمر جاء من باب املصلحة واحلرص عىل عدم الترصف إال 
بام يفيد، ال بام ُيذهب األصول الوقفية أو جيعل ثمرهتا تذهب إىل غري املجال 
الذي خصصت له. وكذا احلال يف األصول املنتجة العامة ينبغي التعامل معها 
بحذر بام خيدم مصلحة األمة -بأجياهلا املختلفة- وليس املصلحة اآلنية جليل 
من أجياهلا خاصة ما يتعلق بقطاعات املوارد الريعية -كالنفط- الذي حتوز 
األمة منه عىل اليشء الكثري. وإذا أضيفت إىل هذه األحاديث نصوص أخرى 
»النهي  وحديث  واحَللوَب«)1)(،  »إياك!  وحديث  »الفسيلة)0)(«،  كحديث 
عن قطع السدرة«)2)(، أو نصوص أعىل ثبوًتا منها وإحكاًما كعامرة األرض، 
وحفظ املال فإن البعد التنموي يف دين اإلسالم ستتضح أمهيته ومكانته بكل 
جالء. ومن ثم فإن تضافر هذه النصوص مع غريها أعتقد أهنا تساهم بشكل 
-بحيازة  واألرسة  الفرد  استقرار  حيث  من  التنموي  املجال  يف  مبارش  غري 
السكن ومتلكه- مما قد ينعكس إجياًبا عىل إنتاجية الفرد، كام أن توفر السكن 

)0)( احلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند، والبخاري يف »األدب املفرد«، وعبد بن محيد يف »مسنده«، والبزار يف »مسنده« َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: َقاَل 
اَعُة َويِف َيِد َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفإِِن اْسَتَطاَع َأْن اَل َتُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَها َفْلَيْغِرْسَها«. ولفظ أمحد: »إِْن َقاَمْت َعىَل  َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »إِْن َقاَمِت السَّ

َأَحِدُكُم اْلِقَياَمُة، َويِف َيِدِه َفِسيَلٌة َفْلَيْغِرْسَها«، وصححه األلباين يف »سلسلة األحاديث الصحيحة، احلديث رقم 9، املجلد 1، ص. )3«.
)1)( رواه مسلم.

)2)( هذا احلديث أخرجه أبو داود بلفظ: »من قطع سدرة صوب اهلل رأسه يف النار«، برقم 5239. وقال عنه األلباين رمحه اهلل »صحيح«، وسئل أبو 
داود عن معنى هذا احلديث فقال: هذا احلديث خمترص، يعني: من قطع سدرة يف فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم عبًثا وظلاًم بغري حق يكون له فيها، 
صوب اهلل رأسه يف النار. األلباين. )1419هـ/)199م(. صحيح سنن أيب داود. طبعة 1، ج 3، ص. 6)2-7)2، وقال الشيخ املنجد: »واخلالصة: أن 
، وإما أهنا حسنة، وحتمل عىل أحد معنيني: األول: قطع السدر الذي يستظل به الناس عبًثا  أحاديث النهي عن قطع السدر إما أحاديث ضعيفة ال تصحُّ
من غري حاجة وال مصلحة. الثاين: قطع شجر السدر الذي يكون يف احلرم، وعىل هذا ال حرج عليك يف قطع هذه الشجرة التي زرعتها ما مل تكن زرعتها 
يف طريق ليستظل هبا الناس«، وذلك استناًدا إىل التفسري الذي توصل إليه الشيخ األلباين واإلمام السيوطي يف األمر«، املصدر: موقع اإلسالم سؤال 

.https://islamqa.info/ar/45671 :وجواب
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من شأنه أن يزيح تبعات صحية ومالية ترهق كاهل املوارد املالية العامة كام 
املجتمعات؛ فعىل  الترشد يف بعض  بظاهرة  املتعلقة  احلقائق  أبانت عن ذلك 
 Melbourne( ِملبورن  قامت هبا جامعة  دراسة  أحدث  املثال وجدت  سبيل 
University( يف أسرتاليا)3)(-وهي األوىل من نوعها يف باب تقدير التكاليف 

االقتصادية املرتتبة عىل ظاهرة التَّرَشد التي تتعرض هلا بعض فئات املجتمع-، 
أن احلكومة ستوفر ما مقداره 25,600 دوالر أسرتايل يف السنة عن كل شخص 
ترتكز  التي  احلالية  السياسات  يف  االستمرار  بدل  الئق  سكن  يف  إيواؤه  يتم 
عىل توفري مالجئ مؤقتة)4)(، وخدمات صحية، وغريها بالنسبة لألشخاص 
الذين ينامون يف الطرقات؛ معنى ذلك أنه كلام ازداد عدد األفراد بدون مأوى 
كلام زادت األعباء والتكاليف عىل اخلزانة العامة للدولة، والعكس صحيح. 
بداية أمرها، ال  الظاهرة يف  فمن األجدر واألوىل اختاذ سياسات تقيض عىل 
بعد تفاقمها؛ ألن التفاقم يساهم يف عدم االتزان النفيس لألفراد. فقد وجدت 
 The Canadian( العقلية  لألمراض  الكندية  اجلمعية  هبا  دراسة)5)(قامت 
مناسب  مأوى  توفر  عدم  أن  2004م  عام   )Mental Health Association

يفتقرون لذلك. ومن ثم ختلص  الذين  العقلية لألفراد  يساهم يف األمراض 
إىل أن السكن حاجة اجتامعية وعىل احلكومة توفريها بكل السبل والوسائل 
لتكون يف متناول طبقات املجتمع بمختلف أحواهلم وظروفهم وإمكاناتكم.

االقتصادية . 2 باألنشطة  يتعلق  فيام  األولويات  ترتيب  يف  االستراتيجي  البعد 

أو  الصناعي،  أو  الزراعي  كالقطاع  اسرتاتيجي؛  هو  ما  عىل  واملحافظة 
هبا  يمر  التي  الظروف  أو  الظرف  املصلحة وحسب  تقتضيه  غريمها -حسبام 
االقتصاد. ففي مسألة موازنة العلامء بني األصول الثابتة واملنقولة وتفضليهم 

.Witte, E. )2017(. ‘The case for investing in last resort housing’, MSSI Issues Paper No. 10 )(3(
)4)( وهو ما يعني توفري 194,7 مليون دوالر اسرتايل يف السنة بالنسبة لـ 7600 شخص يعانون من الترشيد يف مقاطعة فيكتوريا )Victoria county)؛ 

.) White, E., 2017:23(

.The Canadian Mental Health Association. )2004(. Housing: A Social Necessity )(5(
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-عىل ما يبدو- أمهية الرتكيز عىل األصول الثابتة يمكن أن ُيستفاد منه سياسة 
التمييز بني السلع والقطاعات االسرتاتيجية؛ واالسرتاتيجي ُيصنف يف خانة 
األمور التي ال يمكن التنازل أو التخيل عنها بحال، ألهنا مُتثُِّل دعامة رئيسة 
ِمْن  َأْطَعَمُهْم  ِذي  ﴿الَّ االجتامعي  واالستقرار  االقتصادي،  األمن  حتقيق  يف 
ُجوٍع َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف﴾)6)(؛ ومها دعامتان أساسيتان يف حياة املجتمعات، 
يف  مثال  وخري  الدينية.  واهلوية  الثقافية  اخلصوصية  عىل  احلفاظ  عىل  عالوة 
زماننا املعارص هو دعم احلكومات األوربية لقطاع الزراعة وعدم تركه ملجال 
التجارة  منظمة  اتفاقيات  ذلك  عىل  تنص  كام  التجارة-  حرية  -أي  التحرير 
االحتاد  مندوب  فيه  الذي وقف  الثقايف  القطاع  به  ويلحق   ،)WTO( العاملية 
عرف  -فيام  التجارة  منظمة  انبثاق  قبل  األمريكي  املندوب  وجه  يف  األوريب 
للفرد أن ال يفرط يف  ينبغي  1994م. وهكذا  بجولة مراكش يف أواخر عام 
داره أو عقاره مع حاجته أو من يعول لذلك، اللهم إالّ إذا كان مما يزيد عن 
التفصيل فيه فيام مىض-.  حاجته، أو إذا كان يملك بدياًل أفضل -كام سبق 
املنقول والثابت من األصول،  فإذا كان العلامء لثاقب نظرهم قد قارنوا بني 
إليها حال  آل  التي  والكوارث  التقلبات  من  الوضع  عليه  ما  يعاينوا  مل  وهم 
أسواق املال فام عساهم يقولون يف من أضاع ما مجعه عرب سنوات من الكد 
السابق  اإلندونييس  بالرئيس  َحَدْت  التي  املقامرات  هذه  مثل  يف  والكدح 
أزمة  بالده يف  به  الذي مرت  الصعب  الوضع  التعليق عىل  إىل  -سوهارتو- 
1997/)199م املالية اآلسيوية بقوله: »لقد خرسنا يف ليلة واحدة ما بنيناه 
الثابت  املال  رأس  اعتبار  البعد  هلذا  متمم  هو  ومما  السنني«)7)(.  عرشات  يف 
املال  رأس  تكوين  يف  للدولة  االقتصادية  للمقومات  األساسية  الركائز  أحد 
االجتامعي، وذلك باإلبقاء عليه وعدم التفريط ببيعه قدر املستطاع، وإن ظهر 
ما يستوجب ذلك تم استبداله برأس مال ثابت منتج آخر. وتكمن األمهية 

)6)( سورة قريش: 4.
)7)( بلوايف. )2012م(. األزمات االقتصادية واملالية: قضايا وآراء من منظور االقتصاد اإلسالمي.ص. 32.
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الفعلية  القيم  يف  النقص  جماهبة  يف  العيني  املال  رأس  عىل  للمحافظة  النسبية 
النقدية  األصول  يف  االستثامر  إىل  التوجه  وحماربة  النقدية،  األموال  لرؤوس 
مثل رشاء األسهم والسندات يف األسواق العاملية؛ ألن هذه األصول أصول 
التوجيه  أو اضطراب مايل، وهلذا جاء  أية هزة  »تتبخر« يف  منتجة، وقد  غري 
النبوي يف هذه األحاديث بالعناية برأس املال العيني باعتباره ركيزة مهمة يف 

تكوين رأس املال االجتامعي)))(. 

املناهج . 3 يف  وُتؤصل  املفاهيم  هذه  ُتغرس  أن  والتعليمي.  التثقيفي  البعد 

تدبري  وبحسن  بحكمة  التعامل  أمهية  املجتمع  أفراد  يدرك  حتى  التعليمية 
وترصف مع املال؛ ألنه مال اهلل ونحن مستخلفون فيه، وحماسبون عليه. فهذا 
العبث واالستهتار والترصف الطائش الذي يتسم به البعض جراء ما يصله 
من مال -إما باإلرث أو اهلبة والوصية- يف بعثرته هنا وهناك يشري إىل خلل 
عميق يف املفاهيم ويف الرؤية هلذه النعمة؛ الرؤية التي قد تتقاطع مع املفهوم 
الفضل  نسبة  وتنسى  ِعنِدي﴾)9)(،  ِعْلٍم  َعىَلٰ  ُأوتِيُتُه  اَم  إِنَّ ﴿َقاَل  »القاروين« 
التعليمي  اجلانب  يف  مهم  هو  ومما  وجل-.  عز  اهلل  -وهو  األول  املنعم  إىل 
االهتامم بالوقائع االقتصادية يف املجتمعات املسلمة؛ قدياًم وحديًثا. ومما يبني 
الذي  الرأي  املقديس  اهلادي  ابن عبد  به  ما عضد  األمهية يف موضوعنا  هذه 
ذهب إليه يف أحاديث الباب عندما استشهد بوقائع عارصها أو ُحكيت له. 
إن يف االستشهاد بمثل هذه الوقائع لفتة بالغة األمهية ألهنا متثل رصيًدا مهاًم 
يف حقل الدراسات املتعلقة بالوقائع االقتصادية، التي تشكل رافًدا مهاًم من 
يف  وتطوراهتا  االقتصادية  األحوال  عىل  للوقوف  االقتصادية  املعرفة  روافد 
املجتمعات املسلمة. وتكمن تلك األمهية يف أهنا متدنا بمالبسات، ومربرات 
لتقرير  الفقهاء  فيها  اعتمد  التي  املستندات  بفهم  يتعلق  فيام  األمهية  يف  غاية 

)))( نقاًل عن الشباين. )1415هـ(. املشكلة االقتصادية وعالجها من املنظور اإلسالمي )5(. جملة البيان، العدد 1)، ص. 40-41، بترصف.
)9)( سورة القصص: )7.
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االقتصادية  الظروف  سياق  يف  بالنظر  وذلك  أحكام  من  إليه  توصلوا  ما 
واالجتامعية، والسياسية التي عايشوها. وهي سياقات غاية يف األمهية ألهنا 
تؤثر يف الفتاوى التي يؤدي فيها العرف والعادة دوًرا كبرًيا. كام أن هذه الوقائع 
تكشف جانب السنن الكونية التي حتكم الترصفات واملعامالت مما يفيد الفرد 

واملجتمع يف التعلم من جتارب من سبق.

وهذا البعد -يف تقديري- من آكدها وأمهها ملا له من تأثري بالغ يف مجيع ما سلف، 
وخاصة النهوض االقتصادي والتنموي. فاألمم التي تغزونا وتغزو العامل اليوم 
إصالحات  إدخال  بعد  إال  وحققته  ذلك  أنجزت  ما  املتطورة  وتقنياهتا  بسلعها 
جوهرية يف مناهجها التعليمية وحماضنها الرتبوية -بام يتالءم وثقافتها وبيئتها-؛ 
ركزت عىل اإلنسان بإعادة صياغة تفكريه، من التفكري املقلد إىل املبدع، ومن سلوك 
االستهتار والالمباالة إىل سلوك اجلد واملسؤولية واالجتهاد؛ السلوك الذي حيسن 
التدبري ويقدر عواقب األمور يف تعامله مع املوارد املحدودة واملحدودة جًدا؛ إذا 
ما قورنت بغريها - بالدنا العربية واإلسالمية عىل وجه اخلصوص والتي تذخر 
ُبعيد  أي  مىض؛  ما  -يف  وأملانيا  اليابان  قصة  وما  املوارد-،  تلك  من  هائلة  بوفرة 
الثانية والدمار الذي تعرضت له- ثم اآلن ما يسمى بدول  هناية احلرب العاملية 
الناشئة )emerging economies(؛ ككوريا اجلنوبية،  أو  الصاعدة  االقتصاديات 
وسنغافورة، وتايوان وغريهم-، ملاذا صعدت وبدأت تنافس الدول املتقدمة يف 
ُعقر دارها؟ مل يكن وراء ذلك وفرة املوارد الطبيعية األولية كالنفط أو الزراعة أو 
غريمها؛ بل بإعادة صياغة وتشكيل عقل وفكر اإلنسان ليكون الركيزة واملنطلق 
يف  امللفت  ومن  تشهده.  الذي  والتنموي  االقتصادي  النهوض  هذا  يف  األساس 
بأجهزهتا  العامل  غزت  التي  سامسونج  رشكة  أن  يعلم  ال  الكثري  أن  الشأن  هذا 
الذكية، ومنتجاهتا الكهرو-منزلية بدأت عملها عام )193م »كمصدر لألسامك 
مما  الكثري  وهنالك  و«بكني««)90(،  »منشوريا«،  من  لكل  والفواكه  واخلرضوات 

)90( أجتميل. )2007م(. قرن األسواق الناشئة: كيف تستويل ساللة جديدة من الرشكات العاملية عىل العامل؟ ص. 92.
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يمكن أن يقال وأن ُيَسطَّر من قصص نجاح وصعود لرشكات الدول الناشئة مما 
الصغرية كفنلندا وسنغافورة  الدول  املقال هنا. كام أن جتارب بعض  له  يتسع  ال 
دروس  من  يفيد  ما  الستخالص  والتأمل  بالدراسة  جديرة  التعليمي  املجال  يف 

تناسب الواقع الثقايف واالجتامعي لدولنا.

 فام أحرانا وأوالنا أن نعيد النظر -بكل جدية وجترد وعمق- ملناهجنا التعليمية، 
تراعي  طموحة؛  علمية  أسس  عىل  ُلتبنى  العامة  والتثقيفية  الرتبوية  وروافدنا 
املوروث الثقايف واالجتامعي بشكل رئيس -كالنصوص التي بني أيدينا يف جمال 
املال واألعامل- ليكون ركيزة انطالقها مع االستفادة مما أنتجته التجربة البرشية 
املفيد  املستجلبة لكل وافد من غري متييز بني  الواعية ال  بطبيعة احلال؛ االستفادة 
وغري املفيد، واملناسب وغري املناسب. فالنهوض االقتصادي والتنموي باإلنسان 
ومن أجل أن يسعد اإلنسان؛ ومتى ختلفت هذه الركيزة وهذا املنطلق فمهام َشيَّدنا 
من مظاهر مادية وَتَفنَّنا يف ذلك فسيبقى ذلك البناء فارًغا غري قائم عىل أسس قابلة 

للديمومة واالستمرار.
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الخاتمة

م من صفحات مع أحاديث اإلرشاد إىل عدم   النتائج والتوصيات. وقفنا يف ما َتَقدَّ
ار والَعَقار وقفات رسيعة يف ضوء تساؤالت ونقاط حمددة؛ بدًءا  استحباب بيع الدَّ
من تبيان التخريج هلذه األحاديث، ومروًرا باملدلوالت وبعض األحكام الفقهية 
ومسائل أخرى ذات صلة، وانتهاًء ببعض التوجيهات، مما يمكن اخللوص معه إىل 

النتائج والتوصيات التالية:
مرويات األحاديث متنوعة وليست درجة واحدة؛ فمنها الضعيف ومنها . 1

احلسن ومنها احلسن بمتابعاته وشواهده، ومنها املوقوف، ولكن جممل ما 
جاء فيها مقبول ُيعمل به.

للتوجيه واإلرشاد، وليس . 2 املتعددة هو  بطرقها  الباب  أحاديث  ما ورد يف 
ثمة ما يفيد التحريم أو الكراهة، وقد عمل بذلك بعض الصحابة -كعمرو 

بن ُحريٍث- من باب حصول الربكة، وليس من باب الترشيع امُللزم.
يظهر أن الوحيد الذي أفرد املوضوع بالتأليف هو ابن عبد اهلادي املقديس، . 3

ألن الباحث مل يعثر -يف حدود ما اطلع عليه من دراسات- عىل يشء من 
هذا القبيل يف كتابات املعارصين، وخاصة الرسائل واملقاالت العلمية.

من أهم اإلرشادات التي تضمنتها األحاديث هو توجيه الفرد إىل الرتوي يف . 4
بيع األصول األساسية التي يتوقف عليها استقرار حياته وحياة من يعول. 
فإذا ُفقد هذا االستقرار وحتول إىل عامل ُمَغذٍّ لظاهرة التَّرَشد التي تئن من 
وطأهتا الكثري من املجتمعات املعارصة، فإن لذلك تبعات وآثاًرا ليس عىل 
الفرد فحسب بل عىل املجتمع والدولة، مما يزيد من العبء واإلرهاق عىل 
الدول  لدى  يكون  أن  والعقل  احلكمة  فمن  املال(؛  )بيت  العامة  املوارد 
سياسات تشجع الناس عىل متلك املنازل بالطرق الرشعية العادلة واملناسبة. 

إن قطاع اإلسكان من األمهية بمكان، وهذا ما يستوجب القيام بدراسات . 5
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موضوعية شاملة حول املسائل األساسية التي تؤثر سلًبا أو إجياًبا عىل هذا 
القطاع؛ ال يقترص التناول فيها عىل اجلانب الفقهي والتنظيمي واالقتصادي 
املوضوعات  ومن  والنفسية.  االجتامعية  اجلوانب  إىل  يتعداه  بل  فحسب، 
املهمة مراجعة صيغ التمويل التي تطبق والتي تكاد تكون نسًخا طبق األصل 
ملا أفرزته التجربة الغربية يف هذا الباب حتى نبدأ من حيث بدأوا، ال من 
الدروس  التجربة بسلبياهتا وإجيابياهتا الستخالص  انتهوا؛ بدراسة  حيث 
والعرب املفيدة يف ذلك. ومما هو متمم هلذا دراسة املبادرات الناجحة يف دول 
وثقافات أخرى بدل االنكفاء عىل التجربة الغربية مما قد يساعد يف الوقوف 
عىل أفكار وممارسات نستلهم منها ما يوافق ظروف جمتمعاتنا ويتسق مع 

موروثنا الثقايف واالجتامعي.
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جمموعة من املؤلفني. )1427هـ(. املوسوعة الفقهية الكويتية. طبعة 2، الكويت: وزارة  -
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الوسيط املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، د. ط، القاهرة: دار الدعوة.
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اإلمام الشافعي.
فهد  - امللك  جممع  املنورة:  املدينة   ،5 ط  امليرس.  التفسري  )1434هـ(.  العلامء.  من  نخبة 

لطباعة املصحف الرشيف.
النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف. )1392هـ(. املنهاج رشح صحيح مسلم  -

بن احلجاج. طبعة 2، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.
الزوائد  - جممع  )1414هـ/1994م(.  سليامن.  بن  بكر  أيب  بن  عيل  الدين  نور  اهليثمي، 

ومنبع الفوائد. حتقيق حسام الدين القديس، د. ط، القاهرة: مكتبة القديس.
وزارة العدل الليبية. )د. ت(. القانون املدين: الفصل الثالث تقسيم األشياء واألموال.  -

http://aladel.gov.ly. :ص. 19. متاح عىل موقع وزارة العدل عىل الرابط التايل
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c. Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and 
sub-headings.

d. Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including 
the most important (results) and (recommendations).

e. List of sources, references and annexes.

7. The citation method should be applied as follows:
a. Researches in English language shall use (APA) methodology for in text and bibliographic 

citations. 
b. Researches in Arabic Language shall adopt the below methodology for citing the sources 

and references: 
i. The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows: 

(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher, 
edition number, publication date, volume and page)

ii. The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly 
(ibid., volume and page) and when mentioned in another place of the research (the 
author’s nickname, name of the source, the volume and the page).

c. If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
i. Without the place of publication: (Untitled Publisher). Without the name of the 

publisher (Unkown Publisher)
ii. Without edition number: (Undated Publication) Without publication date: (Undated 

Publication)
d. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the 

beginning of the research to the end.
e. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:

i. Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours, 
numbered sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.

ii. The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the 
top while explanatory notes written below the table.

Third: Research Submission Procedures
- Research papers are sent electronically via email to the journal’s email address at:
  info@mashurajournal.com

- The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and 
then decide whether it is competent for review or rejection.

- The researches and studies submitted for publication in the Journal shall be reviewed by 
at least two reviewers.

- The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment, 
if necessary.

- If the search is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the journal 
and may not be published by any means of paper or electronic publishing, except with the 
written permission by the editor in chief of the journal.

- The accepted papers are published in its sequence on the official website of the journal.
- Once the research is published, the researcher will be provided a free copy of the journal 

in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions:

1. The Journal publishes articles related to Islamic economics in both Arabic and English, 
whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops 
or thesis proposals related to the field of specialization.

2. The journal shall publish researches that have never been published before, by any means 
of publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall 
confirm the same with a written undertaking. 

3. The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
4. The research may not be published elsewhere after it has been approved for publication/

published in the journal, except after obtaining written permission from the editor in chief.
5. In the event that the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal 

has the right to take the necessary action and notify the same to the co-journals.
6. The journal is not required to detail the reasons in case of the research was not published.

 
Second: Special Publishing Conditions:

1. The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches, 
including but not limited to:

a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific 

criticism in research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and 

applied spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies 

and trends.
2. The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:

a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.

3. The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size, 
including the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.

4. Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16), 

with margin line (12).
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size 

of (14), with the margin of (10).
5. The researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more 

than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research 
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.

6. The research has to be divided and organized according to the requirements of the research 
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as 
following: 

a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem, 
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research 
structure.

b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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