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عن المجلة

وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

الإ�سالمية،وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

من  العلمي  نتاجهم  ون�سر  لتحكيم  واملتخ�س�سني  للباحثني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية،كما تهدف اإىل ن�سر الوعي املعريف 

من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية واللكرتونية.

الرؤية
• اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
العاملية  املعايري  الإ�سالمية،وفق  املالية  ال�سناعة  جمال  يف  املحكمة  العلمية  البحوث  • ن�سر 

املعتمدة.

االهداف
• اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية. 

املت�سمة  العلمية  البحوث  خالل  من  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  وتطوير  دعم  يف  • الإ�سهام 
بالأ�سالة واجلدة وفق املعايري العلمية املعتربة. 

• حتقيق عاملية ال�سريفة الإ�سالمية وفق الروؤية الع�سرية ب�سوابطها ال�سرعية و اأخالقياتها 
املهنية. 

وثائقيًا  �سجاًل  تكون  بحيث  للمجلة  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  • تاأ�سي�س 
للبحوث والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية. 

العناوين للتواصل : 

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





• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي ـ  قطر املدير العام ـ احلي 
الثقايف )كتارا(

• اأ.د.عبد احلكيم يو�سف اخلليفي ـ قطر   عميد كلية 
ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية ـ جامعة قطر.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي ـ  قطر  مديرة مركز حممد 
بن حمد اآل ثاين لإ�سهامات امل�سلمني يف احل�سارة كلية 

الدرا�سات ال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي ـ ال�سعودية  مدير 
مركز التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�صالمية.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد ـ اجلزائر  باحث بق�سم 
القت�ساد الإ�سالمي والتنمية والتعاون القت�سادي 

ــ باملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك 

الإ�سالمي للتنمية ـ جـدة.

• اأ.د.  علي حممد ال�سوا ـ الردن ع�سو هيئة الفتوى 
والرقابة ال�سرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة والقت�ساد، 
جامعة قطر.

• د. خالد �سم�س عبدالقادر اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
والقت�ساد بجامعة قطر ـ حاليا

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
الإ�سالمية ـ كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية ـ 

جامعة قطر.

• د. ع�سام خلف العنزي ـ الكويت ع�سو هيئة 

التدري�س يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية 

جامعة الكويت.

• د.  ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات ال�سالمية جامعة حمد بن خليفة ـ قطر.

• د. مراد بو�ساية ـ اجلزائر مدر�س منتدب بجامعة 
الكويت بكليتي ال�سريعة واحلقوق .

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي ـ قطر الع�سو املنتدب 
الرئي�س التنفيذي  �سركة بيت امل�سورة.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد ـ  ماليزيا عميد كلية 
الدرا�سات الإ�سالمية ـ اجلامعة الوطنية املاليزية.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ـ بروناي ا�ستاذ م�سارك 
يف ق�سم الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون 

جامعة ال�سلطان ال�سريف علي الإ�سالمية بـــرونـــاي.

• د. فوؤاد حميد الدليمي ـ العراق رئي�س جمموعة 
الرقابة والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات 

املالية.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ـ ال�سعودية ا�ستاذ 
م�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية اإدارة الأعمال ـ 

جامعة �سلمان بن عبد العزيز ال�سعودية.

• د.  وائل م�سطفى ح�سن ـ م�سر حما�سر جامعي.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال ـ اليمن حما�سر يف 

اجلامعة الوطنية .

• د.  منري الدين لل حممود ـ موري�سيو�س ــ حما�سر 
جامعي.

رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب ــ ماج�ستري

حممد نفيل حمبوب ــ ماج�ستري

مربمج

 خلدون الكجك

هيئة التحرير

الهيئة االستشارية
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أوال: شروط النشر العامة:

1ـ تعنى املجلة بن�سر املواد املتعلقة بالقت�سادر الإ�سالمي باللغتني: العربية والإجنليزية، �سواء اأكان بحوث اأ�سيلة، اأم 

تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل ، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال التخ�س�س.

اأخرى،  للّن�سر يف جملة  الّن�سر، ول قّدم  باأّي و�سيلة من و�سائل  التي مل ي�سبق ن�سرها،  2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث 

ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: �سروط الن�سر اخلا�سة بالن�س املقدم: 

1ـ ل تزيد عدد �سفحات البحث عن )30( �سفحة من القطع العادي )A4( مبا يف ذلك امللخ�سني: العربي والجنليزي، 

وكذا املراجع واملالحق.

ثانيا: حجم الخط ونوعه:

)Traditional Arabic( :ونوع اخلط ،)اأ ـ البحوث املكتوبة بالعربية يكون: خط املنت فيها: )16( وخط الهام�س: )12 

 Times New( :ونوع اخلط )اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط: )14( والهام�س: )10 ـ  ب 

 )Roman

3ـ يرفق البحث مبلخ�سني باللغتني: العربية والإجنليزية؛ على اأن ل يتجاوز كل واحد منهما )300( كلمة بلغة متينة؛ 

ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث ـ اجلديد الذي اأتى به البحث ـ يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف املجلة، 

على النحو الآتي:

 اأ ـ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث، اأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن وجدت(، 

هيكلة البحث التف�سيلية.

ب ـ منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سما اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

الفكرة  دقة  تظهر  فرعية  عناوين  ذكر  دون  الفقرات  لإطالة  كل مبحث جتنبا  فـي  فكرة حمددة  ـ احلر�س على عر�س  ج 

املعرو�سة للمعاجلة.

د ـ اخلامتة وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم )النتائج( و)التو�سيات(.

هـ ـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 ـ �سرور التقيد يالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها: 

مواصفات النشر
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 اأ ـ ات�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب ـ الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج ـ معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د ـ مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ـ ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

 اأ ـ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية

ب ـ مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

اجلزء  الكتاب،  عنوان  الأ�سا�سية،  البيانات  ذكر  )فرياعى:  وال�سواهد  الن�سو�س  وتخريج  التوثيق  يف  الدقة  ـ  ج 

من  املرجع  خال  اإذا  اأما  ال�سلة،  ذات  الدرا�سات  توثيق  فـي  به  املعمول  العلمي  املنهج  اأ�سول  ح�سب  وال�سفحة...الخ( 

بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

 ـ بدون مكان الن�سر: )د. م(. ـ بدون ا�سـم النـا�سر: )د. ن(.

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. ـ بدون تاريخ الن�سر: )د. ت(.

 د ـ تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ ـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و ـ اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

1ـ  تدرج الر�سوم البيانية والأ�سكال التو�سيحية يف الن�س، وتكون الر�سوم والأ�سكال باللونني الأبي�س والأ�سود وترقم 

ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤهما واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

اأما املالحظات التو�سيحية فتكتب  اأعالها،  اأ�سماوؤها يف  ـ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب   2

اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com( ـ تر�سل الأبحاث الكرتونيا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل الن�سر الورقية 

اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوث من�سورة من حينه وحتال اإىل 

الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث: مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  للعاملني،  رحمة  املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  لله  احلمد 

و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين ..

وبعد ،،

فبحمد الله تعاىل وتوفيقه ي�سدر العدد الأول من »جملة بيت امل�سورة« التي تعنى بن�سر بحوث 

القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، �سعيًا اإىل دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية، ورحابًا يلتقي 

يف  الع�سرية  للم�ستجدات  العلمية  املرجعية  حتقق  التي  املكانز  ل�سم  والدار�سون  الباحثون  فيه 

جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية، ولتحقق بف�سل الله غاية القائمني عليها من خالل اجلهود التي 

عت لها.  بذلت لبلوغ الروؤية والأهداف التي ُو�سِ

وهذا يدفعنا اإىل اأن من�سي وفق املنهج الذي ر�سمناه بعلم ودراية، من اختيار البحوث وفق املعايري 

ع�سرية،  مل�سائل  العملية  واحللول  املعاجلات  يحقق  ما  على  واحلر�س  و�سعها،  مت  التي  العلمية 

القراء  وت�سويبات  تنبيهات  جميع  با�ستقبالنا  وُن�سّر  واملتابعة،  والتحكيم  املراجعة  يف  الدقة  ثم 

ال�سرعية،  العلوم  وخدمة  العلمية  اأهدافها  حتقيق  يف  ي�سهم  ما  بكل  وعنايتنا  الكرام،  واملهتمني 

فنحن يف مبتداأ الطريق واأول امل�سوار، ونعلم باأن علينا اأن نبذل اجلهد والعمل لي�ستمر عطاوؤها 

العلمي ومداها الثقايف، اإىل اأن حتقق اآثارها النافعة وفوائدها املرجوة باإذن الله وتوفيقه.

ويف ختام هذه الفتتاحية ل ي�سعنا اإل اأن ن�سكر الباري عز وجل الذي هدانا وي�سر لنا هذا العمل، 

كما ن�سكر الهيئة ال�ست�سارية التي اآمنت بر�سالة هذه املجلة واأهميتها، وال�سكر جلميع من اأ�سهم 

يف اإعدادها وانطالقها بعددها الأول، والله ن�ساأل اأن يوفقنا ملا فيه نفع و�سالح الأمة والإن�سانية 

جمعاء.

هيئة حترير املجلة

  

تقديم





البحوث 
والدراسات
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص

تتمثل م�سكلة البحث يف وقوع الغرر يف �سائر عقود املعامالت عامًة، ويف عقود التربعات خا�سًة؛ مما 

املتخا�سمني  بني  للف�سل  ؛  الق�ساء  �ساحة  اإىل  ت�سل  قد  وخ�سومة  املتعاقدين  بني  كبرية  م�سكلة  ي�سبب 

ب�سبب الغرر الواقع على اأحد املتعاقدين . ويهدف هذا البحث اإىل بيان اأحكام الغرر يف عقود التربعات 

يف الفقه الإ�سالمي؛ كي تكون طريًقا ي�سلكه املتعاقدان حتى ل يقع اأحدهما يف الغرر الذي يلحق بال�سرر 

املقارن،  واملنهج  التحليلي  واملنهج  ال�ستقرائي  املنهج  درا�سته  يف  الباحث  و�سلك  املتعاقدين.  اأحد  على 

وذلك با�ستقراء اأقوال الفقهاء يف امل�ساألة مو�سوع البحث ، ثم املقارنة بينها ثم التحليل بني تلك الآراء 

ومناق�ستها والرتجيح بينها لختيار الراأي الراجح . وقد تو�سل الباحث اإىل جملة من النتائج ، من اأهمها: 

الغرر حمرم يف ال�سريعة ل�ستماله على جملة من املفا�سد ال�سرعية . املق�سود بالغرر هو ما ا�ستمل على 

نوع من املخاطرة ، ول يدري الإن�سان اأيح�سل له ما يريد اأم ل. الغرر يجوز للحاجة  اإذا كان تركه يف�سي 

اإىل مف�سدة وم�سقة اأ�سد. الغرر اإذا كان ي�سرًيا مل ي�سر. عقود التربعات تختلف يف طبيعتها عن حقوق 

املعاو�سات ، فاملعاو�سة تقوم على اأ�سا�س املنفعة املتبادلة، اأما التربعات فهي اإح�سان وتف�سل من املتربع . 

الغرر غري موؤثر يف عقود التربعات ؛ لأنها تربع واإح�سان، والغرر فيها ل يف�سي اإىل امل�ساحة واملخا�سمة. 

اجلهالة يف الهبة ل ت�سر، فلو وهب �سخ�س لآخر مال من غري تعيني جاز ذلك. الإبراء مع اجلهل بقدر 

الدين ي�سح ، ملا يف ذلك من اإبراء للذمم واإ�سقاط للديون. الو�سية ت�سح مع اجلهالة؛ فلو اأو�سى �سخ�س 

لآخر بجزء من ماله �سح ذلك ، ولو مل يحدد القدر والنوع.

كلمات مفتاحية: الفقه الإ�سالمي، الغرر، عقود التربعات.

أحكام الغرر في عقود التبرعات
»دراسة فقهية مقارنة«

د. عبد الودود مصطفى مرسي السعودي
الأ�ستاذ امل�سارك بكلية ال�سريعة والقانون، جامعة ال�سلطان ال�سريف علي الإ�سالمية، بروناي دار ال�سالم

)�سّلم البحث للن�سر يف 20 / 6/ 2014م ، واعتمد للن�سر يف 7/20 / 2014م(
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Abstract
The problem of research embodies in the occurrence of ambiguity, usually, in all the 
contracts; which inflicts a controversy between the contracting parties and seldom 
leads to the courts of law in order to settle the dispute between them because of 
the ambiguous posture of one of them. The research aims at detailing the rules 
pertaining to ambiguity in voluntary contracts within the Islamic jurisprudence, 
paving a way for the contracting parties so that none of them fall prey to the 
ambiguity causing harm to the other. The researcher has adopted the inductive, 
analytical and comparative approaches, by exploring the views of jurisprudents 
related to the subject of the research, followed by a comparison between them 
and analysis of those before reaching a preference and adopting the superior of 
the views. The researcher derived some crucial conclusions, prominently: The 
ambiguity is forbidden in Islam as it involves a bunch of Shari’ah evils; the 
ambiguity refers to involve a type of risk wherein a person remains uncertain about 
the accomplishment of the desired; The ambiguity is permissible on the basis of 
need, if left will lead to a more severe evil or hardship; if the ambiguity is negligible 
doesn’t matter; the voluntary contracts are different in nature than exchange 
contracts, since the exchange is based on the mutual benefit while the volunteering 
is an act of benevolence and awarding by the volunteer; the ambiguity has no 
effect in the voluntary contracts, since it represents benevolence and award which 
does not lead to the disputes and arguments, moreover it is to free the liabilities and 
foregoing the debts; the will is valid along with ignorance, if a person makes a will 
in favor of the other for a part of his wealth, it remains valid, although not defined 
in terms of quantity and type.

Kay words: Islamic jurisprudence, ambiguity, voluntary contract.
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مقدمة

اأحمد الله تعاىل اأبلغ احلمد واأكمله، واأزكاه واأ�سمله، واأ�سهد اأن ل اإله اإل الله، وحده ل �سريك له، واأ�سهد 

ًدا عبده ور�سوله، وحبيبه وخليله، امل�سطفى بتعميم دعوته ور�سالته، �سلوات الله و�سالمه عليه،  مَّ اأنَّ حُمَ

ين.. احلني، وتابعيهم باإِح�ساٍن اإىل يوم الدِّ ، و�سائر ال�سَّ وعلى اإخوانه من النبيني، واآل كلٍّ

وبـعـد:

ع القواعد والأحكام  فاإن الله تعاىل بعث حممًدا ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ لن�سر احلق واإقامة العدل، وو�سْ

نَّة  ال�سرعية التي حتفظ للنا�س حقوقهم واأموالهم، فال َيظلمون ول ُيظلمون، وقد وردت يف الكتاب وال�سُّ

النا�س يف معامالتهم ،  لأمور  املنظمة  ال�سوابط والأ�سول اجلامعة  تت�سمن جماًل من  ن�سو�س كثرية، 

واحلافظة حلقوقهم، ومن هذه القواعد: منع الغرر، والغرر املمنوع يف ال�سرع له �سور وتطبيقات كثرية 

ــ قدمًيا وحديًثا ــ يف حكم كثري من  تتنوع يف حقيقتها ويف احلكم عليها، وقد وقع اخلالف بني الفقهاء 

هذه ال�سور، ومن ال�سور املختلف فيها: الغرر يف عقود التربعات، فعقود التربعات لها طبيعة تختلف 

عن عقود املعاو�سات، فاملعاو�سات تقوم على املنفعة املتبادلة، وهي مباحة الأ�سل، اأما التربعات ــكالهبة 

وال�سدقة والإبراء ــ فرياد بها الإح�سان والإرفاق، وهي م�ستحبة ومندوب اإليها يف ال�سرع، فهل اختالف 

حقيقة العقدين موؤثر يف حكم الغرر فيهما، وهل الغرر جائز يف عقود التربعات ملا لها من اآثار اجتماعية 

واإن�سانية �سامية ونبيلة ؛ ونظًرا لأهمية هذا املو�سوع، وم�سا�سه بواقع وحياة النا�س، وملا يت�سمنه من 

ا ُمقارًنا حتت عنوان: }اأحكام الغرر يف  م�سائل فقهية دقيقة، وقواعد جامعة، وددت اأن اأكتب بحًثا فقهيًّ

عقود التربعات: درا�سة فقهّية مقارنة{، وقد كتبت هذا البحث يف مقدمة وخم�سة مباحث وخامتة، بيانها 

كالآتي: 

املقدمة: تناولت فيها الأمور التي ينبغي اأن تكون يف املقدمات.

املبحث الأول: مفهوم »الغرر والعقد والتربع«.

املبحث الثاين: يف بيان الأدلة ال�سرعية يف ف�سل التربع واحلث عليه.

املبحث الثالث: يف اأدلة حترمي الغرر.

املبحث الرابع: يف �سوابط الغرر املوؤثر يف العقد.

املبحث اخلام�س: يف بيان اأحكام الغرر يف عقود التربعات. 

اخلامتة: وحتتوي نتائج البحث.

مفيدة  �سرعية  معاجلة  املو�سوع،  هذا  معاجلة  يف  الإ�سهام  البحث  هذا  خالل  من  حاولت  فقد  واأخرًيا: 

نف�سي،  فمن  زلل  من  كان  وما   ، وجلَّ عزَّ  الله  َفِمَن  �سواٍب  من  كان  فما  املعا�سرة،  الإ�سالمية  للمعامالت 

َد باجلالل، وهـو ح�سبي وعليه التكال. وما توفيقي  وا�ستغفر الله. ول َغْرَو ؛ فاإِنَّ الع�سمة والكمال مِلَْن َتَفرَّ

اإل بالله، عليه توكلت واإليه اأنبيب.
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المبحث األول :  مفهوم »الغرر والعقد والتبرع« 

تعريف الغرر في اللغة واالصطالح:

َر بنف�سه وماِله  للهلكة والغفلة عن عاقبة الأمر، وَغرَّ تعريف الغرر لغًة: اخلطر والنق�سان والتعري�س 
.

(((

�سهما للَهَلكِة من غري اأَن َيْعِرف َتْغريًرا وَتِغّرًة عرَّ

تعريف الغرر اصطالًحا: تعددت عبارات الفقهاء يف تعريف الغرر، ومن هذه التعريفات: 

. وقيل هو: جمهول العاقبة الذي ل 
(((

الغرر هو: ما ل يقدر على ت�سليمه، �سواء اأكان موجوًدا اأم معدوًما

. وقيل هو: ما ل 
(((

. وهو: ما �سك يف ح�سول اأحد عو�سيه اأو مق�سود منه غالًبا 
(((

ُيدرى اأيح�سل اأم ل 

. وهذا التعريف اأ�سمل واأكمل، في�سمل 
(((

يعلم ح�سوله اأو ل يقدر على ت�سليمه اأو ل يعرف حقيقته ومقداره 

ما تردد يف ح�سوله وما جهل مقداره، كما اأنه يعم ال�سور وامل�سائل الذي يذكرها الفقهاء حني الكالم عن 

م�سائل الغرر.

تعريف العقد في اللغة واالصطالح:

تعريف العقد لغًة: الشدُّ والتوثيق واجلمع بني اأطراف ال�سيء وي�ستعمل ذلك يف الأج�سام ال�سلبة كعقد 

احلبل وعقد البناء ثم ي�ستعار ذلك للمعاين نحو عقد البيع والعهد وغريهما فيقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا 

: »العني والقاف والدال اأ�سل واحد يدل على �سد و�سدة 
(((

. جاء يف معجم مقايي�س اللغة
(((

وعقدت ميينه 

وثوق«.

.
(((

تعريف العقد اصطالًحا: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه م�سروع يظهر اأثره يف املحل
تعريف التبرع لغًة: برع يف اللغة تدل على التربيز والف�سل وبرع فهو بارع، متَّ يف كل ف�سيلة وجمال 

.(((

وفاق اأ�سحابه يف العلم وغريه، وفعلت كذا متربًعا، اأي متطوًعا

تعريف عقد التبرع اصطالًحا: مل اأجد ذكًرا لتعريف عقد التربع مبعناه املركب عند املتقدمني، واإمنا 
املعا�سرين  ذلك، وقد ذكر بع�س  كالهدية، والو�سية... ونحو  العقد واأنواعه:  كانوا يعرفون �سور هذا 

 .
((1(

معناه بقوله: هو عقد يقوم على اأ�سا�س املنحة اأو املعونة من اأحد الطرفني لالآخر

)))  معجم مقايي�س اللغة، البن فار�س، �س: 1)) ، ومفردات غريب القراآن، للراغب االأ�سفهاين، �س:)))، ول�سان العرب، البن منظور، ): ))))، وتاج العرو�س، للزبيدي، 

.((( :((

))) اإعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، ): ).

))) الفروق، للقرايف، ): )))، وجمموع الفتاوى، البن تيمية، )): ))، وتبيني احلقائق، للزيلعي ، ): )).

))) التاج واالإكليل، للمواق، ): )))، وحا�سية العدوي ، ): ))) ، ومنح اجلليل، ): )).

))) زاد املعاد، البن القيم: )/))).

للزبيدي:  العرو�س،  وتاج   ،(((/( �سيده:  البن  االأعظم،  واملحيط  �س))) ، واملحكم  االأ�سفهاين:  للراغب  القراآن،  غريب  ومفردات   ،((1/( للجوهري:  ال�سحاح،   (((

. (((/(

))) معجم مقايي�س اللغة البن فار�س، �س:))).

))) التعريفات، للجرجاين: �س)))، واملنثور يف القواعد، للزرك�سي: ): )))، وحا�سية ابن عابدين ، ):) ، ودرر احلكام �سرح جملة االأحكام، لعلي حيدر اآباد، )/)1).

))) العني، للخليل بن اأحمد الفراهيدي، )/)))، ومعجم مقايي�س اللغة، البن فار�س: �س )1) ، وال�سحاح، للجوهري: )/))))، ول�سان العرب، البن منظور: )/1)).

)1)) املدخل الفقهي العام، للزرقاء: )/))).
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المبحث الثاني :   بيان األدلة الشرعية في فضل التبرع والحث عليه 

دفع املال على وجه التربع من الأمور التي جاءت ن�سو�س ال�سريعة متواترة يف احلث عليه، والرتغيب 

فيه، ودفع املال على هذه ال�سفة له ف�سائل كثرية، ومن هذه الف�سائل: 

ْو َنَذْرمُتْ  1ــاأنه �سبب لتكفري ال�سيئات ورفع الدرجات، ويدل على هذا قوله تعاىل: » َوَما اأَْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة اأَ

ا ِهَي َواإِْن ُتْخُفوَها َوُتوؤُْتوَها الُْفَقَراَء  َدَقاِت َفِنِعمَّ اٍر اإِْن ُتْبُدوا ال�سَّ امِلِنَي ِمْن اأَْن�سَ ِمْن َنْذٍر َفاإِنَّ اللََّه َيْعَلُمُه َوَما ِللظَّ

 .
((((

ا َتْعَملُوَن َخِبريٌ« َئاِتُكْم َواللَُّه مِبَ ُر َعْنُكْم ِمْن �َسيِّ َفُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوُيَكفِّ

ِقنَي  دِّ 2ــ اأن دافع املال بهذه ال�سفة ي�ساعف له ما دفع يوم القيامة، ويدل على ذلك قوله تعاىل: »اإِنَّ امْلُ�سَّ

.
((((

ْجٌر َكِرمٌي« اَعُف َلُهْم َوَلُهْم اأَ ا َح�َسًنا ُي�سَ وا اللََّه َقْر�سً َقاِت َواأَْقَر�سُ دِّ َوامْلُ�سَّ

ٍة اأَْنَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل يِف ُكلِّ �ُسْنُبَلٍة ِماَئُة  وقوله تعاىل: »َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم يِف �َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبَّ

.
((((

ٌع َعِليٌم« اِعُف مِلَْن َي�َساُء َواللَُّه َوا�سِ ٍة َواللَُّه ُي�سَ َحبَّ

َوَيْب�ُسُط  َيْقِب�ُس  َواللَُّه  َكِثرَيًة  َعاًفا  اأَ�سْ َلُه  اِعَفُه  َفُي�سَ َح�َسًنا  ا  َقْر�سً اللََّه  ُيْقِر�ُس  الَِّذي  َذا  »َمْن  تعاىل:  وقوله 

َق اأََحٌد  دَّ . وعن اأبي ُهَرْيَرَة ر�سي الله عنه َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم:»َما َت�سَ
((((

َواإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن«

ْحَمِن  ُبو يِف َكفِّ الرَّ َرًة َفرَتْ ْحَمُن ِبَيِميِنِه َواإِْن َكاَنْت مَتْ َب  اإِلَّ اأََخَذَها الرَّ يِّ ٍب َوَل َيْقَبُل اللَُّه اإِلَّ الطَّ َدَقٍة ِمْن َطيِّ ِب�سَ

.
((((

يَلُه«  اأَْو َف�سِ
((((

ُه ى اأََحُدُكْم َفلُوَّ َبِل َكَما ُيَربِّ َحتَّى َتُكوَن اأَْعَظَم ِمَن اجْلَ

3ــ اأنه �سبب للفالح والنجاح، ويدل على ذلك ما ورد عن اأبي ُهَرْيَرَة ر�سي الله عنه اأَنَّ النبي �سلى الله عليه 

اأَْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا َوَيُقوُل  اأََحُدُهَما اللهم  َيْنِزَلِن فيقول  ِبُح الِْعَباُد فيه اإل َمَلَكاِن  و�سلم قال: »ما من َيْوٍم ُي�سْ

.
((((

ًكا َتَلًفا« �سِ اْلآَخُر اللهم اأَْعِط مُمْ

َوامْلُوؤِْمِننَي  َوامْلُ�ْسِلَماِت  امْلُ�ْسِلِمنَي  »اإِنَّ  اأنه �سبب لإطفاء اخلطايا وتكفري ال�سيئات، كما يف قوله تعاىل:  4ــ 

َعاِت  ا�سِ ِعنَي َواخْلَ ا�سِ اِبَراِت َواخْلَ اِبِريَن َوال�سَّ اِدَقاِت َوال�سَّ اِدِقنَي َوال�سَّ َوامْلُوؤِْمَناِت َوالَْقاِنِتنَي َوالَْقاِنَتاِت َوال�سَّ

اِكِريَن اللََّه َكِثرًيا  اِفَظاِت َوالذَّ اِفِظنَي ُفُروَجُهْم َواحْلَ اِئَماِت َواحْلَ اِئِمنَي َوال�سَّ َقاِت َوال�سَّ دِّ ِقنَي َوامْلَُت�سَ دِّ َوامْلَُت�سَ

ٍة  َوَجنَّ ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  اإِىَل  »َو�َساِرُعوا  تعاىل:  وقوله   .
((((

َواأَْجًرا َعِظيًما َمْغِفَرًة  َلُهْم  اللَُّه  اأََعدَّ  اِكَراِت  َوالذَّ

اِء َوالَْكاِظِمنَي الَْغْيَظ َوالَْعاِفنَي  رَّ اِء َوال�سَّ رَّ ِقنَي الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن يِف ال�سَّ ْت ِلْلُمتَّ ِعدَّ ْر�ُس اأُ َماَواُت َواْلأَ َها ال�سَّ َعْر�سُ

.
((((

ِننَي« ا�ِس َواللَُّه ُيِحبُّ امْلُْح�سِ َعِن النَّ

5ــ اأنه برهان على �سحة الإميان، ويدل على ما ذلك ما ورد عن اأَِبى َماِلٍك الأَ�ْسَعِري ر�سي الله عنه َقاَل: َقاَل 

ْمُد  الأُ امْلِيَزاَن. َو�ُسْبَحاَن اللَِّه َواحْلَ ْمُد ِللَِّه مَتْ ُهوُر �َسْطُر الإِمَياِن َواحْلَ َر�ُسوُل اللَِّه  �سلى الله عليه و�سلم: »الطُّ

)))) البقرة: )))، )))

))))  احلديد: )).

)))) البقرة: ))).

)))) البقرة: ))).

)))) بفتح الفاء و�سم الالم وهو املهر الأنه يفلى عن اأمه اأي يعزل . انظر: م�سارق االأنوار ، للقا�سي عيا�س: ) / ))).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب: الزكاة، باب: ال�سدقة من ك�سب طيب )/))) ، وم�سلم يف كتاب الزكاة ، باب: ال�سدقة من الك�سب الطيب وتربيتها )/)1).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب: قول الله تعاىل: » فاأما من اأعطى واتقى و�سدق باحل�سنى ف�سني�سره للي�سرى » )/)))، وم�سلم يف كتاب الزكاة، باب: يف 

املنفق واملم�سك )/11).

))))  االأحزاب: )).

)))) اآل عمران: )))،))).
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ٌة  َياٌء َوالُْقْراآُن ُحجَّ رْبُ �سِ َدَقُة ُبْرَهاٌن َوال�سَّ اَلُة ُنوٌر َوال�سَّ َمَواِت َوالأَْر�ِس َوال�سَّ الأُ  َما َبنْيَ ال�سَّ الآِن  اأَْو مَتْ ِللَِّه مَتْ

. وقوله يف احلديث: »ال�سدقة برهان« اأي 
((1(

ا�ِس َيْغُدو َفَباِئٌع َنْف�َسُه َفُمْعِتُقَها اأَْو ُموِبُقَها« َلَك اأَْو َعَلْيَك ُكلُّ النَّ

اأنها دليل على �سحة اإميان العبد، لأن املنافق ل يدفعها لكونه ل يوؤمن بها، فاإذا دفعها الإن�سان كان ذلك دليال 

.
((((

على �سحة الإميان

6ــ اأنه �سبب لدفع الكروب وزوال امل�سائب، ويدل على هذا ما ورد اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال حني 

.
((((

ُقوا« دَّ لُّوا َوَت�سَ وا َو�سَ ُ ك�سفت ال�سم�س: » َفاإَِذا َراأَْيُتْم َذِلَك َفاْدُعوا اللَه َوَكربِّ

7ــ اأنه �سبب للتحاب والتاآلف بني امل�سلمني، ويدل على ذلك ما ورد عن اأبى هريرة ر�سي الله عنه قال: قال 

((((

ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:»تهاَدوا حتابُّوا«.

المبحث الثالث : أدلة تحريم الغرر

وردت ن�سو�س �سرعية كثرية تدل على حترمي الغرر يف ال�سريعة الإ�سالمية، وهذه الن�سو�س منها ما 

جاء على وجه الإجمال والعموم، ومنها ما خ�س اأنواًعا من املبايعات التي كانت معروفة يف ذلك الزمان 

وهي م�ستملة على �سيء من الغرر، اإما: من جهة اجلهل باملحل، اأو بالأجل، اأو بالقيمة، اأو عدم القدرة على 

الت�سليم، ومنها ما ا�ستمل على اأنواع من اأ�سباب الغرر، وهذه املبايعات املحرمة املن�سو�س عليها دالة على 

ا  غريها مما مل يرد يف الن�سو�س، اأو مما اأحدثه النا�س من �سور العقود واملبايعات ، و�ساأذكر هنا بع�سً

من اأهم الن�سو�س الدالة على املنع من الغرر: 

أواًل: نصوص القرآن الكريم:

 ،
((((

فمنها الآيات التي فيها النهي عن اأكل املال بالباطل، كقوله تعاىل: »َول َتاأُْكلُوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبالَْباِطِل«

 ،
((((

اَرًة َعْن َتَرا�ٍس ِمْنُكْم« َها الَِّذيَن اآَمُنوا ل َتاأُْكلُوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبالَْباِطِل اإِلَّ اأَْن َتُكوَن جِتَ وقوله تعاىل: »َيا اأَيُّ

، والغرر من الباطل املنهي عنه، 
((((

ا�ِس ِبالَْباِطِل« َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َواأَْكِلِهْم اأَْمَواَل النَّ وقوله تعاىل: »َواأَْخِذِهُم الرِّ

قال ابن العربي عند قوله تعاىل: »ِبالَْباِطِل«: »يعني مبا ل يحل �سرًعا ول يفيد مق�سوًدا؛ لأن ال�سرع نهى عنه 

، وقال القرطبي عند قوله تعاىل: »ِبالَْباِطِل«: »اأي بغري 
((((

ومنع منه وحرم تعاطيه كالربا والغرر ونحوهما«

 
((((

حق ووجوه ذلك تكرث.. ومن اأكل املال بالباطل بيع العربان.. لأنه من باب بيع القمار والغرر واملخاطرة«.

ـة النبوية نَّ ثانًيا: نصوص السُّ

الة على منع الغرر ما يلي:  ـنَّة النبوية الدَّ ومن الن�سو�س الواردة يف ال�سُّ

)1)) اأخرجه م�سلم يف كتاب الطهارة، باب: ف�سل الو�سوء )/)1).

)))) انظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم )/)1).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب الك�سوف، باب: النداء بال�سالة جامعة يف الك�سوف )/)))، وم�سلم يف كتاب الك�سوف، باب: �سالة الك�سوف )/))).

)))) اأخرجه البخاري يف االأدب املفرد: �س/)1)، واأبو يعلى يف م�سنده ))/)، والبيهقي يف �سننه: )/)))، ومتام الرازي يف فوائده: )/1))، واحلديث ح�سنه االألباين يف االإرواء )/)).

))))  البقرة: ))).

)))) الن�ساء: )).

)))) الن�ساء: ))).

)))) اأحكام القراآن، البن العربي: )/))).

)))) تف�سري القرطبي: )/1)).
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((((

اِة َوَعْن َبْيِع الَْغَرِر{. �سَ  حديث اأَبي ُهَرْيَرة َقاَل:}َنَهى َر�ُسوُل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم َعْن َبْيِع احْلَ

َبَلِة،   حديث عبد اللَِّه بن ُعَمَر ر�سي الله عنهما:}اأَنَّ َر�ُسوَل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم نهى عن َبْيِع َحَبِل احْلَ

((1(

اَقُة ُثمَّ ُتْنَتُج التي يف َبْطِنَها{. ُزوَر اإىل اأَْن ُتْنَتَج النَّ ُجُل َيْبَتاُع اجْلَ ِة كان الرَّ اِهِليَّ وكان َبْيًعا َيَتَباَيُعُه اأَْهُل اجْلَ

َماِر َحتَّى  لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم:}َنَهى َعْن َبْيِع الثِّ َي اللُه َعْنُهَما  اأَنَّ َر�ُسوَل اللِه  �سَ  حديث َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر  َر�سِ

((((

اَلُحَها َنَهى الَْباِئَع َوامْلُْبَتاَع {. َيْبُدَو �سَ

َبْيَعَتنْيِ  عن  و�سلم  عليه  الله  �سلى  اللَِّه  ر�سول  قال:}َنَهاَنا  عنه  الله  ر�سي  ْدِرّي  اخْلُ �َسِعيٍد  اأََبي  حديث   

َهاِر  ُجِل َثْوَب اْلآَخِر بيده ِباللَّْيِل اأو ِبالنَّ : نهى عن امْلاَُلَم�َسِة َوامْلَُناَبَذِة يف الَْبْيِع، َوامْلاَُلَم�َسُة: مَلْ�ُس الرَّ َوِلْب�َسَتنْيِ

ُجِل ِبَثْوِبِه َوَيْنِبَذ اْلآَخُر اإليه َثْوَبُه، َوَيُكوُن ذلك َبْيَعُهَما  ُجُل اإىل الرَّ ول َيْقِلُبُه اإل ِبَذِلَك، َوامْلَُناَبَذُة اأَْن َيْنِبَذ الرَّ

. 
من َغرْيِ َنَظٍر ول َتَرا�ٍس{))))

المبحث الرابع :   ضوابط الغرر المؤثر في العقد 

للغرر املحرم �سوابط ذكرها الفقهاء، ومن اأهم هذه ال�سوابط ما هو اآٍت: 

اإذا كان تابًعا فال يوؤثر الغرر، ومن القواعد املقررة  اأما  اأ�سالة،  اأن يكون الغرر يف املعقود عليه  الأول: 

 ولذا جاز بيع احلمل يف البطن تبًعا 
((((

عند الفقهاء: اأنه يجوز يف التابع من الغرر ما ل يجوز يف املتبوع

لأمه، مع احتمال اأن يكون احلمل واحًدا اأو اأكرث، وقد يكون �سليًما وقد يكون معيًبا، وقد ورد نهيه ــ �سلى 

، وجاز بيع اللنب يف ال�سرع مع احليوان، مع عدم جواز بيعه 
((((

الله عليه و�سلم  عن بيع حبل احلبلة

، ومن ذلك اأن بيع الثمرة قبل بدو �سالحها ل يجوز ملا ورد َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر 
((((

م�ستقاًل عند الأكرثين

اَلُحَها َنَهى الَْباِئَع  َماِر َحتَّى َيْبُدَو �سَ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم }َنَهى َعْن َبْيِع الثِّ َي اللُه َعْنُهَما اأَنَّ َر�ُسوَل اللِه �سَ َر�سِ

َي اللُه َعْنُهَما َقاَل: �َسِمْعُت َر�ُسوَل  ، لكن لو باعها مع الأ�سل جاز ملا ورد عن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر َر�سِ
َوامْلُْبَتاَع{))))

((((

َط امْلُْبَتاُع{. َر َفَثَمَرُتَها ِلْلَباِئِع اإِلَّ اأَْن َي�ْسرَتِ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم َيُقوُل:}َمِن اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد اأَْن ُتوؤَبَّ اللِه  �سَ

وجوده،  مع  العقد  اإم�ساء  من  اأ�سد  و�سرر  وم�سقة  حرج  الغرر  منع  على  يرتتب  األ  الثاين: 

قال ابن تيمية:»ومف�سدة الغرر اأقل من الربا فلذلك رخ�س فيما تدعو اإليه احلاجة منه فاإن حترميه اأ�سد 

 وقال 
((((

�سرًرا من �سرر كونه غرًرا، مثل: بيع العقار جملة و اإن مل يعلم دواخل احليطان و الأ�سا�س«.

يف مو�سع اآخر: »واإذا كانت مف�سدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغ�ساء واأكل الأموال بالباطل 

وال�سهام  اأن ال�سباق باخليل  كما  عليها،  قدمت  الراجحة  امل�سلحة  عار�ستها  اإذا  املف�سدة  هذه  اأن  فمعلوم 

اأن اللهو الذي يلهو  والإبل ملا كان فيه م�سلحة �سرعية جاز بالعو�س واإن مل يجز غريه بعو�س ، وكما 

))))  اأخرجه م�سلم يف كتاب البيوع، باب بطالن بيع احل�ساة والبيع الذي فيه غرر، )/) .

)1)) اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب: بيع الغرر وحبل احلبلة، )/)))، وم�سلم يف كتاب البيوع، باب : حترمي بيع حبل احلبلة )/)))).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قبل اأن يبدو �سالحها )/)))، وم�سلم يف كتاب البيوع ، باب: النهى عن بيع الثمار قبل بدو �سالحها بغري �سرط 

القطع )/)))).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع،باب:بيع املنابذة)/)))،وم�سلم يف كتاب البيوع، باب: اإبطال بيع املالم�سة واملنابذة )/)))).

)))) انظر: املغني، البن قدامة: )/)).

)))) �سبق تخريجه.

)))) انظر: املغني، البن قدامة: )/)).

)))) �سبق تخريجه.

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب امل�ساقاة ، باب: الرجل يكون له ممر اأو �سرب يف حائط اأو نخل )/)))، وم�سلم يف كتاب البيوع، باب: من باع نخال عليها ثمر )/)))).

)))) القواعد النورانية: �س/))).



26

املجلد )١( ــ العدد )١( ــ الدوحة ١٤٣٥ هـ ــ ٢٠١٤م

به الرجل اإذا مل يكن فيه منفعة فهو باطل ، واإن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي �سلى الله عليه و�سلم  

من  فاإنهن  امراأته  ومالعبته  فر�سه  وتاأديبه  بقو�سه  باطل اإل رميه  فهو  الرجل  به  يلهو  لهو  »كل  بقوله: 

 ، �سار هذا اللهو حًقا ، ومعلوم اأن ال�سرر على النا�س بتحرمي هذه املعامالت اأ�سد عليهم مما قد 
((((

احلق«

.
((1(

يتخوف فيها من تباغ�س واأكل مال بالباطل«

اأق�سام، الأول: كثري  فاإن كان ي�سرًيا مل يوؤثر، قال القرايف: »الغرر ثالثة  اأن يكون الغرر كثرًيا،  الثالث: 

و�سلم..وهي  عليه  الله  �سلى  عنها  نهي  التي  البيوع  جميع  ذلك  ومن  الهواء  يف  كالطري  اإجماًعا  ممتنع 

كاأ�سا�س  اإجماًعا  جائز  قليل  الثاين:  والق�سم  املذكورة.  اجلهالة  جهات  من  احلا�سل  الغرر  لكثري  حمرمة 

((((

الدار وقطن اجلبة. والق�سم الثالث: متو�سط اختلف فيه هو يلحق بالأول اأو الثاين«.

القليل يجوز،  واأن  املبيعات ل يجوز،  الكثري يف  الغرر  اأن  »الفقهاء متفقون على  ابن ر�سد احلفيد:  قال 

القليل  بالغرر  يلحقها  وبع�سهم  الكثري  بالغرر  يلحقها  فبع�سهم  الغرر،  اأنواع  من  اأ�سياء  يف  ويختلفون 

((((

املباح لرتددها بني القليل والكثري«.

قال النووي: »نقل العلماء الإجماع يف اأ�سياء غررها حقري منها اأن الأمة اأجمعت على �سحة بيع اجلبة 

املح�سوة واإن مل ير ح�سوها ولو باع ح�سوها منفرًدا مل ي�سح، واأجمعوا على جواز اإجازة الدار وغريها 

�سهًرا مع انه قد يكون ثالثني يوًما وقد يكون ت�سعة وع�سرين، واأجمعوا على جواز دخول احلمام باأجرة 

اأو مكثهم يف  املاء  ا�ستعمال  النا�س يف  اأحوال  ال�سقاء بعو�س مع اختالف  ال�سرب من ماء  وعلى جواز 

((((

احلمام«.

ومن اأمثلة الغرر الي�سري ما ي�سمى الآن بـ »البوفيه املفتوح«، فهو جائز، لأن الغرر فيه ي�سري، وما ياأكله 

النا�س يف العادة معلوم على وجه التقريب، والختالف الي�سري ل ي�سر.

وقد ذكر اأبو الوليد الباجي �سابًطا للغرر الي�سري والكثري، فقال: »ومعنى بيع الغرر  والله اأعلم  ما كرث فيه 

((((

الغرر، وغلب عليه حتى �سار البيع يو�سف ببيع الغرر«.

الرابع: اأن يكون الغرر يف عقود املعاو�سات، ل يف عقود التربعات، و�سياأتي الكالم على هذا ال�سابط يف 

املبحث التايل اإن �ساء الله تعاىل. 

المبحث الخامس :   بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات 

املجهول  هبة  وهي:  املو�سوع،  هذا  حول  الفقهاء  عنها  تكلم  التي  امل�سائل  اأهم  املبحث  هذا  يف  تناولت 

ين املجهول، والو�سية باملجهول، واإليك اأيها القارئ الكرمي البيان: واملعدوم، والإبراء من الدَّ

)))) اأخرجه الطرباين يف االأو�سط: )/)))، واحلاكم يف امل�ستدرك )/)1)، وقال: �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه.

)1)) جمموع الفتاوى: )) /)).

)))) الفروق: )/))).

)))) بداية املجتهد: )/))).

)))) املجموع �سرح املهذب: )/)))

)))) املنتقى �سرح املوطاأ: )/)).
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المطلب األول: حكم هبة المجهول والمعدوم 

تعريف الهبة في اللغة واالصطالح:
((((

الهبة لغًة: م�سدر وهب يهب هبة وهي العطاء بال عو�س، وقيل: هي العطية اخلالية من الأغرا�س.

((((

وا�سطالًحا: هي متليك املال يف احلياة بال عو�س.

اختالف الفقهاء في هبة المجهول والمعدوم:

ابة، اأو: وهبتك  �سورة امل�ساألة: اإذا قال �سخ�س لآخر: وهبتك اإحدى غنمي، اأو: وهبتك ما يف بطن هذه الدَّ

ما اأك�سبه من مال، فهل ت�سح هذه الهبة اأم ل؟

للفقهاء في حكم هذه المسألة عدة أقوال: 

، وبه 
((((

، واملذهب عند احلنابلة فيما ل يتعذر علمه 
((((

، وال�سافعية 
((((

القول الأول: املنع ، وبه قال احلنفية

.
((1(

قال ابن حزم الظاهري

وا�ستدلوا مبا يلي:

((((

َها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َتاأُْكلُوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِبالَْباِطِل« يُّ
1ــ قوله تعاىل: »َيا اأَ

بالباطل.  املال  اأكل  من  الغرر  مع  والهبة  بالباطل،  املال  اأكل  فيها  حرم  الله  اأن  الآية:  من  الدللة  ووجه   

واأجيب: باأن الآية املراد اأكل مال الغري بغري حق، وبدون ر�سا، اأما مع قبول ور�سا �ساحب املال فهو من 

اأكل املال باحلق ل بالباطل. 

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاَل: »األ ول َيِحلُّ لْمِرٍئ ِمْن  ِبيٍّ َقاَل: َخَطَبَنا َر�ُسوُل اللَِّه �سَ  ْبِن َيرْثِ
((((

2ــ حديث َعْمِرو

.
((((

ل ِبِطيِب َنْف�ٍس ِمْنُه« َماِل اأَِخيِه �َسْيٌء اإِ

ـ اأخرب اأن اأموال النا�س ل حتل اإل بطيب اأنف�سهم ول  ـ �سلى الله عليه و�سلمـ  ووجه الدللة منه: اأن الر�سولـ 

. 
((((

يجوز اأن تطيب النف�س على ما ل تعرف �سفاته ول ما هو ول ما قدره ول ما ي�ساوي

)))) ل�سان العرب: )/)1)، وتاج العرو�س: )/))) . 

)))) املغني، البن قدامة: )/)))، واملطلع على اأبواب املقنع: �س/)))، ودرر احلكام �سرح جملة االأحكام: )/))).

)))) املب�سوط ، لل�سرخ�سي: ))/))، وتبيني احلقائق، للزيلعي: )/))، وحا�سية ابن عابدين: )/1)). 

)))) احلاوي، للماوردي: ) / )))، ورو�سة الطالبني، للنووي: )/))) ، ونهاية املحتاج، للرملي: )/))) .

)))) الذي ال يتعذر علمه مثل: وهبتك �ساة من غنمي، فهنا ال ت�سح على الراجح يف املذهب، اأما ما يتعذر علمه فت�سح، مثل: اإذا اختلط زيته بزيت �ساحبه فوهبه اإياه. انظر: 

املغني، البن قدامة: )/)))، واالإن�ساف، للمرداوي )/))). 

)1)) املحلى، البن حزم: )/))).

)))) الن�ساء: )).

)))) هو عمرو بن يرثبي ال�سمري احلجازي، اأ�سلم عام الفتح، و�سحب النبي ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ وروى عنه، ا�ستق�ساه عثمان ــ ر�سي الله عنه ــ على الب�سرة.  انظر: 

اال�ستيعاب، البن عبد الرب: )/)1))، واأ�سد الغابة ، البن االأثري: )/))) .

)))) اأخرجه اأحمد يف م�سنده ))/1))، والدار قطني يف �سننه: )/))، والبيهقي يف �سننه: )/)). وقد روي هذا احلديث عن جماعة من ال�سحابة، منهم: اأن�س بن مالك ، 

واأبو �سعيد اخلدري، وعمرو بن يرثبي ، وعبدالله بن عبا�س ر�سي الله عنهم قال يف جممع الزوائد: )/))) ورجال اأحمد ثقات، و�سحح احلديث االألباين يف اإرواء الغليل: 

.(((/(

)))) املحلى، البن حزم: )/))).
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واأجيب: باأن الواجب هو ر�سا �ساحب املال، وهو موجود، وعدم العلم بقدر املوهوب اأو �سفته ل يخرجه 

عن كونه مر�سيا.

. ووجه 
((((

اِة َوَعْن َبْيِع الَْغَرِر �سَ 3ــ حديث اأَِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َنَهى َر�ُسوُل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم َعْن َبْيِع احْلَ

اأبواب  املفا�سد، والغرر يف  فيه  ملا  الغرر،  بيع  فيه عن  نهى  عليه و�سلم  الله  النبي �سلى  اأن  منه:  الدللة 

التربعات مثله يف وجود املف�سدة.

واأجيب: بعدم الت�سليم بوجود املف�سدة يف هبة املجهول ؛ لأن الهبة ل تبنى على املعاو�سة، بل هي تربع 

حم�س من الواهب، والغرر فيها لي�س فيه ظلم لأحد املتعاقدين.

((((

 ، وابن القيم. 
((((

، اختاره ابن تيمية
((((

، وهو قول يف مذهب احلنابلة
((((

القول الثاين: اجلواز، وبه قال املالكية

وا�ستدلوا مبا يلي: 

1ــ حديث اأن�س بن مالك ــ ر�سي الله عنه ــ يف خرب غزوة خيرب، حني ََجاَء ِدْحَيُة فقال يا َنِبيَّ اللَِّه اأَْعِطِني 

ِبْنَت ُحَييٍّ َفَجاَء َرُجٌل اإىل النبي �سلى الله عليه  َة  ِفيَّ َفاأََخَذ �سَ ْبِي قال: »اْذَهْب َفُخْذ َجاِرَيًة«  َجاِرَيًة من ال�سَّ

لُُح اإل لك قال: »اْدُعوُه  رِي ل َت�سْ َدَة ُقَرْيَظَة َوالنَّ�سِ َة ِبْنَت ُحَييٍّ �َسيِّ ِفيَّ و�سلم فقال يا َنِبيَّ اللَِّه اأَْعَطْيَت ِدْحَيَة �سَ

َها« قال َفاأَْعَتَقَها  ْبِي َغرْيَ بها« َفَجاَء بها فلما َنَظَر اإَِلْيَها النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: »ُخْذ َجاِرَيًة من ال�سَّ

. 
((1(

َجَها النبي �سلى الله عليه و�سلم َوَتَزوَّ

ووجه الدللة منه: اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم اأمره باأخذ جارية مع اجلهل بعينها.

ِبىَّ ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ يف بع�س غزواته دَنا ِمْن  2ــ حديث عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده اأن النَّ

ُبَعْيِه  ُه َلْي�َس ىِل ِمَن الَْفْىِء �َسْىٌء َوَل َهَذا «. َوَرَفَع اأُ�سْ ا�ُس اإِنَّ َها النَّ يُّ
َبِعرٍي َفاأََخَذ َوَبَرًة ِمْن �َسَناِمِه ُثمَّ َقاَل: »َيا اأَ

َفَقاَل   
((((

�َسْعٍر ِمْن  ٌة  ُكبَّ َيِدِه  ِفى  َرُجٌل  َفَقاَم   .» َوامْلِْخَيَط  َياَط  اخْلِ َفاأَدُّوا  َعَلْيُكْم  َمْرُدوٌد  ُم�ُس  َواخْلُ ُم�َس  اخْلُ »اإِلَّ 

ِلِب  ا َما َكاَن يل َوِلَبِنى َعْبِد امْلُطَّ مَّ
 ىِل َفَقاَل َر�ُسوُل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم »اأَ

((((

ِلَح ِبَها َبْرَذَعًة اأََخْذُت َهِذِه لأُ�سْ

. ووجه الدللة منه: اأن النبي �سلى الله عليه 
((((

ا اإِْذ َبَلَغْت َما اأََرى َفاَل اأََرَب ىِل ِفيَها. َوَنَبَذَها مَّ
َفُهَو َلَك«. َفَقاَل اأَ

و�سلم اأعطاه حقه وحق بني عبد املطلب، وهو جمهول القدر.

يِف  لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم  �سَ اللِه  َر�ُسوِل  ىَل  اإِ َماِن  َيْخَت�سِ اِر  اْلأَْن�سَ ِمَن  َرُجاَلِن  َجاَء  َقاَلْت:  �َسَلَمَة،  مِّ 
اأُ حديث  3ــ 

 ، ُموَن اإِيَلَّ ُكْم َتْخَت�سِ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم: » اإِنَّ َنٌة، َفَقاَل َر�ُسوُل اللِه �سَ َمَواِريَث َبْيَنُهَما َقْد ُدِر�َسْت، َلْي�َس َبْيَنُهَما َبيِّ

ي َبْيَنُكْم َعَلى َنْحِو َما  ا اأَْق�سِ َ ِتِه، ِمْن َبْع�ٍس، َفاإِمنِّ جَّ ِتِه، اأَْو َقْد َقاَل: حِلُ ُن ِبُحجَّ ُكْم اأَحْلَ ا اأََنا َب�َسٌر، َوَلَعلَّ َبْع�سَ َ َواإِمنَّ

 يِف 
((((

اِر َياأِْتي ِبَها اإِ�ْسَطاًما ْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّ ا اأَ َ ِخيِه �َسْيًئا، َفاَل َياأُْخْذُه، َفاإِمنَّ ْيُت َلُه ِمْن َحقِّ اأَ اأَ�ْسَمُع، َفَمْن َق�سَ

لَّى اللُه َعَلْيِه  ُجاَلِن، َوَقاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما: َحقِّي ِلأَِخي، َقاَل: َفَقاَل َر�ُسوُل اللِه �سَ ُعُنِقِه َيْوَم الِْقَياَمِة ». َفَبَكى الرَّ

)))) �سبق تخريجه.

)))) البيان والتح�سيل، البن ر�سد: ))/)))، والذخرية ، للقرايف: )/))) ، ومواهب اجلليل: )/).

)))) االإن�ساف: )/))).

)))) الفتاوى الكربى: )/))).

)))) اإعالم املوقعني: )/)).

)1)) اأخرجه البخاري يف كتاب ال�سالة ، باب: ما يذكر يف الفخذ )/)))، وم�سلم يف كتاب النكاح ، باب: ف�سيلة اإعتاقه اأمة ثم يتزوجها )/))1).

)))) الكب: ال�سيء املجتمع، وكبة ال�سعر: ما جمع منه بعد الغزل. انظر: املحكم واملحيط االأعظم، البن �سيده: )/)))، و�سرح النووي على م�سلم: ))/)1).

)))) الربذعة: ما يو�سع على الدابة حني الركوب عليها ، وتكون حتت الرحل. انظر: م�سارق االأنوار على �سحاح االآثار: )/)).

)))) اأخرجه مالك يف املوطاأ: )/)))، واأحمد يف م�سنده: ))/)))، واأبو داود يف كتاب اجلهاد، باب يف التفريق بني ال�سبي )/)) ، قال الهيثمي يف جممع الزوائد 

)/))): ورجال اأحد اأ�سانيده ثقات.

)))) االإ�سطام: احلديدة املفطوحة الطرف التى حترك بها النار. انظر: الفائق يف غريب احلديث، للزخم�سري: )/)))، والنهاية يف غريب احلديث، البن االأثري : )/))).
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 .
((((

اِحَبُه »  ، ُثمَّ ا�ْسَتِهَما، ُثمَّ ِلَيْحِلْل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكَما �سَ قَّ َيا احْلَ َما، ُثمَّ َتَوخَّ َما اإِْذ ُقْلُتَما، َفاْذَهَبا َفاْقَت�سِ
َو�َسلََّم: » اأَ

ووجه الدللة منه: اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم  اأباح اإ�سقاط بع�س احلق مع اجلهل به.

4ــ حديث َجاِبر بن عبد اللَِّه ــ ر�سي الله عنهما ــ قال: ر�سول اللَِّه ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ: » لو قد َجاَءَنا َماُل 

الَْبْحَرْيِن لقد اأَْعَطْيُتَك َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا« وقال ِبَيَدْيِه جميعا َفُقِب�َس النبي �سلى الله عليه و�سلم قبل اأَْن 

َمَر ُمَناِدًيا َفَناَدى من كانت له على النبي �سلى الله عليه و�سلم  يجئ َماُل الَْبْحَرْيِن َفَقِدَم على اأبي َبْكٍر َبْعَدُه َفاأَ

ْعَطْيُتَك َهَكَذا  ِت َفُقْمُت فقلت اإِنَّ النبي �سلى الله عليه و�سلم: »قال لو قد َجاَءَنا َماُل الَْبْحَرْيِن اأَ ِعَدٌة اأو َدْيٌن َفْلَياأْ

.
((((

َها َفَعَدْدُتَها فاإذا ِهَي خم�سمائة فقال ُخْذ ِمْثَلْيَها ًة ُثمَّ قال يل ُعدَّ َوَهَكَذا َوَهَكَذا« فحثي اأبو َبْكٍر َمرَّ

ووجه الدللة: اأن النبي ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ اأخرب جابًرا اأنه �سيهبه ماًل، ومل يحدد له هذا املال، وهذا 

يدل على اأن الهبة مبناها على الت�سامح والتي�سري. ونوق�س: باأن هذا وعد ولي�س هبة، والوعد لي�س فيه 

متليك بخالف الهبة.

لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم  يِف �َسَفٍر َفُكْنُت َعَلى  ِبيِّ  �سَ ا َمَع النَّ َي اللُه َعْنُهَما ــ َقاَل: ُكنَّ 5ــ ما ورد َعِن اْبِن ُعَمَر ــ َر�سِ

ُه َفَقاَل  ُم َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ ُه ُثمَّ َيَتَقدَّ ُم اأََماَم الَْقْوِم َفَيْزُجُرُه ُعَمُر َوَيُردُّ ْعٍب ِلُعَمَر َفَكاَن َيْغِلُبِني َفَيَتَقدَّ َبْكٍر �سَ

ِمْن َر�ُسوِل اللِه  َفَباَعُه  ِبْعِنيِه  َقاَل  َيا َر�ُسوَل اللِه  َلَك  ُهَو  َقاَل  ِلُعَمَر: »ِبْعِنيِه«  ــ  َعَلْيِه َو�َسلََّم  لَّى اللُه  ــ �سَ ِبيُّ  النَّ

 .
((((

ْئَت« َنُع ِبِه َما �سِ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم » ُهَو َلَك َيا َعْبَد اللِه ْبَن ُعَمَر َت�سْ ِبيُّ �سَ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم َفَقاَل النَّ �سَ

ووجه الدللة: اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم وهب املبيع قبل قب�سه، والت�سرف يف املبيع قبل القب�س 

منهي عنه، ولكن يف هذا احلديث جاز ذلك لأنه عقد تربع، فدل على اأن التربعات يغتفر فيها ما ل يغتفر 

يف املعاو�سات.

 6ــ اأن الأ�سل يف العقود ال�سحة، ول يحكم بالف�ساد اإل بدليل ول دليل، والقيا�س على منع الغرر يف البيع 

غري م�سلم ؛ لأن البيع من عقود املعاو�سات والغرر يف العقد يلحق ال�سرر باأحد املتعاقدين، ولذا منع منه، 

اأما الغرر يف الهبة فال ي�سر ؛ »لأنها اإح�سان �سرف ل يق�سد به تنمية املال كال�سدقة والهبة والإبراء فاإن 

هذه الت�سرفات ل يق�سد بها تنمية املال، بل اإن فاتت على من اأح�سن اإليه بها ل �سرر عليه فاإنه مل يبذل 

�سيًئا بخالف الق�سم الأول اإذا فات بالغرر واجلهالت �ساع املال املبذول يف مقابلته فاقت�ست حكمة ال�سرع 

منع اجلهالة فيه، اأما اإح�سان ال�سرف فال �سرر فيه فاقت�ست حكمة ال�سرع وحثه على الإح�سان التو�سعة 

. 
((((

فيه بكل طريق باملعلوم واملجهول«

التربع  وجه  على  املال  بذل  وهو  ال�سريعة،  مقا�سد  من  عظيم  ملق�سد  حتقيق  فيه  باجلواز  القول  اأن  7ــ 

ملا  فيه ت�سييق ومنع  باملنع  ذلك، والقول  ال�سرعية يف احلث على  الن�سو�س  والإح�سان، حيث تواترت 

حر�س ال�سارع على اإيجاده.

اإىل  يوؤدي  ل  باجلواز  فالقول  التربعات،  يف  موجودة  غري  املعاو�سات  يف  للمنع  املوجبة  العلل  اأن  8ــ 

ال�سحناء والبغ�ساء، ولي�س فيه اأكل ملال الغري بالباطل، ول يو�سل اإىل الظلم املحرم �سرًعا. 

)))) اأخرجه اأبوداود يف كتاب االأق�سية، باب: يف ق�ساء القا�سي اإذا اأخطاأ )/)1)، واأحمد يف م�سنده ))/)1)  ، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: )/))) ، والطحاوي يف 

�سرح معاين االآثار: )/)))، والدار قطني يف �سننه: )/)))، واأبو يعلى يف م�سنده: ))1) ، وابن اجلارود يف املنتقى: )/1)) ، والبيهقي يف �سننه: )/)) ، واحلاكم 

يف امل�ستدرك )/)1)، وقال: »�سحيح االإ�سناد ومل يخرجاه«.

)))) اأخرجه م�سلم يف كتاب الف�سائل، باب ما �سئل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، )))))).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب: ما ذكر يف االأ�سواق )/))).

)))) الفروق، للقرايف: )/))).
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((((.

القول الثالث: اأن اجلهل من الواهب مينع ال�سحة، دون جهل املوهوب له، وهو قول يف مذهب احلنابلة

ودليل هذا القول: »اإن اجلهل اإذا كان يف حق الواهب منع ال�سحة لأنه غرر يف حقه، واإن كان من املوهوب 

((1(

له مل مينعها لأنه غرر يف حقه فلم يعترب يف حقه العلم مبا يوهب له كاملو�سى له«.

واأجيب: باأن الغرر مع وجوده يف هبة املجهول اإل اأنه ل ي�سر ؛ لأن الأدلة جاءت يف منع الغرر يف عقود 

املعاو�سات ؛ لأن الغرر فيها يف�سي اخل�سومة واملنازعة فيمنع، اأما يف التربع فال يف�سي اإىل ذلك فيجوز.

الترجيـــح: 

وبعد ا�ستعرا�س اأقول الفقهاء يف امل�ساألة والرتجيح بني اأدلتهم، يتبني اأن الراجح لديَّ ــ والله اأعلمــ القول 

الثاين، وهو القول باأن اجلهالة يف الهبة ل ت�سر ؛ وذلك ل�سحة الأحاديث الّدالة على اجلواز، مع عدم 

وجود املعار�س ؛ ولأن الأ�سل عدم املنع، والأ�سل يف العقود احلل فيوؤخذ بهذا الأ�سل ول يعدل عنه اإل 

بدليل �سحيح ول دليل على املنع؛ ولأن يف هذا القول حتقيق ملقا�سد �سرعية عظيمة، ويف املنع ت�سييق 

على بع�س اأوجه الرب واخلري. والله تعاىل اأعلم بال�سواب.

المطلب الثاني : حكم اإلبراء من الدَّين المجهول 

تعريف اإلبراء في اللغة واالصطالح: 

: »براأ الباء 
((((

. جاء يف معجم مقايي�س اللغة
((((

الإبراء لغًة: من الرباءة وهي التباعد من ال�سيء ومزايلته

ال�سيء  من  التباعد  الآخر  والأ�سل  اخللق..  اأحدهما  الباب  فروع  ترجع  اإليهما  اأ�سالن  والهمزة  والراء 

ومزايلته.. ومن ذلك قولهم برئت اإليك من حقك.. وكذلك باراأت �سريكي واأبراأت من الدين وال�سمان«.

.
((((

وا�سطالًحا: فهو حط وتنزيل ق�سم من احلق الذي يف ذمة �سخ�س ، اأو كله

بيان مشروعية اإلبراء، وأنه من عقود اإلحسان والتبرع:

وردت اأدلة كثرية يف م�سروعية الإبراء، والرتغيب فيه، واأنه من ف�سائل الأعمال وحما�سن الأخالق ، واأن 

املربئ له الأجر الكبري عند الله ملا قام به من عمل املعروف والإح�سان والرب، فالإبراء يح�سل به خلو الذمة 

من احلقوق والواجبات، وهو مق�سد عظيم من مقا�سد ال�سريعة.

َواأَْن  َمْي�َسَرٍة  ىَل  اإِ َفَنِظَرٌة  ُع�ْسَرٍة  ُذو  َكاَن  َواإِْن   « ــ قوله تعاىل:  يلي:  ما  الإبراء  الأدلة على م�سروعية  ومن 

.
((((

ُقوا َخرْيٌ َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن« دَّ َت�سَ

فقوله تعاىل: » واأن ت�سدقوا » املراد به اإ�سقاط الدين عن املدين املع�سر، واإبرائه منه . قال ابن العربي:« 

)))) املغني ، البن قدامة: )/)))، واالإن�ساف، للمرداوي: )/))). 

)1)) املغني، البن قدامة: )/))).

)))) تاج العرو�س، للزبيدي: )/)))، واملعجم الو�سيط: )/)).

)))) معجم مقايي�س اللغة، )/))).

)))) درر احلكام �سرح جملة االأحكام، لعلي حيدر: ) / )) .

)))) البقرة: 1)).
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.
((((

قال علماوؤنا: ال�سدقة على املع�سر قربة وذلك اأف�سل عند الله من اإنظاره اإىل املي�سرة«

 .
((((

َفُكلُوُه َهِنيًئا َمِريًئا » َنْف�ًسا  ِمْنُه  َلُكْم َعْن �َسْيٍء  َفاإِْن ِطنْبَ  ِنْحَلًة  ُدَقاِتِهنَّ  �َساَء �سَ َواآُتوا النِّ ــ قوله تعاىل: » 

ففي هذه الآية اأمر الله تعاىل الأزواج باإعطاء الزوجة حقها من ال�سداق اإل اإن تنازلت عن �سداقها اأو عن 

بع�سه لزوجها.

ُعوُهنَّ َعَلى  ًة َوَمتِّ وا َلُهنَّ َفِري�سَ اأَْو َتْفِر�سُ وُهنَّ  �سُّ �َساَء َما مَلْ مَتَ اإِْن َطلَّْقُتُم النِّ ــ قوله تعاىل: »َل ُجَناَح َعَلْيُكْم 

وُهنَّ  �سُّ ِننَي َواإِْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل اأَْن مَتَ ا َعَلى امْلُْح�سِ ِع َقَدُرُه َوَعَلى امْلُْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا ِبامْلَْعُروِف َحقًّ امْلُو�سِ

َكاِح َواأَْن َتْعُفوا اأَْقَرُب  ْن َيْعُفوَن اأَْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النِّ ُتْم اإِلَّ اأَ ُف َما َفَر�سْ ًة َفِن�سْ ُتْم َلُهنَّ َفِري�سَ َوَقْد َفَر�سْ

اأمر الله تعاىل الأزواج  . ففي هذه الآية 
((((

رٌي« َتْعَملُوَن َب�سِ ا  مِبَ اللََّه  اإِنَّ  َبْيَنُكْم  َل  الَْف�سْ َتْن�َسُوا  َوَل  ْقَوى  ِللتَّ

ين الذي يف  باإعطاء الزوجة املطلقة حقها من املهر، اإل اإن عفت الزوجة وتنازلت واأبراأت زوجها من الدَّ

ذمته لها.

ٌر. َفَقاَل اآللَِّه  ــ حديث َعْبِد اللَِّه ْبِن اأَِبي َقَتاَدَة اأَنَّ اأََبا َقَتاَدَة َطَلَب َغِرمًيا َلُه َفَتَواَرى َعْنُه ُثمَّ َوَجَدُه َفَقاَل اإِنِّى ُمْع�سِ

ُه اأَْن ُيْنِجَيُه اللَُّه ِمْن ُكَرِب َيْوِم  َقاَل اآللَِّه. َقاَل َفاإِنِّى �َسِمْعُت َر�ُسوَل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم َيُقوُل  :»َمْن �َسـرَّ

. 
((((

ـْع َعْنه« ٍر اأَْو َي�سَ �ْس َعْن ُمْع�سِ الِْقيــَاَمِة َفْلُيَنفِّ

ى اْبَن اأَِبى َحْدَرٍد َدْيًنا َكاَن َلُه َعَلْيِه ِفى َعْهِد َر�ُسوِل اللَِّه  ُه َتَقا�سَ ــ حديث َعْبد اللَِّه ْبن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعْن اأَِبيِه اأَنَّ

الله عليه و�سلمــ  اللَِّه  �سلى  َر�ُسوُل  َواُتُهَما َحتَّى �َسِمَعَها  �سْ اأَ َفاْرَتَفَعْت  امْلَ�ْسِجِد  ِفى  الله عليه و�سلمــ  ــ�سلى 

َكْعَب   ُحْجَرِتِه َوَناَدى 
((((

ْجَف اإَِلْيِهَما َر�ُسوُل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم َحتَّى َك�َسَف �سِ َفَخَرَج  َبْيِتِه  َوُهَو ِفى 

ْطَر ِمْن َدْيِنَك. َقاَل َكْعٌب َقْد  ِع ال�سَّ ْن �سَ ْيَك َيا َر�ُسوَل اللَِّه. َفاأَ�َساَر اإَِلْيِه ِبَيِدِه اأَ ْبَن َماِلٍك َفَقاَل: » َيا َكْعُب «. َفَقاَل َلبَّ

 
((1(

ِه «.  َفَعْلُت َيا َر�ُسوَل اللَِّه. َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه ــ�سلى الله عليه و�سلمــ » ُقْم َفاْق�سِ

ْن  ِت امْلاََلِئَكُة ُروَح َرُجٍل مِمَّ ي الله َعنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اللَِّه ــ�سلى الله عليه و�سلمــ:» َتَلقَّ ــ حديث ُحَذْيَفَة َر�سِ

ا�َس َفاآُمُر ِفْتَياِنى اأَْن ُيْنِظُروا  ْر. َقاَل ُكْنُت اأَُداِيُن النَّ رْيِ �َسْيًئا َقاَل َل. َقالُوا َتَذكَّ َكاَن َقْبَلُكْم َفَقالُوا اأََعِمْلَت ِمَن اخْلَ

 
((((

ُزوا َعْنُه «. وَّ ِر ــ َقاَل ــ َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ جَتَ ُزوا َعِن امْلُو�سِ َر َوَيَتَجوَّ امْلُْع�سِ

ين المجهول:  اختالف الفقهاء في حكم اإلبراء من الدَّ

ين الواجب يف  �سورة امل�ساألة: اإذا اأقر�س �سخ�س اآخر مبلًغا من املال، ون�سي املقر�س اأو كالهما قدر الدَّ

مة، فقال املقر�س: اأبراأتك من كل املال الذي يف ذمتك يل، فهل ي�سح هذا الإبراء والإ�سقاط اأم ل، اختلف  الذِّ

الفقهاء يف حكم هذه امل�ساألة اإىل قولني: 

 
((((

القول الأول: اأن الإبراء غري �سحيح، وبه قال ال�سافعية.

ين كمن ل يعلم هل  وطريق الإبراء من املجهول عند ال�سافعية: اأنه يذكر عدًدا يتحقق اأنه يزيد على قدر الدَّ

)))) اأحكام القراآن: )/))).

)))) الن�ساء: ).

)))) البقرة: )))، ))).

)))) اأخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة، باب: يف اإنظار املع�سر )/)))).

)))) ال�سجف: ال�سرت، وقيل: ال ي�سمى �سجًفا اإال اإذا كان م�سقوق الو�سط. انظر: النهاية يف غريب احلديث، البن االأثري: )/))).

ين )/)))). )1)) اأخرجه البخاري يف كتاب ال�سالة ، باب: التقا�سي واملالزمة يف امل�سجد )/)) ، وم�سلم يف كتاب البيوع ، باب: ا�ستحباب الو�سع من الدَّ

)))) اأخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساقاة، باب: ف�سل اإنظار املع�سر )/)))).

)))) اإعانة الطالبني: )/)))، وحا�سية البجريمي على �سرح منهج الطالب: )/1). 
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((((

له عليه خم�سة اأو ع�سرة فيربئه من خم�سة ع�سر مثاًل. 

اأدلة هذا القول: 

 
((((

الَْغَرِر. َبْيِع  َوَعْن  اِة  �سَ احْلَ َبْيِع  َعْن  الله عليه و�سلمــ  ــ�سلى  اللَِّه  َر�ُسوُل  َنَهى  َقاَل  ُهَرْيَرَة  اأَِبى  1ــ حديث 

ووجه الدللة: اأن النبي ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ نهى عن بيع الغرر؛ والإبراء مع اجلهل بقدر املال نوع 

((((

من الغرر فيحرم.

واأجيب: باأن احلديث يف املعاو�سات التي يف�سي الغرر فيها اإىل اخل�سومة وال�سقاق، و�سياع احلقوق ، 

اأما الإبراء فهو تربع من املربئ ول يرتتب على اجلهل بقدر املال �سياع حقوق اأو ظلم لأحد املتعاقدين. 

2ــ اأن الإبراء من الدين متليك، فيجب العلم بقدر املال كالبيع. واأجيب: بعدم الت�سليم باأن الإبراء متليك بل 

((((

هو اإ�سقاط كالإعتاق، فقيا�سه على البيع غري م�سلم.

3ــ اأن اجلهالة املعفو عنها هي اجلهالة التي ل ميكن الحرتاز منها كاأ�سا�س الدار، اأما اجلهالة التي ميكن 

 
((((

الحرتاز منها فال يعفى عنها، فلما اأمكن الحرتاز من اجلهالة يف الإبراء وجب اأن تكون مانعة من ال�سحة.

واأجيب: باأن اجلهالة متنع ال�سحة يف عقود املعاو�سات ملا يرتتب على ذلك من الظلم، اأما يف الإبراء فال 

يوجد ظلم، بل فيه خلو الذمة مما ي�سغلها، وهو اإح�سان من �ساحب الدين، واإذا انتفت العلة زال احلكم.

 .
((1(

، واحلنابلة 
((((

، واملالكية
((((

القول الثاين: اأن الإبراء �سحيح، وبه قال احلنفية

اأدلة هذا القول: 

ــ يخت�سمان يف مواريث قد در�ست  الله عليه و�سلم  ــ �سلى  الر�سول  اإىل  الذين جاءا  الرجلني  1ــ حديث 

َيا  َما، ُثمَّ َتَوخَّ ْذ ُقْلُتَما، َفاْذَهَبا َفاْقَت�سِ َما اإِ
لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّم: »اأَ بينهما ، ولي�س لهما بينة، َفَقاَل َر�ُسوُل اللِه �سَ

 
((((

اِحَبُه«.  ، ُثمَّ ا�ْسَتِهَما، ُثمَّ ِلَيْحِلْل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكَما �سَ قَّ احْلَ

ووجه الدللة: اأن النبي ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ اأمر كل واحد منهما اأن يربئ �ساحبه من حقه املجهول.

((((

2ــ اأن الإبراء اإ�سقاط ف�سح مع اجلهالة، فهو كالإعتاق والطالق.

3ــ اأن ما ل يفتقر اإىل الت�سليم ي�سح مع اجلهالة، وما يفتقر اإىل الت�سليم ل ي�سح مع اجلهالة كالبيع فلما 

((((

كان الإبراء ل يفتقر اإىل الت�سليم �سح يف املجهول.

4ــ » اأن احلاجة داعية اإىل تربئة الذمة، ول �سبيل اإىل العلم مبا فيها، فلو وقف �سحة الرباءة على العلم ، 

 
((((

ا لباب عفو الإن�سان عن اأخيه امل�سلم، وتربئة ذمته«. لكان �سدًّ

)))) انظر: مغني املحتاج: )/)1). وجاء يف حوا�سي ال�سرواين )/))): عدم �سحة االإبراء من املجهول بالن�سبة للدنيا اأما بالن�سبة لالآخرة في�سح.

)))) �سبق تخريجه.

)))) احلاوي الكبري، للماوردي: )/))).

)))) املغني، البن قدامة: )/))).

)))) احلاوي الكبري، للماوردي: )/))).

)))) الفتاوى الهندية: )/)))، ودرر احلكام �سرح جملة احلكام، لعلي حيدر: )/))).

)))) اخلر�سي على خمت�سر خليل: )/))، ومواهب اجلليل: )/))).

)1)) ك�ساف القناع: )/)1)، ومطالب اأويل النهى: )/))).

)))) �سبق تخريجه.

)))) املغني، البن قدامة: )/))).

)))) احلاوي الكبري، للماوردي: )/))).

)))) املغني، البن قدامة: )/))).
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الترجيــــح: 

وبعد ا�ستعرا�س اأقول الفقهاء يف امل�ساألة والرتجيح بني اأدلتهم، يتبني اأن الراجح فيما يبدو يل  والله اأعلم   

ين جمهوًل ؛ لقوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب هذا القول  القول الثاين، وهو القول باأن الإبراء ي�سح ولو كان الدَّ

و�سالمته من املناق�سة، يف حني نوق�ست اأدلة القول الآخر ؛ ولأن الإبراء يتحقق به مقا�سد �سرعية عظيمة 

مة من الّديون، وقطع اخل�سومات، وتفريج الكربات. كخلو الذِّ

المطلب الثالث : الوصية بالمجهول 

تعريف الوصية في اللغة واالصطالح:
((((

الو�سية لغًة: اأو�سى الرجل وو�ساه عهد اإليه، وقيل: من باب و�سيت ال�سيء بال�سيء اأ�سيه اأي: و�سلته.

((((

وا�سطالًحا: متليك م�ساف ملا بعد املوت بطريق التربع �سواء اأكان ذلك يف الأعيان اأم يف املنافع.

أدلة مشروعية الوصية:

اأ�سل  على  متعا�سدة  الأمة  واإجماع  ــة  ــنَّ وال�سُّ الكتاب  »دلئل  النووي:  قال  بالتفاق،  م�سروعية  الو�سية 

.
((((

الو�سية«

 ،
((((

ْو َدْيٍن« ي ِبَها اأَ ٍة ُيو�سِ يَّ  واأدلة م�سروعية الو�سية وبيان ف�سلها كثرية، ومنها قوله تعاىل: »ِمْن َبْعِد َو�سِ

ِة  ـ َيُعوُديِن َعاَم َحجَّ لَّى اللُه َعَلْيِه َو�َسلََّمـ  ـ َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اللِه ــ �سَ َي اللُه َعْنُهـ  ـ َر�سِ وعن �َسْعِد ْبِن اأَِبي َوقَّا�ٍسـ 

ُق ِبُثلَُثْي  دَّ الَْوَداِع ِمْن َوَجٍع ا�ْسَتدَّ ِبي َفُقْلُت اإِينِّ َقْد َبَلَغ ِبي ِمَن الَْوَجِع َواأََنا ُذو َماٍل َوَل َيِرُثِني اإِلَّ اْبَنٌة اأََفاأََت�سَ

َك اأَْن َتَذَر َوَرَثَتَك اأَْغِنَياَء َخرْيٌ  لُُث َكِبرٌي اأَْو َكِثرٌي اإِنَّ لُُث َوالثُّ ْطِر َفَقاَل »ل« ُثمَّ َقاَل: »الثُّ َمايِل َقاَل: » ل » َفُقْلُت ِبال�سَّ

. 
((((

ُفوَن النَّا�َس« ِمْن اأَْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ

وعن ابن ُعَمَر ــ ر�سي الله عنهما ــ اأَنَّ َر�ُسوَل اللَِّه ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ قال: »ما َحقُّ اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم له �َسْيٌء 

ْت َعَليَّ َلْيَلٌة ُمْنُذ �سمعت  ُتُه ِعْنَدُه َمْكُتوَبٌة » قال عبد اللَِّه بن ُعَمَر: ما َمرَّ يَّ يو�سى فيه َيِبيُت َثاَلَث َلَياٍل اإل َوَو�سِ

.
((11(

يَِّتي« َر�ُسوَل اللَِّه �سلى الله عليه و�سلم قال ذلك اإل َوِعْنِدي َو�سِ

حكم الوصية بالمجهول:

 على اأن اجلهالة ل ت�سر يف الو�سية، 
((1((

، واحلنابلة
((1((

، وال�سافعية
((1((

، واملالكية
((1((

اتفق فقهاء احلنفية

فمن اأو�سى ب�ساة من غنمه، اأو �سيارة من �سياراته، اأو بثوب من اأثوابه من غري تعيني، اأو قال: لفالن جزء 

)))) املحكم واملحيط االأعظم، البن �سيده: )/))) ، وامل�سباح املنري ، للفيومي: )/))).

)))) البحر الرائق: )/)))، ومواهب اجلليل: )/))).

)))) تهذيب االأ�سماء واللغات: )/))).

)))) الن�ساء: )).

)))) اأخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب: رثي النبي ــ �سلى الله عليه و�سلم ــ �سعد بن خوله )/)))، وم�سلم يف كتاب الو�سية، باب: الو�سية بالثلث )/1))).

)11)) اأخرجه البخاري يف كتاب الو�سايا، باب: الو�سايا )/)11)، وم�سلم يف كتاب الو�سية  )/1))). 

))1)) انظر: بدائع ال�سنائع: )/))، والبحر الرائق: )/))).

))1)) انظر: املنتقى �سرح املوطاأ: )/)))، والتاج واالإكليل: )/)))، و�سرح خمت�سر خليل، للخر�سي : )/))).

))1)) انظر: احلاوي، للماوردي: )/)))، والو�سيط، للغزايل: )/)))، واملجموع �سرح املهذب، للنووي : )/))) 

))1)) انظر: االإن�ساف، للمرداوي: )/)))، واملبدع، البن مفلح: )/)).
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من مايل، فو�سيته �سحيحة، ول ت�سر جهالة املو�سى به.

قال ابن تيمية: »ولو و�سى ملعني اإذا فعل فعاًل اأو و�سى ملطلق مو�سوف فكل من الو�سيتني جائز باتفاق 

((1((

الأئمة فاإنهم ل ينازعون يف جواز الو�سية باملجهول«.

وا�ستدلوا على اجلواز باأدلة، منها: 

((1((

ــ اأن الو�سية كالإرث، والإرث ل ت�سره اجلهالة فكذلك الو�سية، ولذا قيل: الو�سية اأخت املرياث.

اأو  اأن الله تعاىل اأعطى عبده ثلث ماله يف اآخر عمره، وقد ل يعرف حينئذ ثلث ماله لكرثته اأو غيبته  ــ 

 
((1((

غريهما، فدعت احلاجة اإىل جتويز الو�سية باملجهول. 

والله تعاىل اأعلم.

))1)) الفتاوى الكربى: )/))، وجمموع الفتاوى: ))/1)).

))1)) انظر: البحر الرائق، البن جنيم: )/)))، واملجموع �سرح املهذب، للنووي: ))/)))، واملغني، البن قدامة: )/)).

))1)) انظر: �سرح البهجة: )/)، واأ�سنى املطالب: )/)).
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الخاتمة

ـكن  وبعد هذه الرحلة العلمية حول مو�سوع:  اأحكام الغرر يف عقود التربعات: درا�سة فقهية مقارنة، مُيْ

را�سة، هـي: القول باأنَّ اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل الدِّ

اأوًل: الغرر حمرم يف ال�سريعة ؛ ل�ستماله على جملة من املفا�سد ال�سرعية.

ثانًيا: املق�سود بالغرر هو ما ا�ستمل على نوع من املخاطرة، ول يدري الإن�سان اأيح�سل له ما يريد اأم ل.

ثالًثا: الغرر يجوز للحاجة، واإذا كان تركه يف�سي اإىل مف�سدة وم�سقة اأ�سد. 

رابًعا: الغرر اإذا كان ي�سرًيا مل ي�سر.

اأ�سا�س  على  تقوم  فاملعاو�سة  املعاو�سات،  حقوق  عن  طبيعتها  يف  تختلف  التربعات  عقود  اأن  خام�ًسا: 

املنفعة املتبادلة، اأما التربعات فهي اإح�سان وتف�سل من املتربع.

امل�ساحة  اإىل  التربعات، لأنها تربع واإح�سان، والغرر فيها ل يف�سي  الغرر غري موؤثر يف عقود  �ساد�ًسا: 

واملخا�سمة.

�سابًعا: اجلهالة يف الهبة ل ت�سر، فلو وهب �سخ�س لآخر ماًل من غري تعيني جاز ذلك.

ين ي�سح، ملا يف ذلك من اإبراء للذمم واإ�سقاط للديون. ثامًنا: الإبراء مع اجلهل بقدر الدَّ

تا�سًعا: الو�سية ت�سح مع اجلهالة ؛ فلو اأو�سى �سخ�س لآخر بجزء من ماله �سح ذلك، ولو مل يحدد القدر 

والنوع.

تلك اأهم نتائج البحث التي تو�سلت اإليها من خالل هذه الدرا�سة، فما كان من �سواب فذلك الف�سل من الله 

تعاىل، وما كان من خطاأ اأو �سهو اأو ن�سيان، فمن نف�سي، واأ�ستغفر الله تعاىل من كلِّ قوٍل اأو فعٍل يغ�سب 

الله تعاىل.

و احلمد لله رب العاملني، فاحتة كل خري ومتام كل نعمة.
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القراآن الكرمي.. 1

ـنَّة النَّبويَّة.. 2 ال�سُّ

الله . 3 عبد  بن  حممد  العربي،  لبن  القراآن،  اأحكام 

الأندل�سي املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.

اأ�سنى املطالب �سرح رو�س الطالب، لزكريا بن حممد . 4

بن زكريا الأن�ساري ال�سافعي، دار الكتاب الإ�سالمي، 

بريوت.

بكر . 5 اأبي  بن  ملحمد  العاملني،  رب  عن  املوقعني  اإعالم 

العلمية،  الكتب  دار  اجلوزية،  قيم  ابن  الزرعي 

بريوت.

اأحمد . 6 بن  �سليمان  بن  علي  للمرداوي،  الإن�ساف 

العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  احلنبلي،  املرداوي 

بريوت.

بـ:« . 7 املعروف  الفروق  اأنواع  يف  الربوق  اأنوار 

الفروق«، للقرايف، اأحمد بن اإدري�س القرايف املالكي، 

عامل الكتب، بريوت.

زين . 8 جنيم،  لبن  الدقائق  كنز  �سرح  الرائق  البحر 

الكتاب  دار  احلنفي،  جنيم  ابن  اإبراهيم  بن  الدين 

الإ�سالمي، دم�سق. 

اأبي . 9 للكا�ساين،  ال�سرائع  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 

اأحمد الكا�ساين احلنفي، دار الكتب  بكر م�سعود بن 

العلمية، بريوت. 

احلفيد، . 10 ر�سد  لبن  املقت�سد  ونهاية  املجتهد  بداية 

دار  القرطبي،  ر�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد 

الفكر، بريوت.

البيان والتح�سيل لبن ر�سد احلفيد، اأبي الوليد بن . 11

ر�سد القرطبي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت.

تاج العــرو�س من جواهر القامو�س: ملحمد مرت�سى . 12

الزبيدي، دار مكتبة احلياة.

يو�سف . 13 بن  ملحمد  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج 

العبدري املواق املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.

فخر . 14 للزيلعي،  الدقائق،  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني 

الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، دار املعرفة، 

بريوت.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص

ا�ستخدامها  يف  التو�سع  رغم  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الدولية  املرابحات  اأن  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تكمن 

ك�سيغة متويلية اإل اأن تعقد اآلياتها وارتباطها مبنظومات تعامل دولية يجعل من تف�سيالتها حمل اإ�سكال 

وجدل من الناحية ال�سرعية لدى الكثريين �سواء من خالل النظرة اإىل اأ�سول تلك ال�سيغة اأو بالنظر اإىل 

الواقع التطبيقي لها اأو من خالل حتقيقها لأهداف امل�سرفية الإ�سالمية. وتهدف الدرا�سة اإىل بيان الأحكام 

ال�سرعية التف�سيلية لهذه ال�سيغة وتطبيقاتها يف امل�سارف الإ�سالمية يف حماولة للتقييم. وا�ستندت هذه 

الدرا�سة على املنهج ال�ستقرائي يف تتبع اأقوال الفقهاء حول تف�سيالت املعامالت، وعلى املنهج الو�سفي 

يف اإي�ساح اآلية التطبيق. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من النتائج والتو�سيات من اأهمها: وجود بع�س 

املالحظات ال�سرعية اأثناء تطبيق �سيغة املرابحات الدولية يف بع�س امل�سارف الإ�سالمية. اأهمية التوعية 

للهيئات ال�سرعية بتفا�سيل املنتجات املالية واإجراءاتها التنفيذية و�سوًل لإبداء الراأي ال�سرعي ال�سحيح. 

�سرورة مراقبة املنتجات املالية من الناحية ال�سرعية يف كل مراحلها �سمانًا للم�سروعية، وتفعيل دور 

الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف الإ�سالمية. تفعيل دور الإدارات التجارية يف امل�سارف الإ�سالمية للقيام 

امل�سرف  اأهداف  لتحقيق  الدولية  املرابحات  التمويلية يف  ال�سيا�سة  على  الإ�سراف  الر�سايل يف  بالدور 

الإ�صالمي.

كلمات مفتاحية: املرابحات الدولية، امل�سارف الإ�سالمية، الرقابة ال�سرعية.

المرابحات الدولية في المصارف
اإلسالمية ــ دراسة تقييمية

د. إبراهيم حسن جّمال 
حما�سر يف اجلامعة الوطنية وجامعة الإميان يف اليمن

)�سّلم البحث للن�سر يف 20 / 7/ 2014م ، واعتمد للن�سر يف 8/5 / 2014م(
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Abstract

The research problem of international Murabaha in Islamic banks – regardless of 
its wide implementation as finance mode – lies under its complicated mechanism, 
besides its linkage with international system of deals which are making the 
Murabah a subject of arguments for many. The questions are directed equally 
regarding the base of Murabaha, its practical application and the accomplishment 
of the Islamic banking aims. The study aims at describing the detailed Shari’ah 
rulings for Murabaha format along with its application in Islamic banking i.e, 
in an effort to evaluate Murabaha. The study has adopted the indective method 
for exploring the views of the scholars regarding the details of the transactions 
whilst the descriptive method for explaining the implementation mechanism. The 
research has a number of conclusions, prominent among them are: presence of 
Shari’ah problems in implementing the format and its execution in some of the 
Islamic banks. Significance of awareness by Shari’ah boards about the details of 
financial products and its execution in conventional context while expressing the 
appropriate Shari’ah view. Need of Shri’ah supervision over the financial products 
at each and every stage to assure the Shari’ah compliance, besides activating the 
role of Shari’ah supervision at Islamic banks. 
Key Words: International Murabaha, Islamic Banks, Shari’ah Supervision.
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مقدمة

تعترب امل�سارف الإ�سالمية جتربة جتديدية يف جمال فقه املعامالت وبزوغًا للنظام القت�سادي الإ�سالمي 

و�سالبتها  قوتها  الن�ساأة  احلديثة  التجربة  هذه  اأثبتت  ولقد  العملي،  الواقع  اأر�س  على  مكوناته  باأحد 

ومرونتها يف نف�س الوقت يف التعامل مع اأحداث وم�ستجدات البيئة القت�سادية امل�سطربة واملتنوعة، 

وتعترب �سيغ التمويل التي تعتمدها امل�سارف الإ�سالمية هي الأدوات التي تتحرك بها يف امليدان لذا كان 

الهتمام بهذه ال�سيغ التمويلية مهمًا لرت�سيد التجربة من خالل مراقبة هذه ال�سيغ وتقييمها وحماولة 

والقت�ساد  املال  عامل  يف  املت�سارع  التطور  تواكب  اأخرى  ومنتجات  �سيغ  وابتكار  وتنويعها  تطويرها 

واملوؤ�س�سات امل�سرفية، ومن اأهم هذه ال�سيغ واأو�سعها ا�ستخدامًا املرابحات الدولية والتي كرث احلديث 

درا�سة  خالل  من  ال�سيغة  هذه  لتقييم  الدرا�سة  هذه  جاءت  وقد  ومتحامل،  وناقد  م�سجع  من  حولها 

التطبيقات لهذه ال�سيغة يف امل�سارف الإ�سالمية باأخذ امل�سارف الإ�سالمية يف اليمن كنموذج للدرا�سة، 

وبيان مدى اللتزام باجلوانب ال�سرعية يف تطبيق هذه ال�سيغة، والتعرف على مكامن اخللل يف تنفيذ 

هذه ال�سيغة،كما ت�سمل الدرا�سة تقييمًا لهذه ال�سيغة من ناحية مدى حتقيقها لأهداف امل�سرف الإ�سالمي 

والقت�صاد الإ�صالمي.

مشكلة الدراسة:

ث�سكل جدًل  تزال  اآلياتها فهي ل  الإ�سالمية وتعقد  امل�سارف  الدولية يف  املرابحات  ا�ستخدام  ات�ساع  مع 

من الناحية ال�سرعية لدى الكثريين �سواء من خالل النظرة اإىل اأ�سول تلك ال�سيغة اأو بالنظر اإىل الواقع 

التطبيقي لها، كما اأن ارتهان امل�سارف الإ�سالمية اإىل اليوم على املرابحات عمومًا يجعل الت�ساوؤل اأكرث 

حول مدى حتقيق هذه ال�سيغة لالأهداف العامة لالقت�ساد الإ�سالمي.

وقد مت تق�سيم هذه الدرا�سة اإىل املباحث التالية:

املبحث الأول: تعريف املرابحة الدولية.

املبحث الثاين: الأحكام ال�سرعية املتعلقة باملرابحات الدولية.

املبحث الثالث: تقييم املرابحات الدولية يف امل�سارف الإ�سالمية.

وقد ختمت الدرا�سة بعدد من النتائج والتو�سيات، والله تعاىل ن�ساأل التوفيق والعون والقبول، و�سلى 

الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

المبحث األول:  تعريف المرابحة الدولية

المرابحة في اللغة:

الزيادة  يعني  اللغة  يف  ْبح  والرِّ )َرِبَح(،  مادته  واأ�سل  املفاعلة،  من  ماأخوذ  اللغة  يف  املرابحة  م�سطلح 
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والنماء.

وجاء يف امل�سباح املنري:

 .
)2(

»وا�سرتيت منه مرابحة، اإذا �سميت لكل قدر من الثمن ربحًا«

ويف تاج العرو�س: 

.
)3(

»يقال: بعته ال�سلعة مرابحة على كل ع�سرة دراهم درهم«

ويف املعجم الو�سيط:

.
)4(

»بيع املرابحة هو البيع براأ�س املال مع زيادة معلومة«

والنماء، وهي من �سيغة  الزيادة  الربح، وهو  من  ماأخوذة  اللغة  املرابحة يف  اأن  تبني  التعريفات  فهذه 

املفاعلة التي تفيد امل�ساركة التي تتم بني طرفني، فاملرابحة تعني البيع اأو ال�سراء براأ�س املال وزيادة.

المرابحة عند الفقهاء. 

عرفها  فلقد  املرابحة،  تعريف  يف  ومتحدة  متقاربة  املذاهب  اأ�سحاب  من  الفقهاء  تعريفات  تكون  تكاد 

احلنفية بقولهم:

.
)5(

»بيٌع بالثمن الأول مع زيادة ربح«

وعرفها املالكية باأنها:

.
)6(

»بيع ال�سلعة بالثمن الذي ا�سرتاها به وزيادة ربح معلوم لهما«

وبنّي ال�سافعية املرابحة بقولهم: 

 .
)7(

»اأن يبني راأ�س املال وقدر الربح باأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها براأ�س مالها وربح درهم يف كل ع�سرة«

واأما احلنابلة فقد عرفوها باأنها:

.
)8(

»البيع براأ�س املال وربح معلوم«

ومن تعريفات املذاهب مل�سطلح املرابحة جند اأن م�سطلح املرابحة يف الفقه الإ�سالمي يطلق على البيع 

براأ�س املال مع ربح معلوم.

املرابحة  م�سطلح  اأن  اإل  القدامى،  الفقهاء  عَرفها  والتي  القدمية  ب�سورتها  املرابحة  تعريف  هو  فهذا   

فهذه  قدميًا،  كانت  التي  الب�سيطة  املرابحة  مفهوم  عن  يختلف  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  الآن  به  املعمول 

املرابحة احلديثة عبارة عن مرابحة مركبة، اأو ما ت�سمى باملرابحة لالآمر بال�سراء، وقد كانت هذه ال�سيغة 

اكت�سافًا تو�سل اإليه الدكتور �سامي حمود يف ر�سالته للدكتوراه التي بعنوان )تطوير الأعمال امل�سرفية 

مبا يتفق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية(اأثناء الفرتة من 1973مـ 1976م، ومت التو�سل اإىل هذا العنوان 

))) ل�سان العرب،ابن منظور، حممد بن مكرم، دار �سادر، بريوت، الطبعة االأوىل، ج)،�س)))، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق 

احل�سيني،حتقيق:جمموعة من املحققني، دار الهداية،ج)، �س))).

))) امل�سباح املنري،الفيومي، اأحمد بن حممد بن علي، حتقيق:يو�سف ال�سيخ حممد، املكتبة الع�سرية، بريوت، لبنان، �س))).

))) تاج العرو�س من جواهر القامو�س،الزبيدي، مرجع �سابق،ج)، �س1)).

))) املعجم الو�سيط،الزيات، اأحمد،و اإبراهيم م�سطفى،وحامد عبد القادر،وحممد النجار،، دار الدعوة،ج)،�س))).

))) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع،الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود،، دار الكتاب العربي، بريوت، طبعة))))م، ج)، �س))).

))) حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري،الد�سوقي، حممد بن اأحمد بن عرفة، دار الفكر، بريوت، لبنان، ج))،�س ))).

))) املجموع �سرح املهذب،النووي، حميي الدين بن �سرف اأبو زكريا،، حتقيق وتكملة:حممد جنيب املطيعي، دار الفكر، بريوت،ج))، �س).

))) املغني يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين،املقد�سي، عبد الله بن اأحمد بن قدامة اأبو حممد،، دار الفكر، بريوت، الطبعة االأوىل، )1))هـ، ج)،�س1)).



املجلد )١( ــ العدد )١( ــ الدوحة ١٤٣٥ هـ ــ ٢٠١٤م

43

فرج  حممد  ال�سيخ  الأ�ستاذ  من  بتوجيه   
)9(

الباحث يقول  كما  بال�سراء(  لالآمر  )املرابحة  ال�سطالحي 

املعاملة هي  الإ�سالمية و�سارت هذه  امل�سارف  امل�سطلح عن طريق  ا�ستعمال هذا  انت�سر  ثم  ال�سنهوري 

ال�سيغة على عبارة  اكت�ساف هذه  الدكتور �سامي حمود يف  ارتكز  امل�سارف، وقد  اأ�سا�س تعامالت هذه 

لالإمام ال�سافعي رحمه الله تعاىل يف قوله: 

اأرى الرجُل الرجَل ال�سلعَة، فقال: ا�سرت هذه واأربحك فيها كذا، فا�سرتاها الرجل، فال�سراء جائز،  »واإذا 

والذي قال اأربحك فيها باخليار، اإن �ساء اأحدث فيها بيعًا، واإن �ساء تركه، وهكذا اإن قال ا�سرت يل متاعًا 

وو�سفه له، اأو متاعًا اأي متاع �سئت: واأنا اأربحك فيه، فكل هذا �سواء، يجوز البيع الأول، ويكون فيما 

اأعطى من نف�سه باخليار، و�سواء يف هذا ما و�سفت اإن كان قال ابتعه واأ�سرتيه منك بنقد اأو دين، يجوز 

البيع الأول ويكونان باخليار يف البيع الآخر فاإن جدداه جاز، واإن تبايعا به على اأن األزما اأنف�سهما الأمر 

الأول فهو مف�سوخ من قبل �سيئني: اأحدهما اأنه تبايعاه قبل اأن ميلكه البائع، والثاين اأنه على خماطرة اأنك 

.
)10(

اإن ا�سرتيته على كذا اأربحك فيه كذا«

وعلى هذا ُبنيت املرابحة املركبة لالآمر بال�سراء، وقد عرفها الدكتور �سامي حمود بقوله:

العميل، وعلى  الذي يحدده  بالو�سف  املطلوبة  ال�سلعة  �سراء  منه  امل�سرف طالبًا  اإىل  العميل  يتقدم  »اأن 

اأ�سا�س الوعد منه ب�سراء تلك ال�سلعة فعاًل مرابحة بالن�سبة التي يتفقان عليها، ويدفع الثمن مق�سطًا ح�سب 

.
)11(

اإمكانياته«

اإذن وب�سكل مب�سط نرى اأن املرابحة العادية عبارة عن البيع مبثل راأ�س املال مع زيادة ربح معلوم، واإن 

كانت هذه املرابحة وقعت بناًء على وعد �سابق بال�سراء من امل�سرتي وال�سلعة غري مملوكة حينها للبائع 

اأنواع بيوع الأمانات التي لها �سروطها  فهي املرابحة امل�سرفية املعروفة الآن، فاملرابحة بيع، وهي من 

و�سوابطها كما �سياأتي بيانه خالل احلديث عن الأحكام ال�سرعية املتعلقة باملرابحة.

واملرابحة الدولية هي نوع من اأنواع املرابحات امل�سرفية، والتي تكون ال�سلعة فيها خارج البلد اأي يتم 

ا�ستريادها من اخلارج، وتتم باأن يطلب العميل من امل�سرف �سراء ال�سلعة من ال�سوق اخلارجي بالو�سف 

الربح مق�سطًا  الثمن مع  ثم يدفع  امل�سرف مرابحة  بناء على وعد منه ب�سرائها من  العميل  الذي يحدده 

ح�سب التفاق بينهما.

وميكن تعريفها بعبارة موجزة باأنها عبارة عن:

بيع امل�سرف ال�سلعة التي ي�ستوردها من اخلارج لعميله بن�سبة ربح م�سافة لقيمة ال�سلعة وذلك بناء على 

العميل  يدفع  اأن  امل�سرف على  الأو�ساف من  املحددة  ال�سلعة  ب�سراء  منه  العميل ووعد  طلب م�سبق من 

الثمن مق�سطًا ح�سب التفاق.

أطراف المرابحة الدولية

من خالل الواقع امل�سريف للمرابحات الدولية يت�سح اأنها ترتكز على اأطراف رئي�سية يف العملية وهي:

ر اخلارجي، وهو . 1 ال�سلعة و�سرائها با�سمه من امل�سدِّ الذي يقوم با�سترياد  امل�سرف: وهو 

))) جملة جممع الفقه االإ�سالمي،جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي،، بحث: بيع املرابحة لالآمر بال�سراء، د. �سامي حمود، العدد )ا، جلزء )، �س))1).

)1)) االأم،ال�سافعي، حممد بن اإدري�س اأبو عبد الله، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طبعة))))هـ،ج)، �س)).

)))) تطوير االأعمال امل�سرفية مبا يتفق وال�سريعة اال�سالمية،حمود، �سامي ح�سن، مطبعة ال�سرق، عمان، االأردن، الطبعة الثانية، )1))هـــ))))م، �س))).
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)امل�سرف فاحت العتماد(. 

ر اخلارجي، وهو امل�ستفيد من العتماد. . 2 البائع:وهو املالك الأول لل�سلعة وميثل هنا امل�سدِّ

العميل: وهو طالب ال�سلعة والواعد ب�سرائها من امل�سرف.. 3

بفتح . 4 )امل�ستفيد(  امل�سدر  باإبالغ  فيقوم  امل�سدر،  م�سرف  وهو  العتماد:  مبلِّغ  امل�سرف 

العتماد ل�ساحله.

وجود  العمليات  بع�س  ت�ستدعي  واأحيانًا  الدولية  املرابحات  عمليات  يف  الرئي�سة  الأطراف  هي  فهذه 

يف  طرف  ولكل  معزز،  م�سرف  من  اأكرث  هناك  يكون  وقد  العتماد،  تعزيز  حالة  يف  كما  اأخرى  اأطراف 

عمليات املرابحات الدولية م�سوؤولياته املحددة، اإل اأن الذي مييز عمليات املرابحات الدولية )اعتمادات 

املرابحة( عن عمليات العتمادات الذاتية هي طبيعة م�سئولية امل�سرف والقيام بدوره ب�سكل حقيقي يف 

عملية ال�سراء من امل�سدر حتى تتميز ال�سورة احلقيقية للتمويل. 

المبحث الثاني: األحكام الشرعية المتعلقة بالمرابحات الدولية

لذا  الدولية،  التجارة  متويل  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  ت�ستخدمها  و�سيلة  اأهم  الدولية  املرابحات  تعترب 

فالهتمام بها اأكرث يف جميع اجلوانب �سواء الفنية، اأو املهنية، اأو ال�سرعية، و�سيكون احلديث هنا عن 

الأحكام ال�سرعية املتعلقة باملرابحات الدولية من خالل طرق اأهم اجلوانب التي تالزم عملية املرابحات 

الدولية يف اأ�سولها واإجراءاتها وذلك فيما يخ�س اجلانب ال�سرعي. 

الحكم الشرعي للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء 

جواز  اإىل   
)16(

والزيدية  
)15(

واحلنابلة  
)14(

وال�سافعية  
)13(

واملالكية  
)12(

احلنفية من  الفقهاء  جمهور  ذهب 

بيوع  من  بيع  نوع  باأنها  القدامى  الفقهاء  عليها  تعارف  التي  الب�سيطة  املرابحة  وهي  �سرعًا؛  املرابحة 

الأمانات.

اأما اأدلتهم على ذلك فمن الكتاب العزيز عموم الآيات الدالة على اإباحة البيع، واملرابحة نوع من البيع، واأما 

اأدلتهم من ال�سنة املطهرة فمجمل الأحاديث الدالة على اإباحة البيوع ب�سفة عامة، ويدخل من �سمن ذلك 

)17(
العموم بيع املرابحة، اإذ ل دليل يخرجه من العموم، ول يالزمه �سيء مما تبطل به البيوع.

وقد حكى الإجماع على جواز املرابحة الإمام الكا�ساين يف بدائع ال�سنائع فقال يف معر�س حديثه عن 

اأنواع من البيوع ومنها بيع املرابحة:

)))) بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)، �س1)).

ال�سحود،  نايف  بن  وفهر�سها:علي  ون�سقها  جمعها  حممد،  بن  اأحمد  بن  حممد  علي�س(،علي�س،  ابــن  مالك)فتاوى  االإمــام  مذهب  على  الفتوى  يف  املالك   
ّ
العلي فتح   ((((

))))هـــ)11)م، ج))، �س)1).

)))) املجموع �سرح املهذب،النووي،، ج))، �س). 

)))) ك�ساف القناع عن منت االإقناع،البهوتي، من�سور بن يون�س بن اإدري�س، حتقيق:هالل م�سيلحي، بريوت: دارالفكر، )1))هـ، ج)، 1)).

)))) البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء االأم�سار،املرت�سى، اأحمد بن يحيى، القاهرة، دار الكتاب االإ�سالمي،ج)، �س))).

)))) انظر: التطبيقات امل�سرفية لبيع املرابحة يف �سوء الفقه االإ�سالمي،فيا�س،عطية،، دار الن�سر للجامعات، القاهرة، الطبعة االأوىل، ))))هـــ))))م، �س1).
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.
)18(

»وكذا النا�س توارثوا هذه البياعات يف �سائر الأع�سار من غري نكري وذلك اإجماع على جوازها«

وقال ابن قدامه عند بيانه فيما اإذا قال البائع: علّي مبائة بعتك بها وربح ع�سرة، قال:

.
)19(

»فهذا جائز ل خالف يف �سحته ول نعلم فيه عند اأحد كراهة«

فهذه الأدلة، واملنقول عن اأئمة املذاهب وجمهور ال�سحابة والتابعني فيه دللة قوية ووا�سحة على جواز 

بيع املرابحة.

وللمرابحة �سروط ذكرها الفقهاء، واأهمها ما يلي:

اأن يكون العقد الأول �سحيحًا.. 1

العلم بالثمن الأول الذي ا�سرتى به البائع املبيع يف العقد الأول.. 2

العلم بالربح.. 3

)20(
وهذه ال�سروط مب�سوطة بتفا�سيلها وخالف الفقهاء يف كل تفريعاتها، وذلك يف مواطنها.

الحكم الشرعي للمرابحة لآلمر بالشراء 

اأما �سورة املرابحة املركبة، وهي كما ي�سميها الفقهاء املعا�سرون املرابحة لالآمر بال�سراء فقد �سار يف 

احلديث عن م�سروعيتها نقا�س م�ستفي�س بني الفقهاء املعا�سرين، ول زالت حتى الآن ت�سكل مثار اإ�سكال 

اإىل فريقني: فريق يقول بجواز عقد  الفقهاء املعا�سرون  البع�س، وانق�سم  حول جوازها من عدمه لدى 

املرابحة لالآمر بال�سراء، وفريق اآخر يرى اأن املرابحة لالآمر بال�سراء عقد باطل، وقد ا�ستدل كل فريق باأدلة، 

القر�ساوي يف كتابه  الدكتور يو�سف  املانعني ف�سيلة  اأدلة  اأف�سل من حتدث عن املو�سوع وتفنيد  ومن 

، وقد ُعقدت لهذا الأمر كثري من الجتماعات 
)21(

)املرابحة لالآمر بال�سراء كما جتريها امل�سارف الإ�سالمية(

واملوؤمترات، وكان الراأي الغالب الذي ا�ستقر عليه غالبية الفقهاء املعا�سرين القول بجواز املرابحة لالآمر 

بال�سراء، ومن �سمن هذه املوؤمترات املوؤمتر الثاين للم�سرف الإ�سالمي بالكويت، والذي انعقد بتاريخ 

6ـ8 جمادى الآخر عام 1403 هجرية وقد جاء يف قراراته:

»يقرر املوؤمتر اأن املواعدة على بيع املرابحة لالآمر بال�سراء، بعد متلك ال�سلعة امل�سرتاه لالآمر وحيازتها، ثم 

بيعها ملن اأمر ب�سرائها بالربح املذكور يف الوعد ال�سابق، هو اأمر جائز �سرعًا طاملا كانت تقع على امل�سرف 

 .
)22(

الإ�سالمي م�سوؤولية الهالك قبل الت�سليم، وتبعة الرد فيما ي�ستوجب الرد بعيب خفي«

وقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف دورة موؤمتره اخلام�س 

بالكويت يف جمادى الأوىل من عام 1409 هجرية ما يلي:

»..بعد اطالعه على البحوث املقدمة من الأع�ساء واخلرباء يف مو�سوعي )الوفاء بالوعد واملرابحة لالآمر 

بال�سراء(، وا�ستماعه للمناق�سات التي دارت حولها قرر:

اإذا وقع على �سلعة بعد دخولها يف ملك املاأمور، وح�سول القب�س  اأوًل: اأن بيع املرابحة لالآمر بال�سراء 

املطلوب �سرعًا هو بيع جائز، طاملا كانت تقع على املاأمور م�سوؤولية التلف قبل الت�سليم، وتبعه الرد بالعيب 

)))) بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)،�س1)). 

)))) املغني يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين،املقد�سي،، ج)،�س1)).

)1)) لال�ستزادة انظر: فيا�س،مرجع �سابق، �س1)ــ)).

)))) بيع املرابحة لالآمر بال�سراء كما جتريه امل�سارف اال�سالمية،القر�ساوي، يو�سف، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، )1))هـــ))))م.

)))) جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق،ج)، 1))).
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)23(
اخلفي ونحوه من موجبات الرد بعد الت�سليم، وتوافرت �سروط البيع، وانتفت موانعه«

فمن هنا ميكن القول باأن بيع املرابحة لالآمر بال�سراء، والذي جتريه امل�سارف الإ�سالمية جائز �سرعًا اإذا ما 

توفرت فيه �سروط البيع ال�سحيح، ومتلك امل�سرف ال�سلعة قبل بيعها، وَقِب�سها القب�س ال�سرعي، وحتمل 

تبعه الهالك قبل الت�سليم وموجبات الرد بعد الت�سليم، وانتفت عنه موانع البيع ال�سحيح.

حكم الوعد وإلزاميته 

ينطوي بيع املرابحة لالآمر بال�سراء على وعد من طالب ال�سلعة ب�سرائها من امل�سرف بعد �سراء امل�سرف 

ومتلكه لها، وقد اختلف الفقهاء املعا�سرون يف حكم هذا الوعد من العميل بال�سراء هل هو ملزم له؟ وهل 

هذا الإلزام يلغي �سحة البيع؟

وقد اجته الفقهاء اإىل ثالثة اجتاهات يف هذه امل�ساألة، وبناء على هذا كانت اختيارات امل�سارف الإ�سالمية 

ح�سب راأي هيئاتها ال�سرعية، وقد تفرعت هذه الأقوال عن اأ�سل امل�ساألة، وهي اإلزامية الوعد، وهل هو 

ملزم للواعد ديانة وق�ساء؟، اأم ملزم ديانة ل ق�ساء؟، وقد تعددت اآراء الفقهاء القدامى اإىل ثالثة اأقوال:

بن  �سمرة  منهم  والتابعني  ال�سحابة  من  جملة  قول  وهو  وق�ساء،  ديانة  ملزم  بالوعد  الوفاء  اأن  الأول: 

جندب، واحل�سن الب�سري، والقا�سي �سعيد بن الأ�سوع، وعمر بن عبد العزيز، وابن �سربمة، وهو قول 

)24(
للمالكية، وهو راأي ابن القيم.

عند  وقول  والظاهرية،  وال�سافعية،  احلنفية،  قول  وهو  ق�ساء،  ل  ديانة  ملزم  بالوعد  الوفاء  الثاين: 

)25(
املالكية.

اإذا ارتبط ب�سبب ودخل املوعود يف هذا  اأن الوعد ملزم ق�ساء  الثالث: التف�سيل، فامل�سهور عند املالكية 

)26(
الأمر.

وهذه الآراء الثالثة نوق�ست يف مواطنها بذكر الأدلة ومناق�ستها والعرتا�س على ذلك، وقد ذكر ال�سيخ 

القر�ساوي خالل مناق�سته لهذه الآراء يف كتابه اأن الأ�سل هو اللزام بكل ما اأوجبه الله تعاىل ور�سوله 

�سلى الله عليه و�سلم، ول قبول للتفريق بني الإلزام ديانة وق�ساء.

العميل وامل�سرف  اإلزامية  املعا�سرين حول  الفقهاء  اآراء  امل�ساألة جاءت  فبناء على هذا اخلالف يف هذه 

بالوعد وتنوعت كما يلي:

1ــ القول بعدم اإلزامية الوعد للعميل اأو امل�سرف. 

2ــ الوعد ملزم للم�سرف دون العميل. 

3ــ القول باأن الوعد ملزم للطرفني.

وقد ُذكرت اأدلتهم يف مواطنها، اإل اأن ما يهمنا هنا اأن الذي قد ميكن الطمئنان اإليه باخلروج من �سبهة 

بالبيع،  اأ�سبه  فهي  ما ل ميلك  بيع  اأنها  املواعدة على  اأو  للطرفني  الوعد  اإلزامية  احتج على  قرره من  ما 

وبال�ستناد اإىل ما قاله الإمام ال�سافعي يف امل�ساألة يف متام حديثه عن هذه ال�سورة:

»واإن تبايعا به على اأن األزما اأنف�سهما الأمر الأول فهو مف�سوخ من قبل �سيئني:

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)، �س ))).

))))  فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري،الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر، حتقيق:عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وحمب الدين اخلطيب، الطبعة 

ال�سلفية، ج)، �س)1). املحلى، ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد اأبو حممد االأندل�سي القرطبي الظاهري، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، ج)، �س)).

)))) املحلى،ابن حزم، مرجع �سابق، ج)، �س)).

)))) فتاوى ابن علي�س،علي�س، مرجع �سابق، ج)، �س))).
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.
)27(

اأحدهما اأنه تبايعاه قبل اأن ميلكه، والثاين اأنه على خماطرة اأنك اإن ا�سرتيته على كذا اأربحك فيه كذا«

وخروجًا من التلفيق بني الأقوال الذي ُينتقد وقد ل يجوز، فاإن العدل يف هذا والله اأعلم القوُل بالزامية 

اإذ املطلوب اخلروج من  اأم للعميل،  األلم�سرف  اأهمية هنا ملن يكون اللزام،  الوعد من طرف واحد، ول 

املواعدة بني الطرفني، وبالنظر ملا توجبه امل�سلحة فيمكن القول بالإلزام من ناحية العميل واخليار من 

ناحية امل�سرف.

دورته  يف  الكويت  يف  املنعقد  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء  ما  مع  ين�سجم  الأمر  وهذا   

اخلام�سة يف جمادى الأوىل لعام 1309 من الهجرة النبوية وقد جاء يف القرار: 

»ثانيًا: الوعد: وهو الذي ي�سدر من الآمر اأو املاأمور على وجه النفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة اإل لعذر، 

الإلزام يف هذه  واأثر  الوعد،  نتيجة  كلفة  املوعود يف  �سبب ودخل  معلقًا على  كان  اإذا  ق�ساًء  ملزم  وهو 

احلالة اإما بتنفيذ الوعد، واإما بالتعوي�س عن ال�سرر الواقع فعاًل ب�سبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر.

ثالثًا: املواعدة: وهي التي ت�سدر من الطرفني جتوز يف بيع املرابحة ب�سرط اخليار للمتواعدين كليهما اأو 

لأحدهما، فاإذا مل يكن هناك خيار فاإنها ل جتوز، لأن املواعدة امللزمة يف بيع املرابحة ت�سبه البيع نف�سه، 

حيث ي�سرتط عندئذ اأن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى ل تكون هناك خمالفة لنهي النبي �سلى الله عليه 

)28(
و�سلم عن بيع الإن�سان ما لي�س عنده«

باأن الوعد ملزم يف حال دخول امل�سرف فيما تعلق بالوعد  القرار  الفقه الإ�سالمي هذا  فقد تبنى جممع 

للم�سرف  اخليار  ترك  اجلائز  واإمنا  املرابحة  يف  جائزة  غري  واملواعدة  كلفة،  ذلك  عن  وينتج  �سبب  من 

والعميل اأو لأحدهما، وقد اعتمد املجل�س ال�سرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

يف اإعداد معيار املرابحة لالآمر بال�سراء هذا الأمر، وقد ن�ست املادة 3/2 من معيار املرابحة على ما يلي: 

»ــ ل يجوز اأن ت�ستمل وثيقة الوعد اأو ما يف حكمها على مواعدة ملزمة للطرفني )املوؤ�س�سة والعميل(

اإىل عزم العميل على  اأو التفاق العام )الإطار(، واإمنا هو لالطمئنان  ــ لي�س من لوازم املرابحة الوعد، 

تنفيذ ال�سفقة بعد متلك املوؤ�س�سة لل�سلعة. فاإذا كانت لدى املوؤ�س�سة فر�س بديلة لت�سويق ال�سلعة اأمكنها 

ال�ستغناء عن الوعد اأو الإطار. 

ــ يجوز اإ�سدار املواعدة من املوؤ�س�سة والعميل الآمر بال�سراء اإذا كانت ب�سرط اخليار للمتواعدين كليهما 

)29(
اأو اأحدهما.«

الدفعة المقدمة في المرابحات الدولية 

التوقيع على وعد  اأثناء  بال�سراء  الواعد  العميل  اأخذ مبلغ من  اإىل  امل�سارف  تلجاأ  املرابحات عمومًا  يف 

ال�سراء، وذلك ميثل لها �سمانًا لعدم نكول العميل عن ال�سراء، وعن طريقه ميكن لها اأن ت�سدد خما�سريها 

حال النكول ووقوع ال�سرر على امل�سرف، وقد اختلفت الروؤى يف تخريج هذا املبلغ هل هو عربون من 

الثمن اأم ماذا ؟

والعربون عرفه الفقهاء بقولهم:

»هو اأن ي�سرتي ال�سلعة، يدفع اإىل البائع درهمًا اأو غريه على اأنه اإن اأخذ ال�سلعة احت�سب به من الثمن، 

)))) االم،ال�سافعي، مرجع �سابق،ج)، �س)).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)، �س ))).

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، )11)، مملكة البحرين، املعيار ))(،�س)1).
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)30(
واإن مل ياأخذها فذلك للبائع«.

اأبيه عن جده: اأن ر�سول الله  ومما ورد يف بيع العربون حديثان اأحدهما: حديث عمرو بن �سعيب عن 

)31(
�سلى الله عليه و�سلم نهى عن بيع العربان.

)32(
والثاين: حديث زيد بن اأ�سلم: �سئل ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم عن العربان يف البيع فاأحله.

وقد اختلف الفقهاء يف جواز بيع العربون بناء على ت�سحيح هذه الأحاديث والحتجاج بالأ�سول العامة 

للبيوع وحقيقة بيع العربون، وقد منع بيع العربون اجلمهور من احلنفية واملالكية وال�سافعية والزيدية، 

.
)33(

واأبو اخلطاب من احلنابلة، وروي املنع عن ابن عبا�س، واحل�سن

واأجازه الإمام اأحمد، وروي اجلواز عن عمر بن اخلطاب وعبد الله بن عمر ر�سي الله تعاىل عنهما، وعن 

)34(
جماعة من التابعني منهم جماهد وابن �سريين ونافع بن احلارث وزيد بن اأ�سلم.

وقد ناق�س العلماء املعا�سرون هذه امل�ساألة وقد خرج جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بجواز بيع العربون 

ال�سالم  دار  بروناي  بيجوان،  �سريي  ببندر  الثامن  موؤمتره  دورة  يف  وذلك  النتظار،  فرتة  ُقيدت  اإذا 

من1ــ7حمرم1414هـ، وقد جاء يف القرار ما يلي: 

ال�سلعة  اأخذ  اإن  اأنه  على  البائع  اإىل  املال  من  مبلغًا  امل�سرتي  دفع  مع  ال�سلعة  بيع  العربون  ببيع  »املراد 

احت�سب املبلغ من الثمن واإن تركها فاملبلغ للبائع.

...يجوز بيع العربون اإذا ُقيّدت فرتة النتظار بزمن حمدود. ويحت�سب العربون جزءًا من الثمن اإذا مت 

 .
)35(

ال�سراء، ويكون من حق البائع اإذا عدل امل�سرتي عن ال�سراء«

اإذن وعلى القول بجواز بيع العربون هل ميكن تخريج الدفعة املقدمة يف املرابحة لالآمر بال�سراء على اأنها 

عربون؟

بالنظر اإىل بيع العربون يالحظ اأنه يكون يف مرحلة عقد البيع، فهو نوع بيع ب�سرط اخليار، فال يكون اإل 

حال متلك البائع للمبيع، وهذا غري وارد يف مرحلة الوعد يف املرابحة لالآمر بال�سراء، فعلى هذا ميكن اأن 

يوؤخذ ببيع العربون يف مرحلة العقد وهي املرحلة التي بعد الوعد والتملك.

وقد جاء قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل مبا يلي:

ال�سلعة  اأخذ  اإن  اأنه  على  البائع  اإىل  املال  من  مبلغًا  امل�سرتي  دفع  مع  ال�سلعة  بيع  العربون  ببيع  »املراد 

احت�سب املبلغ من الثمن واإن تركها فاملبلغ للبائع.

ويجري جمرى البيع الإجارة، لأنها بيع املنافع. وي�ستثنى من البيوع كل ما ي�سرتط ل�سحته قب�س اأحد 

)1)) املغني،املقد�سي، ج)،�س))).

)))) احلديث اأخرجه مالك يف املوطاأ واأحمد يف امل�سند واأبوداود وابن ماجه و�سعفه االألباين، انظر: املوطاأ،االأ�سبحي، مالك بن اأن�س، حتقيق:حممد م�سطفى االأعظمي،موؤ�س�سة 

اأحمد بن حنبل،املحقق: �سعيب االأرنــوؤوط واآخرون،  اأحمد بن حنبل،ابن حنبل،  اآل نهيان، الطبعة االوىل،))))هـــ)11)م، ج)، �س)))، وم�سند االإمام  زايد بن �سلطان 

ــ))))م،ج))، �س )))، و�سنن اأبي داود،ال�سج�ستاين، �سليمان بن االأ�سعث اأبو داود،حتقيق: حممد حميي الدين عبد  موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية،1)))هـ 

احلميد،دار الفكر، بريوت، ج)، �س)1)، و�سنن ابن ماجه،القزويني، حممد بن يزيد اأبو عبدالله ابن ماجة،حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت،ج)، �س))). 

)))) احلديث اأخرجه عبد الرزاق يف م�سنفه، و�سعفه االإمام ابن حجر، انظر: التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري،الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حممد بن 

اأحمد بن حجر،، دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، ))))هـــ))))م، ج)، �س)).

)))) املجموع،النووي،ج)، �س)))،)))

)))) االإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل،املرداوي، علي بن �سليمان اأبو احل�سن، حتقيق:حممد حامد الفقي، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت،ج)، �س)))،)))، واملغني، املقد�سي، ج)،�س))).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)، �س))).
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يف  يجري  ول  وال�سرف(  الربوية  الأموال  )مبادلة  البدلني  قب�س  اأو  )ال�سلم(  العقد  جمل�س  يف  البدلني 

)36(
املرابحة لالآمر بال�سراء يف مرحلة املواعدة ولكن يجري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.«

ل�سمان  العميل  توؤخذ من  اأنها �سمان جدية،  الوعد على  املقدمة يف مرحلة  الدفعة  اأنه ميكن تخريج  اإل 

جديته يف تنفيذ وعده، وهذا ما اعتمده املجل�س ال�سرعي يف معيار املرابحة لالآمر بال�سراء حيث جاء يف 

البند 3/5/2 من املعيار ما يلي:

»يجوز للموؤ�س�سة يف حالة الإلزام بالوعد اأن تاأخذ مبلغًا نقديًا ي�سمى هام�س جدية، يدفعه العميل بطلب 

من املوؤ�س�سة من اأجل اأن تتاأكد من القدرة املالية للعميل، وكذلك لتطمئن على اإمكان تعوي�سها عن ال�سرر 

)37(
الالحق بها يف حال نكول العميل عن وعده امللزم«

التملك والقبض 

اأنواع البيوع التي ميثل فيها امل�سرف دور امل�سرتي من البائع ثم يكون هو  املرابحات تعترب نوعًا من 

البائع من العميل، وهذه ال�سلعة اأيًا كان نوعها ل بد اأن تدخل يف ملك امل�سرف اأوًل قبل بيعها للعميل.

فهذا التملك هل ي�سرط لثبوته القب�س فال يحق للم�سرف اأن يبيع ال�سلعة اإل بعد اأن يقب�سها، واإذا كان 

الأمر كذلك فبم يتحقق القب�س �سرعًا للمبيعات املختلفة، فنحن اأمام م�ساألتني الأوىل عن حكم البيع قبل 

القب�س، وامل�ساألة الثانية عن ما يح�سل به القب�س �سرعًا.

امل�ساألة الأوىل: حكم البيع قبل القب�س

اختلف الفقهاء يف حكم البيع قبل قب�س املبيع على ثالثة اأقوال كما يلي:

والزيدية . 1 ال�سافعية  راأي  هو  وهذا  املبيع،  نوع  كان  اأيًا  قب�سه  قبل  املبيع  بيع  جواز  عدم 

)38(
والظاهرية وحممد بن احل�سن وزفر من احلنفية.

2 .
)39(

جواز البيع للمبيع قبل قب�سه اإل يف الطعام، وهذا الراأي هو امل�سهور من مذهب مالك.

3 .
)40(

جواز بيع العقار قبل قب�سه وعدم اجلواز يف املنقول، وهذا هو راأي اأبي حنيفة.

مذهب . 4 وهذا  عداها،  فيما  ويجوز  املوزونات  و  املكيالت  يف  القب�س  قبل  البيع  يجوز  ل 

)41(
احلنابلة.

وا�ستدل كل طائفة باأدلة ب�سطوها يف كتبهم ولعل ما يرتجح يف هذا قول ال�سافعية ومن وافقهم ل�ستنادهم 

املرابحات  لزم احلكم.، وبالن�سبة ملو�سوع  فقد  الن�س دون معار�س  واإذا ثبت   ،
)42(

اأحاديث يف ذلك اإىل 

الدولية فاإننا جند لأن غالب ما ي�ستورد هو مواد غذائية اأو مواد خام اأو اآلت ومعدات فهي يف الغالب 

منقولت فينبغي للبنك اأن يتحقق له القب�س قبل اإعادة بيعه لل�سلعة مرابحة.

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)، �س))).

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، مرجع �سابق،�س))).

)))) انظر: املجموع،النووي،مرجع �سابق، ج)، �س)))، ونيل االأوطار، ال�سوكاين، حممد بن علي، بريوت، دار الفكر، الطبعة االأوىل، ))))هـــ 111)م(، ج)، �س)))، 

وابن حزم، مرجع �سابق، ج)، �س1)).

)))) انظر: املدونة،االأ�سبحي، مالك بن اأن�س، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، ))))هـــ))))م، ج)، �س)).

)1)) انظر: بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)، �س))).

)))) انظر: الكايف يف فقه االإمام املبجل اأحمد بن حنبل،املقد�سي، عبد الله بن قدامة،، بريوت، املكتب اال�سالمي، ج)، �س)).

)))) منها حديث حكيم بن حزام ر�سي الله تعاىل عنه يف م�سند اأحمد قال: قلت يا ر�سول الله اإين اأ�سرتي بيوعًا فما يحل يل منها وما يحرم علي قال:)فاإذا ا�سرتيت بيعًا 

فال تبعه حتى تقب�سه(، وقد علق ال�سيخ �سعيب االأرنوؤوط على احلديث باأنه �سحيح لغريه، انظر: )ال�سيباين، اأحمد بن حنبل، م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، حتقيق: �سعيب 

االأرنوؤوط واآخرون، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية، 1)))هـــ ))))م،ج))، �س)).
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امل�ساألة الثانية: ما يتحقق به القب�س يف املرابحات الدولية

بداية اختلف الفقهاء فيما يح�سل به القب�س عمومًا، وخال�سة اآرائهم ما يلي: 

1ــ راأي احلنفية: اأن القب�س يكون بالتخلية �سواء يف العقار اأم يف املنقول، اإل يف املكيل واملوزون ونحوه 

)43(
فالقب�س يكون با�ستيفاء قدره.

2ــ املالكية: راأوا اأن قب�س العقار يكون بالتخلية، واإن كان املبيع مقدرًا كاملكيل واملوزون فبا�ستيفاء قدره، 

)44(
وما لي�س فيه حق توفية فريجع القب�س فيه اإىل العرف.

3ــ ال�سافعية: قالوا باأن الرجوع يف القب�س اإىل العرف، ففي العقار والثمر على ال�سجر بالتخلية، وما ينقل 

يف العادة كالأخ�ساب ونحوها فقب�سه بالنقل اإىل مكان ل اخت�سا�س للبائع به، وما يتناول باليد كالنقود 

)45(
والثوب وغريه فقب�سه بالتناول.

4ــ احلنابلة: ذهبوا اإىل اأن القب�س لكل �سيء بح�سبه، فاإن كان مكياًل اأو موزونًا فقب�سه بكيله ووزنه، واإن 

 
)46(

كان دراهم ونحوها فقب�سه بتناوله باليد، فريجع يف هذا كله للعرف.

فيه  ُيرجع  اأنه  الفقهاء  من  كثري  فراأى  مطلقًا،  ال�سرع  يف  ورد  اأنه  جند  القب�س  مو�سوع  يف  تاأملنا  واإذا 

، كما اأن هناك نوعًا من اأنواع القب�س وهو ما ي�سمى بالقب�س احلكمي وهو عبارة عن التخلية، 
)47(

للعرف

.
)48(

اأو عدم املانع من ال�ستيالء على ال�سيء، وقد اأقره احلنفية يف املنقولت

وهذا القب�س احلكمي ذكر الفقهاء اأنه يقوم مقام القب�س احلقيقي، وقد اأقر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل 

القب�س احلكمي فجاء يف قراره ما يلي:

»قب�س الأموال كما يكون ح�سيًا يف حالة الأخذ باليد، اأو الكيل اأو الوزن يف الطعام، اأو النقل والتحويل 

اإىل حوزة القاب�س، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكني من الت�سرف ولو مل يوجد القب�س ح�سًا؛ 

)49(
وتختلف كيفية قب�س الأ�سياء بح�سب حالها واختالف الأعراف فيما يكون قب�سًا لها«

ويف املرابحات الدولية، جند يف العرف التجاري اأن ما يفيد متكن التاجر )امل�سرتي( من ال�ستيالء على 

ال�ساحنة  ال�سركة  ت�سدرها  التي  الوثيقة  وهي  ال�سحن  ببولي�سة  ي�سمى  ما  هو  فيها  والت�سرف  �سلعته 

للب�ساعة بعد اأن ي�سلمها البائع الب�ساعة وتقيد با�سم امل�سرتي ول ميكن لأحد ا�ستالم الب�ساعة اأو الت�سرف 

فيها اإل ملن �سجلت هذه الوثيق با�سمه، فهي متثل ملكية للب�ساعة، فبت�سلمه لهذه الوثيقة ميكن اأن نقول 

اإن  اأنه قب�س الب�ساعة قب�سًا حكميًا واإن مل ينقلها، فالقب�س كما ذكرنا �سابقًا يكون حكميًا بالتخلية، ثم 

القب�س مرجعه للعرف. 

وتتنوع املرابحات الدولية بتنوع العتمادات املفتوحة، وكل اعتماد يت�سمن �سحنًا للب�ساعة ل يخلو من 

فهناك م�سطلحات خا�سة متيز  املتبعة،  الدولية  الأعراف  دوليًا ح�سب  املتعارف عليها  امل�سطلحات  اأحد 

عالقة امل�سدر وامل�ستورد وتبعة كل منهما اجتاه م�ساريف نقل ال�سلعة و�سحنها وحتمل خماطرها، وهذه 

امل�سطلحات ما ت�سمى بـالإنكوترمز )INCOTERMS(، وهي عبارة عن م�سطلحات حتدد اللتزامات املحددة 

)))) انظر:بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)،�س))). 

)))) انظر:حا�سية الد�سوقي، مرجع �سابق، ج))،�س))).

)))) انظر:املجموع،النووي،ج)، �س))).

)))) انظر:املغني،املقد�سي، ج)،�س))). 

)))) انظر: املجموع،النووي، ج)، �س))).

)))) انظر: بدائع ال�سنائع،الكا�ساين، مرجع �سابق، ج)،�س))).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)، �س ))).
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على اأطراف العقد وذلك يف حالة بيع الب�سائع خارج احلدود الوطنية.

والوقوف عند هذه امل�سطلحات مهم جدًا ملعرفة حلظة متلك امل�سرف للب�ساعة وحتمله خماطرها، حتى 

ميكن حينها للم�سرف الت�سرف بالب�ساعة بالبيع للعميل واإن مل ت�سل اأحيانًا اإىل امليناء بناء على جواز 

البيع على العني الغائبة.

فاإذا رجعنا لهذه امل�سطلحات، وهي الأ�سا�س الذي يبنى عليه، جند اأننا ن�ستطيع اأن نحدد حلظة انتقال 

امللك وحتمل املخاطر على البنك، و هذه امل�سطلحات هي عبارة عن معاجلات مل�ساريف النقل وال�سحن 

 ،)CIF(و )FOB( والتاأمني ومن يتحملها، ولعل اأهم م�سطلحني قد ي�ستخدمان يف غالب العتمادات م�سطلح

لنا  البائع وامل�سدر عند كل نوع تبني  التزامات  اإىل تف�سري هذه امل�سطلحات والوقوف عند  وبالرجوع 

الأمر، فمثاًل يف نوع )FOB( جند اأن م�سوؤولية البائع تنتهي بو�سع ال�سفينة على ظهر ال�سفينة ال�ساحنة 

وهنا يبداأ البنك بتحمل خماطرها وتكلفة �سحنها، واأما يف م�سطلح )CIF( جند اأن واجبات البائع تتمثل 

)51(
يف ما يلي:

جتهيز الب�ساعة والفاتورة التجارية ح�سب �سروط العقد. . 1

يتحمل نفقات جميع الإجراءات اجلمركية ال�سرورية لت�سدير الب�ساعة.. 2

�سفينة . 3 الو�سول بوا�سطة  اإىل ميناء  املعتاد  بالطريق  الب�ساعة  لنقل  نفقته عقدًا  اأن يربم على 

بحرية من النوع امل�ستعمل عادة يف نقل الب�ساعة.

اأن ي�سلم الب�ساعة على ظهر ال�سفينة يف ميناء ال�سحن يف التاريخ اأو �سمن الفرتة املتفق عليها.. 4

حاجز . 5 اإجتيازها  حلظة  حتى  بالب�ساعة  يلحق  الذي  ال�سرر  اأو  الفقدان  خماطر  جميع  يتحمل 

ال�سفينة يف ميناء ال�سحن.

يتحمل البائع جميع النفقات املتعلقة بالب�ساعة حتى حلظة ت�سليمها.. 6

يتحمل اأجور ال�سحن وجميع النفقات املرتتبة على نفقات حتميل الب�ساعة على ظهر ال�سفينة . 7

ونفقات التنزيل يف ميناء التفريغ املتفق عليه املرتتبة على البائع يف �سروط عقد النقل.

اأن يعلم امل�سرتي قبل وقت كاف بت�سليم الب�ساعة.. 8

اأن يزود امل�سرتي مب�ستند النقل املعتاد الذي ي�سمل نقل الب�ساعة اإىل ميناء الو�سول املتفق عليه.. 9

 اإبرام عقد التاأمني. . 10

اأما واجبات امل�سرتي فتتمثل فيما يلي:

دفع ثمن الب�ساعة وجميع نفقات عملية ال�سترياد.. 1

اأن يقبل ا�ستالم الب�ساعة واأن ي�ستلمها من الناقل يف ميناء الو�سول املعني.. 2

يتحمل خماطر الفقدان اأو ال�سرر الذي يلحق بالب�ساعة منذ حلظة اجتيازها حاجز ال�سفينة يف . 3

ميناء ال�سحن.

يتحمل نفقات التنزيل ما مل تكن مرتتبة على البائع.. 4

عندما يحق للم�سرتي حتديد موعد �سحن الب�ساعة و/ اأو ميناء الو�سول، فعليه اأن يعلم البائع . 5

بذلك قبل وقت كاف.

)1)) ينظر: اإدارة العمليات امل�سرفية الدولية،حب�س، حممد حممود، �سركة االإقبال: االأردن، الطبعة االأوىل، )11)م، �س)))

))))م،  ))))هـــ  الطبعة االأوىل،  للدرا�سات والن�سر والتوزيع،  املوؤ�س�سة اجلامعية  البيع �سيف درا�سة مقارنة،دياب، ح�سن، بريوت:  التجارية وعقد  العقود  )))) انظر: 

�س))، وحب�س، مرجع �سابق، �س))).
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يدفع نفقات املعاينة، با�ستثناء احلالة التي تتم فيها املعاينة بطلب من ال�سلطات الر�سمية يف . 6

بلد الت�سدير.

فاإنه ومع اأن البائع هو الذي يتوىل دفع قيمة التاأمني والنقل اإل اأن التاأمني اإمنا هو با�سم امل�سرتي . 7

ول�ساحله، وم�سوؤولية الهالك يف البحر اإمنا تقع على امل�سرتي، واإن ح�سل بالب�ساعة �سرر فاإن 

البائع  با�سمه، وتنتهي م�سوؤولية  التاأمينة  لأن وثيقة  امل�سرتي،  التاأمني هو  �سركة  يراجع  الذي 

)امل�سدر( مبجرد اأن جتتاز الب�ساعة حاجز ال�سفينة يف ميناء ال�سحن.

فعلى هذا ميكن للم�سرف اأن يوقع عقد املرابحة مع العميل والب�ساعة يف عر�س البحر �سواء كان نوع 

ال�سحن والعتماد )FOB( اأو )CIF( اأو اأي نوع اآخر من هذه املجموعات، و لكن ل ميكن للعميل الت�سرف 

ببيعها وهي ما تزال يف عر�س البحر لأنها ل تزال يف �سمان البنك ول يتحمل خماطرها، فال يحق للعميل 

الت�سرف فيها اإل بعد و�سولها للميناء.

احتساب المصارف والربح 

ي�سرتيها  التي  وال�سلعة  املال والربح،  براأ�س  العلم  فيه  ي�سرتط  الأمانات والذي  بيوع  املرابحة من  بيع 

امل�سرف يف املرابحة تتطلب منه نفقات اأخرى للح�سول عليها، فهل حت�سب هذه امل�سروفات والنفقات 

�سمن راأ�س مال ال�سلعة؟ 

اختلف الفقهاء يف الأمور التي ميكن اأن ت�ساف لراأ�س مال ال�سلعة املباعة مرابحة، وخال�سة اآرائهم ما يلي:

اإىل راأ�س مال  فاإنه ي�ساف  التجار،  اأن كل ما يزيد يف املبيع وقيمته، وما جرت به عادة  ــ قال احلنفية: 

ال�سلعة، فقالوا:

»ويجوز اأن ي�سيف اإىل راأ�س املال اأجرة الق�سار والطراز وال�سبغ والفتل واأجرة حمل الطعام لأن العرف 

جار باإحلاق هذه الأ�سياء براأ�س املال يف عادة التجار ولأن كل ما يزيد يف املبيع اأو يف قيمته يلحق به؛ 

.
)52(

هذا هو الأ�سل«

وقال املالكية: اأن ما يوؤثر يف عني ال�سلعة ويغري فيها، وما اأنفق على ال�سلعة مما ل ميكن اأن يتوله البائع 

كحملها ونقلها، يدخل يف راأ�س مال ال�سلعة، وقالوا:

.
)53(

»وح�سب ربح اأجرة الفعل الذي لأثره عني قائمه وكما يح�سب ربح تلك الأجرة حت�سب تلك الأجرة من باب اأوىل«

اأما ال�سافعية فراأو اأن جميع النفقات التي يراد بها النماء وال�سرتباح من ال�سلعة فاإنها تدخل يف راأ�س 

املال، قالوا: 

اأجرة  الثمن  مع  فيه  علي دخل  قام  قال مبا  فاإذا  الثمن،  �سوى  فيه  يدخل  ا�سرتيت مل  بعت مبا  قال  »فاإذا 

وتطيني  اخلتان  واأجرة  ال�سبغ  وقيمة  وال�سباغ  والرفاء  والق�سار  واحلار�س  واحلمال  والدلل  الكيال 

الدار و�سائر املوؤن التي تلتزم لال�سرتباح واأحلق بها كراء البيت الذي فيه املتاع، واأما املوؤن التي يق�سد 

)54(
بها ا�ستبقاء امللك دون ال�سرتباح كنفقة العبد وك�سوته وعلف الدابة فال تدخل على ال�سحيح«

واحلنابلة راأوا اأن كل ما يزيد به املبيع ت�سم نفقته لراأ�س املال، فمثل ذلك:

»اأن يعمل فيها عمال مثل اأن يق�سرها اأو يرفها اأو يجملها اأو يخيطها فهذه متى اأراد اأن يبيعها مرابحة اأخرب 

)))) الهداية �سرح بداية املبتدي،املرغياين، علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل الر�سداين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االأوىل، 1)))م،ج)، �س)).

)))) حا�سية الد�سوقي، مرجع �سابق، ج))،�س ))).

)))) رو�سة الطالبني وعمدة املفتني،النووي، حميي الدين بن �سرف اأبو زكريا،املكتب االإ�سالمي، بريوت، لبنان، طبعة)1))هـ، ج)، �س)))،))).
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)55(
باحلال على وجه �سواء عمل ذلك بنف�سه اأو ا�ستاأجر من علمه هذا ظاهر كالم اأحمد«

فمن هذه الأقوال ميكن القول باأن ما ي�ساف اإىل راأ�س مال ال�سلعة هو ما يوؤدي اإىل زيادة يف قيمتها، وما 

جرت به عادة التجار، وما اأنفق عليها مما هو �سروري ول ي�ستطيع عمله البائع، وجميع النفقات التي 

يراد بها النماء وال�سرتباح.

ففي املرابحات الدولية يف امل�سارف ميكن اأن نفند امل�ساريف التي ترافق عملية املرابحة الدولية كالآتي:

م�ساريف الدرا�سة للعميل 	 

م�ساريف النقل وال�سحن لل�سلعة 	 

م�ساريف فتح العتماد 	 

م�ساريف التاأمني 	 

م�ساريف اإدارية	 

ــ فاأما م�ساريف الدرا�سة للعميل فهي �سابقة لعملية ال�سراء، وحتى لتوقيع الوعد، ويتم فيها اإعداد درا�سة 

وذلك  الئتمانية،  الدرا�سة  اأ�سا�سيات  من  ذلك  غري  اإىل  و�سمعته  ال�سمانات  ناحية  من  للعميل  ائتمانية 

و�سوًل للموافقة على منحه التمويل ابتداًء، فيالحظ اأن هذه امل�ساريف ل عالقة لها بال�سلعة، فال يجوز 

للم�سرف اأن يدخلها من �سمن راأ�س مال املرابحة، ومل يقل اأحد من الفقهاء بجواز اإ�سافتها اإىل ال�سلعة، 

لكن يجوز التفاق بني امل�سرف والعميل على هذه العمولة منف�سلة اإذا كانت ل�ساحله، ومبوافقته، ول 

تدخل �سمن راأ�س مال املرابحة.

ــ واأما م�ساريف النقل وال�سحن فاإن هذا مما يرتبط بال�سلعة ول ميكن اأن يتوله البائع وجرت به عادة 

التجار باحت�سابه �سمن راأ�س مال ال�سلعة.

ــ اأما م�ساريف فتح العتماد فهي عبارة عن م�ساريف تدفع مقابل اإجراءات احل�سول على ال�سلعة فهي 

م�سروفات لزمت ال�سلعة، وقد جرت عادة التجار باإحلاقها بال�سلعة.

بعينها ب�سفة  تت�سل  كانت ل  واإن  ال�سلعة  تنفق على  التي  امل�سروفات  تعترب من  التاأمني  ــ وم�سروفات 

مبا�سرة فيجوز اإ�سافة م�ساريف التاأمني لثمن ال�سلعة وذلك بالتفاق مع العميل.

ــ وبالن�سبة للم�سروفات الإدارية، وهي التي تتعلق مبا يقوم به امل�سرف من اأعمال مقابل فتح العتماد، 

اأتعاب  ت�سمل  التي  الإدارية  امل�سروفات  فهذه  موظفوه،  به  يقوم  وما  ذلك،  حيال  ي�سرفه  وما  ومتابعته، 

املوظفني ل يجوز احت�سابها �سمن كلفة الب�ساعة، فال ت�ساف اإل امل�سروفات املالية املبا�سرة املدفوعة للغري، 

)56(
وهذه امل�سروفات الإدارية اإمنا هي من متام عملية ال�سراء التي ي�ستحق بها امل�سرف الربح الأ�سلي.

احتساب الربح

حيث اأن من �سروط املرابحة ال�سرعية العلم براأ�س املال والربح، فيجب على امل�سرف يف حتديده للربح 

اأن يكون معلومًا وحمددًا للعميل، �سواء كان مببلغ مقطوع اأو بن�سبة من ثمن ال�سراء، ول ينبغي اأن يكون 

العقد عائمًا يف دللته على الربح بربطه مبوؤ�سرات اأخرى، فيجب اإثبات الثمن والربح يف عقد املرابحة.

التاأمني يف املرابحات الدولية غالبًا ما ي�ستدعي الو�سع التاأمني على الب�سائع امل�ستوردة، والتاأمني ب�سكله 

)))) املغني،املقد�سي، ج)،�س))).

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، مرجع �سابق،�س))).
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واملخالفات  الغرر  من  فيه  ملا  بتحرميه  املعا�سرين  الفقهاء  وجمهور  الفقهية  املجامع  اأفتت  قد  التقليدي 

ال�سرعية الأخرى التي تالزمه، وقد ا�ستقر الأمر يف البلدان الإ�سالمية اليوم وغريها على البديل الإ�سالمي 

يف التاأمني مبا ي�سمى بالتاأمني التعاوين التكافلي وهو جائز ب�سوابطه ال�سرعية ح�سب فتاوى املجامع 

 
)57(

الفقهية والفقهاء املعا�سرين.

ن على الب�ساعة، فاإنه ينبغي التقيد مبا يلي:  فاإذا ا�ستدعى الأمر يف املرابحات الدولية اأن يوؤمَّ

اأن يتوىل امل�سرف بنف�سه اأو عن طريق وكيل له التاأمني على الب�ساعة امل�ستوردة طاملا اأن . 1

امل�سرف هو امل�ستورد الفعلي، وهو الذي �سيمتلك ال�سلعة قبل بيعها للعميل، ول يجوز اأن 

يوؤمن العميل على الب�ساعة.

التعاوين . 2 التاأمني  مبداأ  على  تقوم  اإ�سالمية  تاأمني  �سركة  يف  بالتاأمني  امل�سرف  يقوم  اأن 

التكافلي، ول يجوز له اأن يوؤمن لدى �سركة تاأمني تقليدية، اإل يف حالت ال�سرورة التي ل 

ميكن بحال التاأمني يف �سركة تاأمني اإ�سالمية، وكان التاأمني لزمًا لذلك.

حكم البيع بالتقسيط 

من  الغر�س  اأن  اإذ  التق�سيط  ببيع  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  بال�سراء  لالآمر  الدولية  املرابحة  بيع  يقرتن 

العملية برمتها اإعانة العميل على ال�سداد املجزاأ، اإذ ل ميلك العميل قيمة الب�ساعة دفعة واحدة، ولو ملكها 

ملا جلاأ اإىل امل�سرف لإجراء عملية املرابحة، فينعقد بيع املرابحة على اأ�سا�س تق�سيط الثمن، مع اأن الثمن 

مت احت�سابه مع الربح بناء على اأ�سا�س فرتة ال�سداد، فارتبط الربح بالأجل، وهذا هو حمور بيع التق�سيط 

فبيع التق�سيط عرفته جملة الأحكام العدلية باأنه: 

)58(
»تاأجيل الدين مفرقًا اإىل اأوقات متعددة معينة«

وبيع التق�سيط هو نوع بيع يوؤجل فيه الثمن اإىل اأجزاء، وتاأجيل الثمن والدين جائز بن�س القراآن الكرمي، 

و�سحيح ال�سنة النبوية، واإجماع الفقهاء، ومن الأدلة من الكتاب العزيز قول احلق جل وعز:)يا اأيها الذين 

)59(
اآمنوا اإذا تداينتم بدين اإىل اأجل م�سمًى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل(

ومن ال�سنة النبوية ما ثبت عن عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي الله تعاىل عنها:)اأن ر�سول الله �سلى الله عليه 

.
)60(

و�سلم ا�سرتى من يهودي طعامًا اإىل اأجل ورهنه درعه(

اأما الإجماع فقد ذكر يف كتب الفقهاء، ول ُيعلم لهذا الأ�سل خمالف، قال ابن بطال:)ال�سراء بالن�سيئة جائز 

.
)61(

بالإجماع(

فتاأجيل الدين جائز، ول ي�ستثى من ذلك اإل ما ورد به ا�ستثناء كراأ�س مال ال�سلم، وال�سرف، وغريه مما هو 

مذكور يف بابه، وتبقى م�ساألة اأخرى مهمة يف بيع التق�سيط وهي: حكم الزيادة يف الثمن نظري الأجل يف 

، فهم يرون 
)62(

البيع، فهذا الأمر جائز عند الفقهاء باتفاق املذاهب الأربعة، وقد ا�ستدلوا على ذلك بعدة اأدلة

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)،�س))).

)))) درر احلكام �سرح جملة االأحكام،حيدر، علي،، حتقيق وتعريب:املحامي فهمي احل�سيني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج)، �س1)). 

)))) �سورة البقرة، اآية:)))))

)1)) احلديث متفق عليه:اجلامع ال�سحيح،البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبد الله، حتقيق وتعليق م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة، )1))هـــ))))م، 

ج)،�س))).و�سحيح م�سلم،الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج الق�سريي، حتقيق وتعليق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،ج)،�س)))).

))))  التلخي�س احلبري،الع�سقالين، مرجع �سابق، ج)، �س))).

)))) ينظر: جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، جملة جممع الفقه االإ�سالمي، مو�سوع بيع التق�سيط، يف املجلد الثاين.
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جواز بيع الثمن باأكرث من �سعر يومه لأجل الأجل، وذلك ب�سوابط اأهمها:

اأن ل يقع البيع مع الرتدد بني النقد والن�سيئة، ول باأ�س به قبل ذلك يف جمل�س ال�سوم.. 1

معلومية الآجال.. 2

األ يكون هناك زيادة بعد ثبوت الدين يف الذمة. . 3

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  بجدة  ال�ساد�س  موؤمتره  دورة  يف  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  جاء  وقد 

من17ــ23�سعبان1410هـ حول بيع التق�سيط مبا يلي:

» جتوز الزيادة يف الثمن املوؤجل عن الثمن احلال، كما يجوز ذكر ثمن املبيع نقدًا، وثمنه بالأق�ساط ملدد 

النقد  بني  الرتدد  مع  البيع  وقع  فاإن  التاأجيل.  اأو  بالنقد  العاقدان  جزم  اإذا  اإل  البيع  ي�سح  ول  معلومة، 

.
)63(

والتاأجيل باأن مل يح�سل التفاق اجلازم على ثمن واحد حمدد، فهو غري جائز �سرعًا«

معالجة المديونيات 

املمنوحة  الفرتة  املق�سط خالل  الثمن  امل�سرتي، وهي بقية  العميل  املرابحة مديونية على  ين�ساأ عن بيع 

ل  اأنها  اإذ  وقتها  املديونيات يف  �سداد هذه  ل�سمان  الإ�سالمية  امل�سارف  اأمام  لل�سداد، وهذا ميثل حتديًا 

ت�ستطيع اأن حتّمل العميل فوائد مركبة على املبلغ حال التاأخر عن ال�سداد.

فما هي املعاجلات ال�سرعية يف حال مماطلة العميل عن ال�سداد، وما حكم ا�سرتاط التعوي�س على املدين 

حال تاأخره عن ال�سداد.

احلكم  م�ساألة  هو  ال�سرعية  والهيئات  املعا�سرين  الفقهاء  اأو�ساط  بني  جدًل  ميثل  الذي  املو�سوع  ولعل 

ال�سرعي يف ال�سرط اجلزائي يف الديون، مبعنى اأن ي�ساف للعقد �سرط جزائي يلتزم فيه املدين املماطل 

بدفع مبلغ من املال كعقوبة له عند التاأخر عن ال�سداد، فهل هذا جائز �سرعًا اأم اأنه من قبيل الربا املحرم.

وقد اتفق الفقهاء على �سرورة اإنظار املدين املع�سر عماًل بقول الله تعاىل:)واإن كان ذو ع�سرة فنظرٌة اإىل 

)64(
مي�سرة واأن ت�سدقوا خرٌي لكم اإن كنتم تعلمون(

كما اأنهم كذلك اتفقوا على اأن ا�سرتاط الزيادة ابتداء على الدين مقابل التاأخر يف ال�سداد ل جتوز �سرعًا 

لأنها من ربا الن�سيئة املحرم.

واأما يف حال املدين املماطل والذي يت�سبب يف �سرر للم�سرف الدائن له جراء مماطلة هذا العميل فاإن 

الفقهاء املعا�سرين اختلفوا يف جواز ا�سرتاط التعوي�س على العميل عن ال�سرر اأو ما ي�سمى بال�سرط 

اجلزائي على راأيني:

، وهو ما 
)65(

1ــ القائلون بجواز هذا ال�سرط يف العقد، وقد ذهب اإىل هذا الراأي بع�س الفقهاء املعا�سرين

، كما اأخذ بذلك هيئات الفتوى ال�سرعية يف عدد 
)66(

اعتمدته جلنة الفتوى ال�سرعية يف جمموعة دلة الربكة

من امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، وقد اأجاز ذلك املجل�س ال�سرعي يف هيئة املحا�سبة واملراجعة 

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، مرجع �سابق، عدد)، ج)،�س))).

)))) �سورة البقرة، اآية:)))))

)))) ينظر: مطل الغني ظلم يحل عر�سه وعقوبته،بن منيع، عبد الله بن �سليمان، جملة البحوث الفقهية املعا�سرة، العدد )))(، �سنة ))))هـ. ال�سرط اجلزائي يف الديون 

َوا علي حممد احل�سني، بحث قدم يف موؤمتر »دور املوؤ�س�سات امل�سرفية االإ�سالمية يف اال�ستثمار والتنمية« الذي ُعقد يف كلية ال�سريعة والدرا�سات  درا�سة فقهية مقارنة،ال�سَ

االإ�سالمية يف جامعة ال�سارقة، يف الفرتة ما بني ))ــ)( من �سهر اأيار عام )11) م.

)))) فتاوى ندوات الربكة )1))هـــ ))))هـ،الهيئة ال�سرعية لدلة الربكة، جدة: جمموعة دلة الربكة، الطبعة اخلام�سة، ))))هـــ ))))م، �س)).
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الراأي  ، وهذا 
)67(

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية كما ورد ذلك يف املعيار ال�سرعي اخلا�س باملدين املماطل

)68(
ا�ستند اأهله اإىل اأدلة منها ما جاء يف حديث« يل الواجد ظلم يحل عر�سه وعقوبته«.

فقالوا اأن من �سمن العقوبة على املدين املماطل العقوبة املالية، كما اأن الأ�سل يف ال�سريعة اأن ال�سرر يزال 

ول �سرر ول �سرار واإن الدائن يت�سرر بح�سول املماطلة من املدين، وحال املدين املماطل كحال الغا�سب، 

فبناء على هذه املعطيات بنى هوؤلء قولهم بجواز ال�سرط بالتعوي�س من املدين املماطل فيما يلحق الدائن 

من �سرر.

2ــ الراأي القائل بعدم اجلواز، ومينع هذا ال�سرط يف عقود املداينات، فاإن ذلك قد يف�سي اإىل ربا الن�سيئة 

املحرم وهو الزيادة على اأ�سل الدين مقابل التاأخر يف ال�سداد، وقد قال بهذا الراأي جمموعة من الفقهاء 

)69(
املعا�سرين، وقد اأيد هذا الراأي جممع الفقه الإ�سالمي.

عن  فالبعد  املداينات،  يف  اجلزائي  ال�سرط  عن  اأمكن  ما  بالبتعاد  بالأحوط  الأخذ  هنا  يرتجح  ما  ولعل 

ال�سبهات التي قد تف�سي للحرام مطلوب كما اأن ا�ستدللت القائلني باجلواز ل تخلو من نقا�س بالإ�سافة 

اأن ذلك قد يفتح بابًا من املخالفات التطبيقية لهذا ال�سرط وهو ما قد ُيلم�س واقعًا، فالأوىل اأن ي�سار حللول 

اأخرى ما اأمكن ذلك.

وهي  الإ�سالمي،  الفقه  وجممع  ال�سرعية  الهيئات  اأقرتها  قد  التي  وال�سوابط  املعاجلات  بع�س  وهذه 

معاجلات احرتازية ومعاجلات بعد وقوع التعرث من العميل يف ال�سداد.

ينبغي اأوًل من امل�سرف الإ�سالمي اأخذ ال�سمانات الكافية من العميل قبل الدخول معه يف . 1

عمليات متويل، ومن اأهم ال�سمانات اختيار امل�سرف لعمالئه اجليدين، ثم التاأكد من كفاية 

الرهونات وال�سمانات املقدمة و�سالمتها.

يجب اأن تكون ال�سمانات والرهونات م�سروعة.. 2

ل يجوز للم�سرف ا�سرتاط عدم انتقال ملكية ال�سلعة للعميل اإل بعد �سداد كامل الثمن، لأنه . 3

مبجرد العقد ينبغي اأن تتم اآثاره من انتقال امللك ليكون البيع �سحيحًا نافذًا.

ل يجوز للم�سرف ما ي�سمى باإعادة جدولة الديون باأن ميدد يف فرتة ال�سداد مقابل الزيادة . 4

يف الدين، فهذا من الربا الن�سيئة املحرم �سرعًا. 

املع�سر، واإتباع . 5 املماطل واملدين  املدين  التفريق بداية بني  الإ�سالمي  ينبغي على امل�سرف 

كنتم  اإن  لكم  خرٌي  ت�سدقوا  واأن  مي�سرة  اإىل  فنظرٌة  ع�سرة  ذو  كان  تعاىل:)واإن  الله  قول 

.
)70(

تعلمون(

وقد اأقر جممع الفقه الإ�سالمي جمموعة من احللول يف معاجلة املديونيات وقد جاء يف قراره ب�ساأن البيع 

بالتق�سيط ما يلي:

»اإذا تاأخر امل�سرتي املدين يف دفع الأق�ساط عن املوعد املحدد فال يجوز اإلزامه اأي زيادة على الدين ب�سرط 

�سابق اأو بدون �سرط، لأن ذلك ربا حمرم.

)))) املعايري ال�سرعية،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية،مرجع �سابق، املعيار ))(،�س)).

)))) احلديث اأخرجه اأبو داود، كتاب االأق�سية، باب احلب�س يف الدين وغريه، حديث رقم:))))، )انظر، ال�سج�ستاين، مرجع �سابق، ج)، �س)))(، و�سحح احلديث االألباين 

يف امل�سكاة )انظر: التربيزي، حممد بن عبد الله اخلطيب،م�سكاة امل�سابيح، حتقيق: حممد نا�سر الدين االألباين،بريوت: املكتب االإ�سالمي، الطبعة الثالثة،)1))هـــ))))م، 

ج)، �س))).

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)،�س))).

)1)) �سورة البقرة، اآية:)))))
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ــ يحرم على املدين املليء اأن مياطل يف اأداء ما حل من الأق�ساط، ومع ذلك ل يجوز �سرعًا ا�سرتاط التعوي�س 

يف حالة التاأخر عن الأداء.

ــ يجوز �سرعًا اأن ي�سرتط البائع بالأجل حلول الأق�ساط قبل مواعيدها، عند تاأخر املدين عن اأداء بع�سها، 

ما دام املدين قد ر�سي بهذا ال�سرط عند التعاقد.

ــ ل حق للبائع يف الحتفاظ مبلكية املبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع اأن ي�سرتط على امل�سرتي رهن 

)71(
املبيع عنده ل�سمان حقه يف ا�ستيفاء الأق�ساط املوؤجلة«.

المبحث الثالث: تقييم المرابحات الدولية في المصارف اإلسالمية

اأو  الدولية عن طريق احلوالت  املرابحات  اإجراءا  الدولية ما بني  باملرابحات  التمويل  اإجراءات  تتعدد 

بوا�سطة التح�سيل امل�ستندي اإل اأن اأهمها املرابحات الدولية التي تتم عرب اآلية العتمادات امل�ستندية فهي 

امل�سارف  اأن  املتعاقدة كما  لالأطراف  اأكرث �سمانًا  الدولية، وذلك لأنها  باملرابحات  التمويالت  الغالب يف 

الإ�سالمية تف�سلها اأكرث لأن دور امل�سرف فيها يكون اأكرث ح�سورًا يف العملية مما يقوى اجلانب ال�سرعي 

يف هذه ال�سيغة من �سيغ التمويل، وفيما يلي بيان لالآليات الإجرائية التي يقوم بها البنك الإ�سالمي يف 

)72(
تنفيذه لهذه ال�سيغ.

أواًل: المرابحات الدولية بالتحصيل المستندي 

ت�سليمه  مقابل  للم�سدر  م�ستحق  العميل  من  ملبلغ  امل�سرف  حت�سيل  عن  عبارة  هو  امل�ستندي  التح�سيل 

م�ستندات حمددة.

عملية  يتوىل  الذي  وهو  امل�ستورد  هو  البنك  يكون  باأن  امل�ستندي  بالتح�سيل  الدولية  املرابحات  وتتم 

للمبلغ  املر�سل  بذاته  وهو  املح�سل  بدور  البنك  يقوم  وهنا  العملية،  تفا�سيل  على  امل�سدر  مع  التفاق 

والدافع، وملزيد من الإي�ساح فاإن ما يقوم به البنك الإ�سالمي يف املرابحات الدولية بوا�سطة التح�سيل 

امل�ستندي يتمثل يف الإجراءات التالية:

يتم التفاق امل�سبق خارجيًا بني العميل وامل�سدر مبدئيًا على تفا�سيل الب�ساعة وموا�سفاتها . 1

واآلية التبادل على اأن تكون بوا�سطة التح�سيل امل�ستندي.

للبنك بطلب متويله مرابحة عن طريق التح�سيل امل�ستندي للب�ساعة املبني . 2 يتقدم العميل 

موا�سفاتها من امل�سدر اخلارجي ويرفق فاتورة عر�س ال�سعر واملوا�سفات.

الدار�س . 3 ويرفق  الئتمانية  الناحية  من  الطلب  لدرا�سة  ال�ستثمار  ق�سم  اإىل  الطلب  يحول 

للعملية تو�سيته واملت�سمنة ال�سمانات والأرباح.

يرفع الطلب لأخذ امل�سادقات من اجلهات املعنية يف البنك، وي�سرتط البنك هنا موافقة اإدارة . 4

ال�سرعية  للرقابة  الطلب  الفرع  يقدم  وقد  العملية،  على  تو�سيتها  واأخذ  ال�سرعية  الرقابة 

ابتداء قبل الدرا�سة حتى ي�سمن املوافقة قبل البدء باإجراءات الدرا�سة.

بعد امل�سادقة يتم توقيع وعد ال�سراء مع العميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 5

)))) جممع الفقه االإ�سالمي الدويل التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�سالمي، قرارات وتو�سيات جممع الفقه االإ�سالمي، جملة املجمع، عدد)، ج)،�س))).

)))) مت االعتماد هنا على املقابالت مع اأق�سام اال�ستثمار واحلواالت واالعتمادات يف بع�س البنوك االإ�سالمية اليمنية.
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يتم التوجيه لق�سم العتماد بتنفيذ العملية عن طريق التح�سيل امل�ستندي ح�سب ال�سروط . 6

املذكورة يف قرار امل�سادقة.

عملية . 7 بقبوله  فيها  يبلغه  امل�سدر  بنك  اإىل   )swift( ر�سالة  باإر�سال  العتمادات  ق�سم  يقوم 

يف  البنك  عليه  ي�سدد  ما  وهو  البنك،  با�سم  امل�ستندات  و�سول  �سرورة  ويذكر  التح�سيل 

توجيهه للعميل ب�سرورة اإخطار امل�سدر بذلك.

يتابع ق�سم العتماد اإجراءات و�سول امل�ستندات ويتم الدفع من ح�ساب البنك ح�سب التفاق . 8

اإىل م�سرف امل�سدر.

يتم التوقيع مع العميل لعقد املرابحة وت�سليمه امل�ستندات بعد جتيريها له.. 9

وحمور ال�سرعية يف عمليات املرابحات الدولية بالتحا�سيل �سرورة وجود الإيجاب والقبول من خالل 

التوا�سل مع امل�سدر من قبل البنك واإعالمه بالبيع للبنك، وو�سول امل�ستندات الأ�سا�سية كبولي�سة ال�سحن 

والفاتورة التجارية با�سم البنك، واأن يقوم البنك بالتاأمني على الب�ساعة. 

ثانيًا: المرابحات الدولية بالحوالت 

ير�سل  ذلك  على  وبناًء  امل�ستفيد  للم�سدر  احلوالة  �ساحب  كذلك  وهو  املحول  امل�سرف  هو  هنا  والبنك 

بعد متلكها، وتتم  مرابحة  بالب�ساعة  العميل  البنك  البنك وميول  با�سم  التفاق  الب�ساعة ح�سب  امل�سدر 

الآليات للمرابحات باحلوالت اخلارجية يف البنك الإ�سالمي عن طريق الإجراءات التالية:

يتم التفاق بني العميل وامل�سدر على تفا�سيل العملية واأن تكون الآلية بوا�سطة احلوالة . 1

امل�سرفية حل�ساب العميل.

يتقد العميل بطلب متويله للب�ساعة املحددة من امل�سدر مرابحة عن طريق احلوالة امل�سرفية.. 2

للجهات . 3 التو�سية  الئتمانية، وتر�سل  الناحية  من  ال�ستثمار  ق�سم  العملية يف  درا�سة  تتم 

املخت�سة يف الإدارة.

تتم الدرا�سة واتخاذ القرار مبنح التمويل من عدمه وي�سرتط لذلك موافقة الرقابة ال�سرعية، . 4

ال�سرعية  اأو  الئتمانية  �سواء  بال�سروط  م�سفوعة  امل�سادقة  اإعادة  يتم  املوافقة  حال  ويف 

الالزمة للتنفيذ.

بعد امل�سادقة يتم توقيع وعد ال�سراء مع العميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 5

يتم التوجيه لق�سم احلوالت اخلارجية بتحويل العميل حل�ساب امل�سدر يف امل�سرف املعني . 6

من قبله.

عند و�سول امل�ستندات يتم توقيع عقد املرابحة مع العميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 7

للبنك ويتم حتويل . 8 بها وكيل  بلدان يوجد  اإل يف  املرابحات باحلوالت  تتم  الغالب ل  يف 

با�سم  امل�سدر  اأو من  ال�سوق اخلارجي  ال�سلع من  ب�سراء  الوكيل  مبا�سرة ويقوم  له  املبلغ 

اأو يقوم بت�سليمها للعميل مبا�سرة  اإىل البنك عرب و�سيلة ال�سحن  البنك ثم يقوم باإر�سالها 

هناك يف حالة واجده اأو لوكيله.

واملرابحات الدولية باحلوالت تعرتيها بع�س املالحظات ال�سرعية وخ�سو�سًا اإذا كانت الآلية باأن يتم اإر�سال 
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احلوالة اأوًل للم�سدر ثم بعد ذلك يتم اإر�سال الب�ساعة، فقد يتم اإر�سال الب�ساعة با�سم العميل وهنا وبعد دفع 

مبلغ احلوالة ي�سبح من ال�سعب تدارك هذا اخلطاأ الذي قد يفقد العملية �سرعيتها، وقد يق�سر البنك اأحيانًا 

يف م�ساألة التوا�سل امل�سبق مع امل�سدر والتفاق التعاقدي الذي لبد اأن يكون بينه وبني امل�سدر.

ثالثًا: المرابحات الدولية باالعتمادات المستندية )إعتمادات المرابحة(

تتم اإجراءات التمويل باملرابحات الدولية )اإعتمادات املرابحة( عرب اأكرث من ق�سم يف البنك الإ�سالمي، 

وتتم  العتمادات،  وق�سم  ال�ستثمار،  ق�سم  الدولية:  املرابحات  اإجراءات  عليها  تقع  التي  الأق�سام  واأهم 

عملية املرابحات الدولية بهذه اخلطوات:

ل�سراء هذه . 1 ال�سوق اخلارجي بطلب  �سلعة معينة من  ل�سراء  التمويل  العميل طالب  يتقدم 

ال�سلعة، ويرفق بالطلب عر�س �سعر بال�سلعة وموا�سفاتها من امل�سدر، وتفا�سيل العملية، 

ويقدم هذا الطلب اإىل ق�سم ال�ستثمار. 

الناحية . 2 من  والعميل  العملية  درا�سة  الدرا�سة، وتتم  اإىل  ال�ستثمار  ق�سم  الطلب يف  يحال 

الئتمانية. 

�سواء . 3 املخت�سة،  للجنة  يرفعه  ال�ستثمار، وبدوره  ق�سم  رئي�س  اإىل  تقريره  الدار�س  يرفع 

التمويل، وذلك ح�سب  قرار منح  للموافقة على  البنك  التنفيدية يف  اللجنة  اأو  الفرع  جلنة 

ال�سالحيات املمنوحة. 

بعد املوافقة على قرار منح التمويل ير�سل القرار بتفا�سيله اإىل ق�سم ال�ستثمار. . 4

تتم اإجراءات ق�سم ال�ستثمار من ا�ستيفاء ال�سمانات من العميل وتوريد الدفعة املقدمة.. 5

يتم توقيع وعد ال�سراء بني رئي�س ال�ستثمار والعميل يف ق�سم ال�ستثمار.. 6

النوعية . 7 ح�سب  اعتماد  لفتح  العتمادات  ق�سم  اإىل  ال�ستثمار  ق�سم  من  ر�سالة  اإر�سال  يتم 

والبيانات التي يطلبها العميل، والتي مت التفاق مع البنك عليها، ويوقع العميل على ذلك.

تر�سل ر�سالة �سويفت بفتح العتماد باملبلغ ل�سالح امل�ستفيد )امل�سدر(، وهنا يحر�س البنك . 8

على اإر�سال ن�س من �سمن الر�سالة يوؤكد �سرورة اأن تكون جميع امل�ستندات با�سم البنك، 

ويتم كذلك التفاق على التاأمني مع العميل، وح�سب نوعية العتماد املفتوح. 

العتمادات، . 9 ق�سم  طريق  عن  تعديالت  اأي  طراأت  واإن  وتفا�سيله،  العتماد  متابعة  تتم 

ومبوافقة العميل. 

 ت�سل امل�ستندات اإىل ق�سم العتمادات، والذي بدوره ير�سلها اإىل ق�سم ال�ستثمار، بعد التاأكد . 10

من �سحتها و�سالمتها واأنها با�سم البنك. 

املرابحة . 11 عملية  لإمتام  املجيء  العميل  من  التنفيذ  ق�سم  طريق  عن  ال�ستثمار  ق�سم  يطلب   

بعد  ل�ساحله  جتيريها  ويتم  امل�ستندات،  على  يوافق  بدوره  وهو  العقود،  على  والتوقيع 

التوقيع على عقد املرابحة، وتثبت الأق�ساط على العميل حيث يقوم ب�سدادها ح�سب الفرتة 

املمنوحة. 
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التقييم من الناحية الشرعية.

بداية تتم اآلية اإجراء املرابحة الدولية بو�سعها وترتيبها ال�سليم يف البنوك الإ�سالمية على وجه العموم، 

ثم اإن امل�سرف يقوم بدوره بالآتي:

التاأكد من نوعية ال�سلع امل�ستوردة، فال يوافق على متويل �سلع حمرمة، اأو�سلع اأفتت الهيئة . 1

متويل  بعدم  حتى  ال�سرعية  الهيئات  اأفتت  قد  امل�سارف  بع�س  ففي  متويلها،  جواز  بعدم 

املواد ال�سارة وامل�ستبه فيها كتمويل الدخان وما �سابهه. 

التحري اأن يكون التاأمني يف �سركة تاأمني اإ�سالمية وي�سرتط ذلك على العميل.. 2

وبالأخ�س . 3 امل�سرف،  با�سم  الدولية  املرابحات  لعمليات  امل�ستندات  جميع  اأن  من  التاأكد 

الفاتورة التجارية وبولي�سة ال�سحن. 

املنفذ . 4 ي�ستلزم نزول  كان  ما  اإل  الدولية  املرابحات  تنفيذ على  اأية م�ساريف  عدم احت�ساب 

لال�ستالم والت�سليم.

اإجراءاته . 5 التحري من بلد املن�ساأ لل�سلعة، وهذا مما تفرد به بنك �سباأ الإ�سالمي يف بع�س 

ملرحلة من املراحل وذلك بعد الفتوى ال�سادرة ب�سرورة مقاطعة الدمنارك لن�سرها الر�سوم 

عن  العمالء  لبع�س  البنك  اعتذر  هذا  على  فبناء  و�سلم،  عليه  الله  �سلى  للر�سول  امل�سيئة 

متويلهم خالل تلك الفرتة من الدمنارك.

املتعاملني . 6 بع�س  لتلبية حاجات  ال�سليمة  العملية  بع�س احللول  بعمل  البنوك  بع�س  قيام 

فيها  يكرث  التي  البلدان  اأهم  يف  وكالء  توكيل  اإىل  فعمد  باحلوالت،  املرابحات  يف  امللحة 

املرابحات  اإجراء  للعمالء  �سهل  التوكيالت  هذه  وبعمل  والإمارات،  كال�سني  ال�سترياد 

باحلوالت و�سمن �سالمة اجلانب ال�سرعي.

ــ اأما املالحظات على املرابحات الدولية التي تنفذها البنوك الإ�سالمية فاإنه ميكن اأن نتحدث عنها من خالل 

النقاط التالية: 

ال�ستثمار،  ق�سم  قبل  من  تقدر  البنوك  بع�س  يف  فاإنها  للعميل  الئتمانية  الدرا�سة  مل�ساريف  بالن�سبة  1ــ 

مال  لراأ�س  فهي ت�ساف  الب�ساعة،  كلفة  ثمن  عليها ربح �سمن  ال�سلعة، ويحت�سب  اإىل م�ساريف  وت�ساف 

ال�سلعة، وهذا غري جائز اإذ اأن هذه امل�ساريف خارجة عن ال�سلعة بل هي م�ساريف خارجية تخت�س بدرا�سة 

العميل، ول ترتبط بال�سلعة، وجاء يف املعيار ال�سرعي اخلا�س باملرابحة اأنه ميكن حل هذه امل�سروفات 

وكلفتها من خالل التفاق عليها بني العميل وامل�سرف خارج ثمن ال�سلعة اإذا كانت من م�سلحة العميل.

فعلى هذا ينبغي اأن ُيتفق مع العميل على توريد املبلغ ب�سكل خا�س مقابل الدرا�سة الئتمانية، اأو يقتطع 

من ح�سابه اجلاري، ول ي�ساف لثمن ال�سلعة وبالتايل ل يكون عليه ربح.

2ــ عند فتح العتماد يقوم العميل بالتوقيع على فتح العتماد، وهذه الوثيقة ل تختلف عن وثيقة طلب فتح 

اعتماد ذاتي، فيوقع العميل هنا بناء على اأنه هو فاحت العتماد وهو امل�ستورد، والأ�سل اأن تختلف وثيقة 

البنك،  ل�سالح  اإمنا هو  الدولية  املرابحات  العتماد يف  الذاتي، كون  العتماد  فتح  العتماد مرابحة عن 

والبنك هو امل�ستورد، وعند �سوؤال ق�سم العتمادات عن �سبب ذلك اأفادوا باأنهم يلجاأون لذلك لإقرار العميل 

على التفا�سيل لفتح العتماد والب�ساعة امل�ستودة. 

ولكن ميكن تعديل هذه الوثيقة بعنوان طلب مرابحة اعتماد م�ستندي، وتكون كوثيقة طلب �سراء من العميل وفيها:
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اإ�سارة اإىل وثيقة وعد ال�سراء املوقعة معكم بتاريخ ).......( فاإننا نطلب منكم �سراء الب�ساعة املو�سوفة 

اأدناه من خالل فتح اعتماد م�ستندي كالآتي:..، ويذكر بعد ذلك نوعية العتماد وتفا�سيله. 

العميل اجلاري،  العتماد تخ�سم من ح�ساب  فتح  فاإن عمولة  العتماد  فتح  عند  البنوك  من  3ــ يف كثري 

وكذلك اإذا ح�سل اأي تعديل اأو متديد يف العتماد فاإنه يخ�سم من ح�ساب العميل، وهذا غري جائز اإذ اأن 

العميل هنا ل عالقة له بعملية �سراء البنك من امل�سدر، والعتماد اإمنا يتوله البنك ب�سفته امل�ستورد.

4ــ بالن�سبة للتاأمني على الب�ساعة امل�ستوردة، فاإنه اإذا قام امل�سدر بالتاأمني على الب�ساعة فهي تدخل �سمن 

من  بالتاأمني  يقوم  فاإنه  حمليًا  البنك  اأّمن  اإذا  اأما  هنا،  اإ�سكال  ول  ربح،  عليها  ويحت�سب  الب�ساعة،  كلفة 

ح�ساب العميل اجلاري، ول ت�ساف قيمة التاأمني اإىل ال�سلعة. 

وخمالف  جائز  غري  وهذا  العميل،  ح�ساب  من  التاأمني  كلفة  بخ�سم  البنك  قيام  يف  هنا  املخالفة  وتكمن 

لالأ�سول ال�سرعية لعملية املرابحة. 

تاأكيد  مع  وحتى  احلوالت  وبوا�سطة  امل�ستندي  التح�سيل  بوا�سطة  املرابحات  عمليات  يف  يالحظ  5ــ 

العاملني  اأن  اإل  البنك وامل�سدر  العملية بني  امل�سدر لإبرام  التوا�سل مع  ال�سرعية على �سرورة  الهيئات 

امل�ستندات  اإر�سال  ب�سرورة  لإبالغه  امل�سدر  مع  العميل  بتوا�سل  يكتفون  وقد  الأمر  هذا  يت�ساهلون يف 

با�سم البنك، كما اأن اإدارة الرقابة ال�سرعية ينبغي اأن تتابع جدية هذا التوا�سل من خالل الرقابة امل�ساحبة 

لتنفيذ هذه العمليات.

فهذه بع�س املالحظات الإجرائية على املرابحات الدولية يف البنوك الإ�سالمية اليمنية، وهذا ي�ستدعى من 

الهيئات ال�سرعية �سرورة مراجعة الإجراءات التي تتبع املنتجات املالية من البداية اإىل النهاية ولتكتفي 

بالفتاوى حول تلك العمليات.

تقييم المرابحات الدولية من خالل أهداف المصرفية اإلسالمية

بالنظر اإىل املرابحات الدولية كمنتج مهم وم�سدر متويل اأ�سا�س تتبعه امل�سارف الإ�سالمية فاإننا ننظر 

ملدى ان�سجام هذا امل�سدر التمويلي مع اأهداف ال�سريفة الإ�سالمية من خالل ا�ستعرا�س الأهداف الأ�سا�سية 

 والتي ميكن بيان بع�سها فيما يلي:
)73(

للم�سرف الإ�سالمي

رفع الحرج عن المسلمين في جانب الربا وإيجاد البديل اإلسالمي.

وهذا الأمر بحمد الله تعاىل حتقق من خالل امل�سارف الإ�سالمية والتي رفعت عن امل�سلمني هذا احلرج 

العظيم، واإن كانت هناك بع�س املالحظات على جتربة امل�سارف الإ�سالمية اإل اأنها يف اجلملة ل ترتكز 

الإ�سالمية من  امل�سارف  الذي خلَّ�س  امللجاأ  تعترب  فاإنها  الدولية  للمرابحات  واإثم، وبالن�سبة  على حرام 

مع�سلة التعامل بالربا يف العتمادات التي ل ي�ستطيع العميل متويلها ذاتيًا والتي يلجاأ فيها للم�سرف 

ملنحه ائتمانًا )قر�سًا( بفائدة كما يف امل�سارف التقليدية، فهنا �سكلت املرابحات الدولية نقلة نوعية يف 

امل�سرفية الإ�سالمية يتدخل فيها امل�سرف ب�سكل مهم يف العملية التمويلية.

السعي لتحقيق المقصد الشرعي في المال.

وذلك من خالل مراعاة املقا�سد ال�سرعية العامة املتعلقة باملال، فال بد من التحري من �سرعية املال وحله 

يف جميع مراحله، ويف املرابحات الدولية وبدخول امل�سرف الإ�سالمي دخوًل حقيقيًا فاإننا جند امل�سارف 

)))) انظر:اخلدمات امل�سرفية وموقف ال�سريعة االإ�سالمية منها، زعرتي، عالء الدين بن حممود، دار الكلم الطيب، دم�سق، الطبعة الثانية، ))))هـــ)11)م، �س))،)).
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بل  ال�سرعية  بالقيم  تهتم  فهي  املجردة  للربحية  تنظر  ل  فهي  امل�سار،  اأو  املحرمات  متول  ل  الإ�سالمية 

والإن�سانية.

كما اأنه من املهم كذلك حتقيق املق�سد ال�سرعي يف ترتيب الحتياجات التمويلية فال تقدم الكماليات على 

ح�ساب ال�سروريات، بل ل بد من ت�سجيع ودعم هذا الرتتيب ال�سرعي والقت�سادي لالحتياجات التمويلية، 

ولعل مما يوؤخذ على امل�سارف الإ�سالمية وهو ما تفر�سه املناف�سة ال�سوقية اأنها ل تعني اهتمامًا كبريًا 

بهذا الأمر، فيمكن للم�سارف الإ�سالمية ت�سجيع متويل الأ�سا�سيات من خالل خف�س ن�سبة املرابحة مثاًل، 

خالل  من  والتوجه  التن�سيق  خالل  من  اإل  هذا  يتم  ل  اأ�سلفنا  كما  ولكن  الكمالية،  الأمور  على  وزيادتها 

الدولة.

تشجيع االستثمار وعدم االكتناز.

بنوك  الأ�سل  يف  فهي  ال�ستثمار  هي  الإ�سالمي  للم�سرف  الفكرة  رواد  خطها  التي  الأ�سا�سية  فالوظيفة 

ا�ستثمارية، ومن املقا�سد ال�سرعية الت�سجيع على ا�ستثمار املال بل هو واجب �سرعي دلت عليه الن�سو�س 

عاب  ولذا  ال�ستهالكي  للتمويل  ت�ستخدم  الغالب  يف  اأنها  جند  الدولية  املرابحات  يف  اأننا  اإل  املختلفة، 

التي ل ت�سب يف اجلانب ال�ستثماري  املرابحة  الإ�سالمية تو�سعها يف �سيغة  الكثريون على امل�سارف 

النظر يف  التي حتتم عليها  امل�سئولية  الإ�سالمية من  امل�سارف  فاإننا لنعفي  اإن�ساف  احلقيقي، وبنظرة 

تفعيل ال�سيغ الأخرى كامل�ساركات وغريها.

العربية  البيئة لالأمة  الدولية واملرابحات عمومًا فر�ستها  اأن املرابحات  املقابل جند  اأننا يف اجلانب  اإل 

والإ�سالمية من خالل ما يلي:

للتمويل 	  ال�سيغ  اأنفع  اأن  جند  التمويلي  للهيكل  وبالنظر  ال�ستهالكي،  املجتمع  طبيعة 

ال�ستهالكي هي املرابحات.

البيئات غري امل�ستقرة التي تفرز مناخًا لي�ساعد على ال�ستثمار.	 

السعي لتحقيق التكامل بين الوحدات االقتصادية في الشعوب والدول اإلسالمية.

الإ�سالمية يكاد يكون منعدمًا وكذا  الدول  فالتن�سيق بني  الدور وتفعيله �سعيف جدًا  اأن هذا  وجند هنا 

التن�سيق بني امل�سارف الإ�سالمية املختلفة بل جند �سعف التن�سيق حتى بني امل�سارف الإ�سالمية يف القطر 

الواحد، ولعل مما ي�سار اإليه هنا جهود املوؤ�س�سات الداعمة لل�سريفة الإ�سالمية بدءًا بدور البنك الإ�سالمي 

واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  واملجل�س  الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  وهيئة  للتنمية 

املالية الإ�سالمية، ومراكز البحث، واملوؤمترات امل�ساهمة يف ذلك.

واملرابحات الدولية لها دور كبري من خالل التوا�سل مع البلدان الإ�سالمية يف تو�سيع ال�سبكات املرا�سلة 

لها  فيكون  الإ�سالمية  البلدان  بني  القت�سادي  التعاون  وت�سجيع  العاملية،  الإ�سالمية  البنوك  طريق  عن 

الأولوية يف ال�سترياد والت�سدير، وهنا ميكن اأن يقرتح تفعيل الإدارات التجارية يف امل�سارف الإ�سالمية 

للتوا�سل مع ال�سركات الإ�سالمية وعر�س فر�سهم التمويلية على العمالء والتفاق على ت�سهيالت معينة. 
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الخاتمة 

ويف ختام هذه الدا�سة فاإننا ن�سل لنتائج وتو�سيات من اأهمها:

النتائج

اأهمية املرابحات الدولية كم�سدر متويل للتجارة اخلارجية يف امل�سارف الإ�سالمية.. 1

املرابحة الدولية �سيغة م�سروعة ب�سوابط ينبغي مراعاتها حال التطبيق.. 2

وجود بع�س املالحظات ال�سرعية اأثناء تطبيق �سيغة املرابحات الدولية يف بع�س امل�سارف . 3

الإ�صالمية.

التنفيذية و�سوًل . 4 املالية واإجراءاتها  املنتجات  ال�سرعية بتفا�سيل  للهيئات  التوعية  اأهمية 

لإبداء الراأي ال�سرعي ال�سحيح.

تعترب املرابحة الدولية من اأن�سب ال�سيغ التمويلية للقطاع ال�ستهالكي.. 5

6 .

التوصيات

�سرورة مراقبة املنتجات املالية من الناحية ال�سرعية يف كل مراحلها �سمانًا للم�سروعية، . 1

وتفعيل دور الرقابة ال�سرعية يف امل�سارف الإ�سالمية.

تفعيل دور الإدارات التجارية يف امل�سارف الإ�سالمية للقيام بالدور الر�سايل يف الإ�سراف . 2

على ال�سيا�سة التمويلية يف املرابحات الدولية لتحقيق اأهداف امل�سرف الإ�سالمي.

التبادلت . 3 ق�سايا  يف  الإ�سالمية  البلدان  بني  التن�سق  من  ملزيد  املوؤمترات  عقد  �سرورة 

التجارية عن طريق املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية.

يكتنف . 4 ملا  نظرًا  املرابحة  بيع  عن  عو�سًا  م�ساومة  البيع  �سيغة  تفعيل  الباحث  ويقرتح 

املرابحات من تقييدات �سرعية قد ل ي�سلم معها البع�س من الوقوع يف املخالفات ال�سرعية.

واحلمد لله رب العاملني، و�سلى الله على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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القراآن الكرمي. 1

الدولية،حب�س،حممد . 2 امل�سرفية  العمليات  اإدارة 

الأوىل،  الطبعة  الأردن،  الإقبال:  حممود،�سركة 

2001م.

الله، . 3 عبد  اأبو  اإدري�س  بن  حممد  الأم،ال�سافعي، 

دار املعرفة، بريوت، لبنان، طبعة1393هـ.

على . 4 اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 

مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، املرداوي، علي بن 

�سليمان اأبو احل�سن، حتقيق:حممد حامد الفقي، 

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

الأم�سار، . 5 علماء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر 

الكتاب  دار  القاهرة،  اأحمد بن يحيى،  املرت�سى، 

الإ�صالمي.

الكا�ساين، . 6 ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 

الكتاب  دار  م�سعود،  بن  بكر  اأبو  الدين  عالء 

العربي، بريوت، طبعة1982م.

بيع املرابحة لالآمر بال�سراء كما جتريه امل�سارف . 7

وهبة،  مكتبة  يو�سف،  القر�ساوي،  ال�سالمية، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1407هـــ1987م.

الزبيدي، . 8 القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج 

احل�سيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد 

حتقيق:جمموعة من املحققني، دار الهداية.

التطبيقات امل�سرفية لبيع املرابحة يف �سوء الفقه . 9

الإ�سالمي، فيا�س، عطية، دار الن�سر للجامعات، 

القاهرة، الطبعة الأوىل، 1419هـــ1999م.

وال�سريعة . 10 يتفق  مبا  امل�سرفية  الأعمال  تطوير 

ال�سالمية، حمود، �سامي ح�سن، مطبعة ال�سرق، 

عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 1402هـــ1982م.

الرافعي . 11 اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التلخي�س 

حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الع�سقالين،  الكبري، 

الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  حجر،  بن  اأحمد  بن 

الأوىل، 1419هـــ1989م.

اجلامع ال�سحيح، البخاري، حممد بن اإ�سماعيل . 12

ديب  م�سطفى  وتعليق  حتقيق  الله،  عبد  اأبو 

الثالثة،  الطبعة  بريوت،  كثري،  ابن  دار  البغا، 

1407هـــ1987م.

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، الد�سوقي، . 13

بريوت،  الفكر،  دار  عرفة،  بن  اأحمد  بن  حممد 

لبنان.

الإ�سالمية . 14 ال�سريعة  امل�سرفية وموقف  اخلدمات 

منها، زعرتي، عالء الدين بن حممود، دار الكلم 

الطيب، دم�سق، الطبعة الثانية، 1429هـــ2008م.

علي، . 15 حيدر،  الأحكام،  جملة  �سرح  احلكام  درر 

دار  احل�سيني،  فهمي  وتعريب:املحامي  حتقيق 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، حميي . 16

الإ�سالمي،  املكتب  زكريا،  اأبو  �سرف  بن  الدين 

بريوت، لبنان، طبعة1405هـ.

اأبو . 17 يزيد  بن  حممد  القزويني،  ماجه،  ابن  �سنن 

عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  ماجة،  ابن  عبدالله 

الباقي، دار الفكر، بريوت.

بن . 18 �سليمان  ال�سج�ستاين،  داود،  اأبي  �سنن 

الدين  حميي  حممد  حتقيق:  داود،  اأبو  الأ�سعث 

عبد احلميد،دار الفكر، بريوت.

المصادر والمراجع
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فقهية . 19 درا�سة  الديون  يف  اجلزائي  ال�سرط 

َوا علي حممد احل�سني، بحث قدم يف  مقارنة، ال�سَ

موؤمتر »دور املوؤ�س�سات امل�سرفية الإ�سالمية يف 

ال�ستثمار والتنمية« الذي ُعقد يف كلية ال�سريعة 

يف  ال�سارقة،  جامعة  يف  الإ�سالمية  والدرا�سات 

الفرتة ما بني )7ــ9( من �سهر اأيار عام 2002 م.

الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج . 20 �سحيح م�سلم، 

عبد  فوؤاد  حممد  وتعليق  حتقيق  الق�سريي، 

الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

درا�سة . 21 �سيف  البيع  وعقد  التجارية  العقود 

املوؤ�س�سة  بريوت:  ح�سن،  دياب،  مقارنة، 

الطبعة  والتوزيع،  والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية 

الأوىل، 1419هـــ 1999م.

الهيئة . 22 1417هـ،  1403هـــ  الربكة  فتاوى ندوات 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص

الإ�سالم، وال�ستغال  املالية يف  املعامالت  بفقه  املعا�سر  القت�ساد  ربط  اإىل  البحث  هذا  نهدف من خالل 

بطلب العلم ال�سرعي من خالل بحث امل�سائل امل�ستجدة، واإبراز اأهمية الوديعة النظامية حلفظ الئتمان 

النظامية، ومت ا�ستخدام املنهج ال�ستقرائي  للوديعة  ال�سرعي  البنوك،واإي�ساح وتبيني احلكم  يف �سائر 

عدة  على  ت�ستمل  النظامية  الوديعة  اأن  اأهمها  النتائج  من  جملة  اإىل  الباحث  وخل�س  املقارن،  املنهج  ثم 

ال�سروط  اإذا خلت من حمرم، وتوفرت فيها  اإحلاقها بامل�سالح املر�سلة، وحكمها اجلواز  م�سالح وميكن 

املعتربة �سرعًا، ويو�سي الباحث باإيجاد عدد من الو�سائل ال�سرعية التي ت�سمن حقوق جميع املودعني 

يف امل�سارف، و ل يت�سرر بهذه الو�سائل اأحد من الأطراف بحيث ل يحب�س ب�سببها �سيء من الأموال دون 

ال�ستفادة من ريعها.

الوديعة النظامية في البنوك المركزية
   مفهومها _ أهميتها _ تكييفها الفقهي

د. أحمد بن عبد العزيز الشثري 
ع�سو هيئة التدري�س بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز، اململكة العربية ال�سعودية.

)�سّلم البحث للن�سر يف 19 / 8/ 2014م ، واعتمد للن�سر يف 9/1 / 2014م(
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Abstract
Through this research, we are aiming at linking the contemporary economy with 
Islamic jurisprudence of financial transactions and to learn the Shari’ah knowledge 
by exploring the contemporary issues, as well to show the significance of regulatory 
deposit for maintaining credit level across the banks, besides explaining the 
Shari’ah ruling for regulatory deposit.
The exploratory methodology has been applied followed by the comparative 
methodology. The researcher has reached to a few conclusions; prominently the 
regulatory deposit includes some benefits which could be added to the category 
of “Maslaha Murslah”, it will be ruled out to be permissible as long as it doesn’t 
involve any forbidden element and fulfills the conditions as per Shari’ah. The 
researcher suggests that a few Shari’ah compliant ways should be devised to protect 
the rights of all kinds of bank depositors, likewise these ways shouldn’t cause any 
harm to any of the stakeholders by detaining the money without benefitting from 
its proceeds.
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المقدمة

اإن احلمد لله نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه، ونعوذ بالله من �سرور اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا، 

من يهده الله فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل الله وحده ل �سريك له واأ�سهد اأن 

حممدًا عبده ور�سوله، �سلى الله عليه وعلى اآله واأ�سحابه و�سلم ت�سليمًا كثريًا اإىل يوم الدين، اأما بعد:

العلم  اأهل  على  لزامًا  اأ�سبح  الإ�سالمي،  وغري  الإ�سالمي  العامل  حول  الإ�سالمية  امل�سرفية  انت�سار  فمع 

ت�سحيُح معامالت النا�س، وتبيني حاللها من حرامها، ومن تلك املعامالت التي حتتاج اإىل بحث ودرا�سة 

وو�سعت  خمت�سرة،  درا�سة  درا�ستها  على  عملُت  وقد  املركزية،  البنوك  يف  النظامية  وتو�سيحالوديعة 

خطة لهذه الدرا�سة على النحو التايل:

املبحث الأول: تعريف الوديعة النظامية.	 

املبحث الثاين: اأهداف الوديعة النظامية.	 

املبحث الثالث: التكييف الفقهي لنظام الوديعة النظامية.	 

املبحث الرابع: احلكم ال�سرعي للوديعة النظامية.	 

المبحث األول : تعريف الوديعة النظامية

الوديعة النظامية لغة: الوديعة فعيلة مبعنى مفعولة، واأودعت زيدًا ماًل دفعته اإليه ليكون عنده وديعة، 

.
)1(

وجمعها ودائع، وا�ستقاقها من الدعة وهي الراحة اأو اأخذته منه وديعة فيكون الفعل من الأ�سداد

 ،
)2(

وا�سطالحًا: ن�سبة النقود ال�سائلة التي يجب على البنوك التجارية اأن حتتفظ بها لدى البنك املركزي

وهذه الن�سبة حتددها البنوك املركزية، وحتتفظ بها بح�سب ن�سبة الودائع، ولميكن للم�سرف اأن يت�سرف 

، والن�سبة 
)3(

بها، اأويقر�سها للغري، وتعترب اأمريكا هي اأول دولة يف العامل تطبق هذه الأداة منذ عام1933م

القانونية لالحتياطي النقدي متثِّل احلد الأدنى ملا يجب اأن حتتفظ به البنوك التجارية من اأر�سدة نقدية 

مقابل ودائعها.

وحتتفظ البنوك اإىل جانب ذلك الحتياطي املحبو�س باحتياطي نقدي عامل يتهياأ لها مبقت�ساه مزاولة 

.
)4(

عملياتها اليومية

المبحث الثاني: أهداف الوديعة النظامية

اأهداف الوديعة النظامية تتمثل فيما يلي:

1. اأن يكون هذا الإيداع و�سيلة من و�سائل حتكم امل�سرف املركزي يف حجم الئتمان، اأي حجم القرو�س 

املقدمة من امل�سارف التجارية لالأفراد واملوؤ�س�سات، فكلما ارتفعت هذه الن�سبة قلَّت املقدرة الق�سوى للبنك 

التجاري على الإقرا�س والتمويل، وخلق الئتمان، وكلما قلت الن�سبة لالحتياطي، ارتفعت املقدرة على 

.
)5(

خلق الئتمان، فالعالقة بينهما عك�سية

))) امل�سباح املنري، )/)))

))) مو�سوعة امل�سطلحات االقت�سادية، د.ح�سني عمر، ))، ال�سيا�سة النقدية بني الفقه االإ�سالمي واالقت�ساد الو�سعي، وليد ال�ساوي�س، )))

))) ال�سيا�سة النقدية يف �سوء ال�سريعة االإ�سالمية، د.عدنان يو�سف، 11)، �سمن بحوث املوؤمتر الرابع لعلماء ال�سريعة حول املالية، ماليزيا، )11)م.

))) مقدمة يف النقود والبنوك، د.حممد زكي �سافعي،)))، النقود والبنوك والعالقات االقت�سادية الدولية، د.�سبحي قري�سة، د.مدحت العقاد، )))ــ))).

))) النقود والبنوك، د.�سامي خليل، )))، اأ�سا�سيات االقت�ساديات النقدية، اأد.عبد احلميد الغزايل، )))، النقود وال�سيا�سات النقدية الداخلية، د.و�سام ماّلك، ))).
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.
)6(

2. امل�ساهمة يف احلفاظ على حقوق املودعني لدى امل�سارف التجارية

3. ك�سب ثقة املتعاملني مبقدرتها على الوفاء بودائعهم بنقود قانونية عند الطلب، يف حال اأ�سيب املركز 

املايل للبنك باأزمة مالية، فالحتياطي مبني اأ�سا�سًا على توفري الأمان وال�سمان، ولتاأكيد الثقة العامة يف 

.
)7(

النظام امل�سريف

  .
)8(

4. ي�ستخدم جزء من الحتياطي مل�ساعدة امل�سرف املركزي على القيام بدور املقر�س النهائي

وتختلف هذه الن�سبة من الأ�سول ال�سائلة يف بع�س البلدان عن البع�س الآخر، بح�سب العرف، اأو تنظيم 

بن�سبة30%من  �سائلة  باأ�سول  البنوك  حتتفظ  اأن  على   امل�سريف  العرف  يجري  اجنلرتا  ففي   ،
)9(

الدولة

لدى  التزاماتها  بن�سبة20%من  �سائلة  باأ�سول  البنوك  الهند وباك�ستان حتتفظ  الأقل، ويف  ودائعها على 

، واأما يف اململكة العربية ال�سعودية فبلغ احتياطي الوديعة النظامية13% ، وو�سل يف 
)10(

الطلب اأو الأجل

بع�س الأوقات10%، واأقل ماو�سل اإليه7% من اإجمايل ن�سبة الودائع حتت الطلب، ويتغري بتغري الظروف 

.
)11(

والأحوال القت�سادية

المبحث الثالث : التكييف الفقهي للوديعة النظامية

التكييف الفقهي لالأموال التي يحتجزها النظام يف ح�ساب الوديعة النظامية، ميكن اأن يرتدد بني ثالثة 

عقود هي:

اأنها رهن، فبالنظر اإىل كون الوديعة النظامية يحتفظ بها البنك املركزي، كتاأمني �سد جتاوز املتوقع . 1

يف الظروف العادية، فيوؤخذ من الوديعة مقابل القر�س من البنك املركزي، فيمكن تكيَّف باأنها رهن.

االعتراض:

يعرت�س على هذا التخريج من عدة اأوجه هي:

النظامية وتعترب هذه . 1 الوديعة  ت�سمى  املركزية جزء  البنوك  منها  تقتطع  التي  الودائع  اأن 

الودائع ديون يف ذمة امل�سرف لأ�سحابها، فهل يجوز رهن الدين؟

اأن الرهن ليكون متقدمًا على الدين، فلي�س هناك حق معلوم للبنك املركزي على امل�سرف . 2

التجاري قبل اأخذ ن�سبة الحتياطي الإلزامي.

ويعرت�س على ذلك اأن الرهن ليكون اإل يف مقابلة الدين، والوديعة النظامية لتكون يف . 3

مقابلة دين على امل�سرف التجاري.

وميكن مناق�سة هذه العرتا�سات من عدة اأوجه:

، واإحدى الروايتني . 1
)12(

ال�سحيح اأنه ي�سح رهن الدين امل�ستقر يف ذمته، وهذا مذهب املالكية

))) النقود والبنوك والعالقات االقت�سادية الدولية، د.�سبحي قري�سة، د.مدحت العقاد، )))ــ)))، نحو م�سرف مركزي اإ�سالمي، يحيى حممد التميمي، ))).

))) النقود والبنوك، د.�سامي خليل، )))، مقدمة يف النقود والبنوك، د.حممد زكي �سافعي،))).

))) نحو نظام نقدي عادل، د.حممد عمر �سابرا، )))

))) البنوك واالئتمان، عبد العزيز عامر، ))).

)1)) مقدمة يف النقود والبنوك، د.حممد زكي �سافعي، 1))ــ))).

http://www.alriyadh.com ،جريدة الريا�س، ال�سعودية، العدد))))) ، يوم االثنني ))�سوال ))))هـ ((((

)))) البيان والتح�سيل))/)1)، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري)/)))، القوانني الفقهية، ))).
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اأن يكون عند من عليه  اأحمد وا�سرتط احلنابلة  ، وهو ظاهر الرواية عند 
)13(

عن ال�سافعي

.
)15(

، واختاره القا�سي حممد تقي العثماين
)14(

احلق

ال�سحيح اأن الرهن ي�سح تقّدمه على الدين، وقد جاء يف املعايري ال�سرعية: »يجوز للموؤ�س�سة . 2

.
)16(

اأن ت�سرتط على عميلها يف عقد املداينة اأو قبله تقدمي رهن ل�سمان املديونية«

عند . 3 منه  ي�ستوفى  م�ستقباًل  الدين  قبل وقوع  الرهن  الدين، جاز  الرهن على  تقدم  اإذا جاز 

وجود الدين.

البنك املركزي ورد بدله، فهذا هو  اإىل كون هذا املال يوؤخذ لالنتفاع به من قبل  اأنها قر�س، فبالنظر   .2

.
)17(

حقيقة القر�س

االعتراض:

يرد على هذا القول عدة اعرتا�سات هي:

اأن القر�س يرد بدله، اأما الوديعة النظامية، فال ميكن ا�سرتدادها من قبل البنك املركزي.. 1

اأما . 2 املقر�س،  بطواعية واختيار  املقرت�س  اإىل  ُيدفع  واإح�سان،  اإرفاق  عقد  القر�س  عقد  اأن 

الوديعة النظامية فلي�س للمقر�س اختيار فيها، بل توؤخذ بقوة النظام من امل�سارف وتدفع 

اإىل موؤ�س�سة النقد.

اأن القر�س ليتاأجل بل يكون حاًل، اأما الوديعة النظامية فال ترد حالة بل تكون موؤجلة.. 3

مناقشة االعتراض:

ميكن يجاب عن العرتا�س الثالث باأن ال�سحيح يف القر�س اأنه ي�سح تاأجيله؛ لأنه عقد اإرفاق واإح�سان، 

وابن   ،
)20(

تيمية ابن  الإ�سالم  �سيخ  اختارها   ،
)19(

احلنابلة عند  رواية  وهو   ،
)18(

املالكية ذهب  هذا  واإىل 

  .
)22(

، وابن �سعدي
)21(

القيم

3. اأنها عقد وديعة، وذلك اأن الوديعة النظامية يودعها امل�سرف لدى البنك املركزي ليحفظها لديه.

العرتا�س:

اأن حقيقة الوديعة النظامية التي ي�ستفيد منها البنك املركزي يناق�س حقيقة الوديعة التي . 1

يحفظها، ويرد عينها.

فاإنها توؤخذ من . 2 النظامية  اأن الوديعة توكيل حلفظ املال باختيار املوِدع؛ بخالف الوديعة 

امل�سارف بغري اختيارهم، بل بقوة النظام.

)))) فتح العزيز �سرح الوجيز،)/)))، مغني املحتاج)/))).

)))) الفروع)/)))، االإن�ساف))/)))، ك�ساف القناع)/1)).

)))) بحوث يف ق�سايا فقهية معا�سرة، حممد تقي العثماين، )/))).

)))) املعايري ال�سرعية، معيار رقم)، بند)/)/)، �س1).

)))) نحو م�سرف مركزي اإ�سالمي، يحيى التميمي، 1)).

)))) مواهب اجلليل)/)))، ال�سرح ال�سغري على اأقرب امل�سالك،)/))).

)))) االإن�ساف))/1))، الفروع)/))).

)1)) االختيارات الفقهية ل�سيخ االإ�سالم ابن تيمية، البعلي، ))).

)))) اإعالم املوقعني)/)))، اإغاثة اللهفان)/)))ــ))).

)))) املختارات اجللية، املجموعة الكاملة ملوؤلفات ال�سيخ ابن �سعدي، ))/1)).
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الراجح:

بالنظر اإىل التكييف الفقهي لحتياطي الوديعة النظامية جند اأن اأقرب العقود اإليها اأنها عقد رهن؛ وذلك 

لعدة اأمور هي:

اأن الوديعة النظامية ياأخذها البنك املركزي من امل�سارف ب�سفة اإلزامية.. 1

اأنه يف حال انك�ساف ح�ساب امل�سرف التجاري ووقوع الدين على امل�سرف، وحاجته اإىل . 2

اقرتا�س، فاإن البنك املركزي ي�سدد هذا الدين من الوديعة النظامية.

المبحث الرابع : الحكم الشرعي للوديعة النظامية

بالنظر اإىل مق�سود الوديعة النظامية التي تفر�سها البنوك املركزية على امل�سارف التجارية لتخلوا من 

عدد من امل�سالح واملقا�سد التي تتمثَّل فيما يلي:

حمايًة لأموال املودعني لدى املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية، من اأفراد وموؤ�س�سات املجتمع.. 1

اأو . 2 القر�س،  زيادة  عرب  الإع�سار،  اأو  الإفال�س،  يف  الوقوع  من  للم�سارف  وحماية  تنظيم 

الإقرا�س فتقع يف خماطر الئتمان.

وجوب . 3 على  الإ�سالمية  ال�سريعة  دّلت  وقد  املجتمع،  يف  النقدي  الت�سخم  من  حماية  فيها 

ال�سالة  عليه  يو�سف  نبيه  تعاىل حاكيًا عن  قال  امل�ستقبلية،  لالأمور  واأخذ احلذر  احليطة، 

وال�سالم يف احتياطه لدرء املجاعة امل�ستقبلية:)قال تزرعون �سبع �سنني داأبًا فما ح�سدمت 

فذروه يف �سنبله اإل قلياًل مما تاأكلون، ثم ياأتي من بعد ذلك �سبع �سداد ياأكلن ما قدمتم لهّن اإل 

، هذه الآية اأ�سل من اأ�سول القت�ساد وحفظ املال؛ لأنه قال ذروه يف 
)23(

قلياًل مما حت�سنون(

�سنبله؛ لأنه اأحفظ، اإذًا لبد من الحتياط والأخذ من اأيام الرخاء لأيام ال�سدة، وهذه اأ�سول 

.
)24(

القت�ساد، ففي هدي النبوة تخطيط للم�ستقبل ومواجهة احلالت الطارئة فيه

النظامية تقع يف رتبة  املر�سلة، والوديعة  اإحلاقها بامل�سالح  النظامية؛ ميكن  الوديعة  اإىل هذه  فبالنظر 

الفوات،  امل�سالح، خيفة من  اقتناء  اإليها يف  لكنه حمتاج  اإليها؛  فتلك ل �سرورة  امل�سالح،  احلاجات من 

ال�سريعة عدة  النظامية م�سلحة يف  الوديعة  ، وي�سرتط لعتبار 
)25(

املاآل املنتظر يف  لل�سالح  وا�ستغنامًا 

�سروط هي:

مة، ولخمالفاٍت ربوية لأ�سوٍل �سرعية.. 1 اأن لت�ستمل على الفوائد الربوية املحرَّ

اأن يكون فيها حماية لأموال النا�س من ال�سياع.. 2

اأن يكون القدر املوقوف واملحبو�س من الودائع منوط بامل�سلحة، بحيث لي�سر مب�سلحة . 3

القواعد  من  فاإن  اأواإفال�سها،  امل�سرفية،  املالية  املوؤ�س�سات  توقف  يت�سبب يف  اجلماعة مما 

، هذا ما تي�سر جمعه 
)26(

التي قررها الفقهاء اأن: »ت�سرف الإمام على الرعية منوط بامل�سلحة«

يف هذه الأوراق املخت�سرة، ن�ساأل الله اأن ينفعنا مبا علمنا، واأن يثبتنا بالقول الثابت يف 

احلياة الدنيا ويف الآخرة، و�سلى الله و�سلم على نبينا حممد. 

)))) �سورة يو�سف اآية))، )).

www.saaid.net11)فائدة من �سورة يو�سف، حممد �سالح املنجد، �س))، موقع �سيد الفوائد ((((

)))) امل�ست�سفى، )/))).

)))) االأ�سباه والنظائر، ابن جنيم،)/)))، االأ�سباه والنظائر، ال�سيوطي، ))).
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الخاتمة

تعريف الوديعة النظامية باأنها: ن�سبة النقود ال�سائلة التي يجب على البنوك التجارية اأن حتتفظ بها . 1

لدى البنك املركزي.

الئتمان، . 2 حجم  يف  املركزي  امل�سرف  حتكم  و�سائل  من  و�سيلة  اأنه  النظامية  الوديعة  اأهداف  من 

وي�ساهم يف حفظ اأموال املودعني.

اأو وديعة، . 3 اأو قر�س،  اإما رهن،  التكييف الفقهي حل�ساب الوديعة النظامية، يرتدد بني ثالثة عقود، 

واأرجحها اأنه رهن.

اإذا . 4 املر�سلة، وحكمها اجلواز  بامل�سالح  اإحلاقها  ت�ستمل على عدة م�سالح وميكن  النظامية  الوديعة 

خلت من حمرم، وتوفرت فيها ال�سروط املعتربة �سرعًا.

يقرتح الباحث اإيجاد عدد من الو�سائل ال�سرعية التي ت�سمن حقوق جميع املودعني يف امل�سارف، و ل . 5

يت�سرر بهذه الو�سائل اأحد من الأطراف بحيث ل يحب�س ب�سببها �سيء من الأموال دون ال�ستفادة من 

ريعها، ن�ساأل الله للجميع العلم النافع والعمل ال�سالح، و�سلى الله و�سلم على نبينا حممد.
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استثمار خراج الوقف وصناديق الزكاة في
تمويل مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة)1(

د شعيب شنوف 
مدير خمرب م�ستقبل القت�ساد اجلزائري خارج املحروقات،جامعة  بومردا�س

)�سّلم البحث للن�سر يف 16 / 8/ 2014م ، واعتمد للن�سر يف 9/1 / 2014م(

ب�سم الله الرحمن الرحيم

الملخص

نهدف من خالل هذه الورقة البحثية اىل ابراز دور الوقف و�سناديق الزكاة يف متويل امل�سروعات املتو�سطة 

وال�سغرية، وماذا من خالل طرح جملة من الت�ساوؤلت اأهمها ماذا ميكن اأن نعمل باأموال الوقف و�سناديق 

الزكاة؟ وكيف ميكن ا�ستغالل وتوجيه هذه الأموال؟ ولالجاية على الإ�سكالية مت ا�ستعمال املنهج الو�سف 

التحليلي،وتكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأهمية ال�ستثمار الجتماعي من خالل اأموال الوقف،ومت معاجلة 

الدرا�سة اىل  املو�سوع بغية حتقيق احلركية القت�سادية عن طريق ال�ستغالل الأمثل للوقف،وخل�ست 

جملة من النتائج والتو�سيات اأهمها �سرورة ا�ستغالل اأموال الوقف و�سناديق الزكاة يف تقلي�س البطالة 

والق�ساء على الفقر يف املجتمع.

الكلمات الدالة: الوقف،الزكاة،ال�ستثمار،امل�ساريع، التنمية،املوؤ�س�سة.

))) امل�سروع يبداأ باالأ�سر التي تدخل �سمن االأ�سناف الثمانية التي ت�ستحق الزكاة.
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Abstract:

Waqf is one of the most important institutions in the Islamic religion. Waqf has 
many dimensions, religious, social, economic, cultural and humanitarian. This 
research aims to study the role of the institution of waqf in PME,
The role of this paper is to show the role of Waqf and zakat’s funds in the financing 
of small and middle projects. The problematic of the study is what can we do with 
the Waqf and zakat’s funds? How to use and oriented it to investment projects. 
We used the descriptive and analysis methodology. The importance of this study 
results in the importance of social investment through Waqf and Zakat funds. We 
treated this problem for the aim of dynamic economy realization. At the end of this 
study we came to a number of results such as the needs to invest Wakf and Zakat’s 
funds in different projects to reduce the employment and fighting misery. 
 
Key words: Waqf, Zakat’s funds, investment, projects. Development, company 

مقدمة

كانت ولزالت املجتمعات ت�سعى اإىل حتقيق النمو والتنمية من اأجل احل�سول على م�ستويات مرغوب فيها 

النا�سئة،ويف  من حيث التطور القت�سادي والجتماعي، وخا�سة تلك املجتمعات امل�سنفة �سمن الدول 

ميكن  وكيف  والتنمية  ال�ستثمار  املال،العمل،  لراأ�س  احلديثة  املفاهيم  حول  حاد  جدل  وقع  الإطار  هذا 

تعوي�س ال�ستثمار املايل بالإرادة احل�سارية و المكان احل�ساري مثل الرادة التي فر�ست الزكاة على 

الأغنياء ومنحها للفقراء،وازداد النقا�س حدة حول الكيفية املثلى ل�ستغالل اأموال الزكاة،هل يتم توزيعها 

على م�ستحقها اأم يتم توظيفها اأو ا�ستثمارها، اأو تقدميها يف �سكل قرو�س ح�سنة

وما يالحظ بالن�سبة للبلدان ال�سالمية يف حماولتها التنموية،التي حاولت تقليد الأفكار دون الو�سائل 

و�سارعت اإىل توفري روؤو�س الأموال من اخلارج اأنها مل ت�سل اإىل حتقيق النتيجة املرغوب فيها، وهذا 

املعادلة  ملدلول  القت�ساد  علماء  واإهمال  التنمية  عملية  يف  كو�سيلة  املايل  ال�ستثمار  اعتماد  اإىل  راجع 

الجتماعي والرتاكيب الذهنية،متجاهلني يف ذلك باأن الأفكار لي�ست من طبيعتها احلياد وقد دلت درا�سات 

جتريبية اأجريت يف بع�س الدول على اأنه حلل اأي معادلة اقت�سادية يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار ومنذ 

البداية مدلول املعادلة الجتماعية،ففي الوقت الذي كان يعترب فيه مفهوم القت�سادي عند حمور ال�سناعة 

ركيزة اأ�سا�سية يف احلياة القت�سادية والجتماعية وقانونا جوهريا لتنظيمها،ظل عندنا على عك�س من 

ذلك،فلم ن�سع نظرية اقت�سادية خا�سة وباتت النخبة املثقفة يف امليدان القت�سادي عندنا مقلدة لالأفكار و 

تقف موقف اختيار وتف�سيل بني مادية مارك�س وليربالية اآدم �سميث ليبقى التخلف م�ستمرا بل متزايدا 

بناء م�سانع  لي�س  اأنه  لوجدوا  القت�سادي  الن�ساط  الخت�سا�س يف  الأهل  تدبر  البلدان.ولو  يف بع�س 

وت�سييد بنوك فح�سب،بل قبل ذلك ت�سييد الإن�سان وبناء �سلوكه اجلديد. 
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المبحث األول :  االطار النظري للدراسة والدراسات السابقة 

اإ�سالح القت�ساد: يرى بع�س اخلرباء ان م�ساركة اجلماهري يف �سنع  اأول: حكمة اجلماهري يف 

القرار القت�سادي هي طريق اأي تقدم،ومع ذلك يجب معرفة متى يكون راأي العامة من غري املخت�سني اأكرث 

�سوابا ودقة من راأي اخلرباء واجلواب العلمي على هذا ال�سوؤال هو يف اأغلب احلالت اإل ما ندر منها، 

ولذلك فاإن ال�ستخفاف براأي النا�س، والتقليل من �ساأنه عندنا،وخ�سو�سا تلك املجموعات من النا�س ممن 

يعتقدون اأنهم من عباقرة العقول اأو من النخبة الذكية و املثقفة يف امليدان القت�سادي والتي وقفت موقف 

اختيار وتف�سيل بني مادية مارك�س وليربالية اأدم �سميث،يكون بحد ذاته مكمن �سقوطهم.

 )3(
 عن كتاب مهم �سدر يف الوليات املتحدة الأمريكية بعنوان حكمة اجلماهري

)2(
يقول روبرت لورن�س

The Wisdom of Crowds،اأنه يوؤكد بالدليل العلمي والإح�سائي اأن اأغلب راأي اجلماهري اأكرث �سواب 
�سمريه  وفق  بعفوية،وذلك  ليت�سرف  الفرد  ترك  ما  اإذا  واملخت�سني،خ�سو�سا  اخلرباء  راأي  من  ودقة 

وب�سريته من دون تدخل وتاأثري خارجي.

و ميكن القول اأن اأفكار الكاتب جيم�س �سورفايكي تلتقي مع اأفكار القت�سادي جيم�س بيوكانان الفائز 

دمج  كيفية  وعن   )Public Choice( العام  الختيار  نظرية  يف  موؤلفاته  عن   1986 عام  نوبل  بجائزة 

يقوموا  لكي  لالأفراد  احلرية  ُتركت  اإذا  اإنه  بيوكانان  ال�سيا�سية،ويقول  العملية  �سياق  يف  الختيار  هذا 

الالعبني يف  بينهم،فاإن  م�سرتكة  منافع  اإىل  الو�سول  اأجل  من  �سكل تطوعي  القت�سادية يف  بخياراتهم 

القت�سادية  للعمليتني  اأن  يوؤكد  ولكنه  نف�سها،  بالطريقة  عملهم  بتاأدية  �سيقومون  ال�سيا�سية  احلظرية 

)4(
وال�سيا�سية قواعد نظامية ل بد للجميع من احرتامها.

واإذا مل تقم احلكومات بفهم اآلية التفاعل مع النا�س يف حكمتهم وحرية الختيار الطوعي لهم،فاإنها تك�سر 

تلك القواعد وت�سمح لفو�سى ال�سوق يف ال�سيطرة على الفعل القت�سادي،والنتيجة املوؤكدة �ستكون حتما 

خ�سارة فادحة يف القت�ساد،اإن مفاهيم احلكم الرا�سد،هي القواعد املطلوب توافرها ل�سمان ا�ستمرار اآلية 

 
)5(

�سنع القرار على اأف�سل وجه ممكن،ومن دون ت�سنج اأو ت�سلط

1. م�سكلة الدرا�سة:The problem of the study: ميكن طرح ال�سوؤال التايل،كاإ�سكالية لهذه الورقة: 
وماهي  ا�ستثمار؟  اأي  و  لال�ستثمار؟  اأم  ال�ستهالك  اإىل  يوجه  هل  العمل؟  ما  والزكاة  الوقف  �سناديق 

الأولويات داخل كل قطاع؟ ماذا نعمل باأموال الوقف والزكاة؟ هل باإمكاننا اإن�ساء موؤ�س�سة م�سغرة لكل 

اأ�سرة الأ�سر التي تدخل يف اطار الأ�سناف التي لها حق الزكاة؟ ماهي اأنوع املوؤ�س�سات التي ميكن خلقها؟ 

و ماهي جمالت ال�ستثمار املمكنة؟ و ملاذا امل�سروعات ال�سغرية و املتو�سطة ؟كيف يتم قيا�س مقدار زكاة 

املال وبيان توزيعها على م�سارفها املختلفة والإف�ساح عن ذلك طبقا ملحا�سبة الزكاة ؟ 

)))اأ�ستاذ علم االقت�ساد بجامعة هارفارد واأحد اأع�ساء اللجنة االقت�سادية للرئي�س االأمريكي ال�سابق بيل كلينتون 

2004,(((James Surowiecki, The Wisdom of Crowds is a book, originally published, USA (((

. °n ,8.Vol,1977 ,Buchanan James, the Creation of Public Choice Theory, Economic Insights, Dallas  (((

))) http://www.startimes.com/?t =9147550 مقال بعنوان: الإ�سالح االقت�ساد ا�ست�سر اجلماهري ال النخبة، خالد حممد �ساهني  
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ترتبط  اأنها  نعتقد  التي  للمعلومات  التمهيدي  التجميع  بعد   :Hypothese الدرا�سة  فر�سية  2ــ 

باملو�سوع،قمنا ب�سياغة فر�سية حمددة نعتربها الأكرث احتمال لالإجابة عن الأ�سئلة املطروحة.

ــ ا�ستغالل اأموال الوقف و�سناديق الزكاة لتحقيق احلركية القت�سادية و التي لي�ست هي هذه النظرية اأو 

تلك اخلا�سة بعلم القت�ساد،بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي معني.

3ــ اأهمية واأهداف الدرا�سة: Importance and objectives of the study: تكمن اأهمية البحث يف 

اأهمية ال�ستثمار الجتماعي والدور الذي ميكن اأن ي�ساهم به من خالل ا�ستغالل اأموال الوقف و�سناديق 

الزكاة، ودور العن�سر الب�سري وجوانبه النف�سية والفكرية يف املنظومة القت�سادية واإبراز الدور الذي 

املوؤمتر  اأهداف  بع�س  نهدف اىل حتقيق  التنمية.كما  عملية  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تلعبه 

وهي كيفية توظيف خراج الأوقاف يف جمالت جديدة وغري تقليدية تهم �سرائح كبرية من اأبناء املجتمع 

اأكرث  منها  ال�ستفادة  ما يجعل  التقليدية  النفعية غري  الأعمال  كالتعليم وال�سحة وغريها من  اجلزائري 

جدوى ويف اطار الهتمام بامل�سوؤولية الجتماعية ال�ستفادة من فقه الزكاة يف اإدارة الوقف وتاأثري ذلك 

على تنمية ناجت الأوقاف.

عن  والإجابة  البحث  مو�سوع  ملعاجلة   Methodology of the study الدرا�سة  واأدوات  منهج  4ــ 

الإ�سكالية املطروحة،ن�ستخدم املناهج املتخذة يف البحوث القت�سادية ب�سفة عامة،بحيث اعتمدنا على 

املنهج الو�سفي،التحليلي، واملالحظة باعتبارها مادة خام �سواء لإثبات اأو نفي الفر�سية التي قدمناها 

�سابقا.كما قمنا مب�سح مكتبي للعديد من الدرا�سات والأبحاث التي تناولت املو�سوع ب�سكل اأو باآخر.

ميكن  امليدان،  هذا  يف  الدرا�سات  من  العديد  تناول  مت  الباحث  علم  ح�سب  ال�سابقة:  الدرا�سات  5ــ 

اجلامعة  ال�سغرية،  امل�ساريع  متويل  يف  الوقف  دور  العاين،  املجيد  عبد  اأ�سامة  بع�سها:درا�سة  ذكرها 

القدرات  تنمية  يف  ال�سالمي  الوقف  ال�سريخ،دور  اللطيف  عبد  ال�سالمية،بغداد،العراق.درا�سة 

احلداد،  العزيز  عبد  بن  اأحمد  درا�سة  لالأوقاف،الكويت.  العامة  ماج�ستري،الأمانة  ر�سالة  التكنولوجية، 

العام، دائرة الأوقاف وال�سوؤون ال�سالمية  النفع  التنموية وعالقته مبوؤ�س�سات  العملية  دور الوقف يف 

بدبي،المارات العربية املتحدة.درا�سة ح�سني عبد املطلب الأ�سرج، دور ال�سناديق الوقفية يف التنمية، 

وزارة التجارة وال�سناعة امل�سرية.القاهرة،م�سر.درا�سة رحيم ح�سني و زنكري ميلود،التمويل الريفي 

الدرا�سات  املغاربي؟خمرب  الريف  يف  والفقر  البطالة  مكافحة  يف  الوقفية  لل�سناديق  دور  اأّي  الأ�سغر 

والبحوث يف التنمية الريفية،كلية العلوم القت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد الب�سري 

الإبراهيمي برج بوعريريج، اجلزائر.درا�سة من�سور �سليم هاين،الوقف ودوره يف التنمية الجتماعية. 

املوؤمتر الثاين لالأوقاف باململكة العربية ال�سعودية،ال�سيغ التمويلية والروى امل�ستقبلية.

6ــ اطار و حدود الدرا�سة: ل نتناول من خالل هذه الدرا�سة اجلوانب الفقهية وال�سطالحية خلراج 

ال�سارة  نحاول  لكن  الخت�سا�س.  واأهل  الفقهاء  طرف  من  فيها  مف�سول  اأمور  لأنها  والزكاة،  الوقف 

لي�ست م�سكلة  الإ�سالمي  التمويل  اأن م�سكلة تعاملنا مع �سيغ  الثابت بعد كل درا�سة وبحث  اأنه من  اىل 

معلومات ناق�سة،فقد تراكم كم �سخم من املعلومات والدرا�سات من خالل املتلتقيات،املوؤمترات،الندوات 

والأيام الدرا�سية يف خمتلف جامعات البلدان الواقعة على حمور طنجاــجاكرتا،ول هي م�سكلة تنبوؤات 

والدرا�سات  املرتاكمة  املعلومات  ح�سيلة  توظيف  كيفية  يف  تكمن  احلقيقية  امل�سكلة  م�ستقبلية،اإن 

احلركية  وحتقيق  التنمية  �سيا�سات  املدى،وخلدمة  بعيدة  خمططات  اإىل  التو�سل  اأجل  امل�ستقبلية،من 
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القت�سادية املطلوبة. فاملق�سود هو اخلروج بق�سية القت�ساد ال�سالمي وم�ستقبل التعامل معه،من فلك 

الخت�سا�س والخت�سا�سيني والنزول بالق�سية ل�سانعي القرارات القت�سادية وال�سيا�سية.

المبحث الثاني:  مشروع مؤسسة مصغرة لكل أسرة ..

تحت غطاء اقتصاد السوق االجتماعي

اأولــ املوؤ�س�سات ال�سغرية والقطاع اخلا�س: ميكن القول اأن القطاع اخلا�س من خالل هذا امل�سروع 

هو يف حاجة اإىل اأ�سواق ذات حجم منا�سب لتطوير قدراته التناف�سية وتعزيز مكانته يف الأ�سواق الوطنية 

ة،وذلك  و الدولية وهو ما يحّتم موا�سلة العمل لرفع العراقيل التي حتول دون تطوير املوؤ�س�سات اخلا�سّ

اأكرث  واإدخال  حديثة  وتكنولوجيات  الو�سائط  متعددة  ات�سال  و�سائل  من  الأ�سا�سية  البنية  بتوفري 

مرونة على الجراءات الإدارية،والتوجه قدر الإمكان نحو اعتبار املوؤ�س�سة ال�سغرية واملتو�سطة �سمن 

 
)6(

امل�سروعات ال�سرتاتيجية التي تن�سط داخلها

اإ�سرتاتيجية وطنية متفق عليها ما بني القائمني على �سناديق الزكاة والقطاع اخلا�س،  �سرورة و�سع 

يف  امل�سروع،وذلك  هذا  خالل  من  ان�ساوؤها  يتم  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأّهداف  لتحديد 

للبالد مثل قطاع اخلدمات  الإنتاجية الأخرى  القطاعات  النمو يف  اإطار تكاملي مع مدخالت واجتاهات 

البنى الأ�سا�سية وغريها لتعظيم ال�ستفادة من  الب�سرية وبرامج تطوير  التعليم وتنمية املوارد  وقطاع 

امل�سروع،كما يتوجب تعزيز دور موؤ�س�سات القطاع اخلا�س وتنمية قدراتها واإعطاوؤها ما يكفي من الدعم 

التي ت�ستطيع من خاللها بلورة وتوجيه الدور القيادي املن�سود للقطاع اخلا�س يف عملية التنمية عموما 

)7(
و اجناح امل�سروع خ�سو�سا

يف  به  ي�ستهان  ل  حجما  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ال�سغرية:متثل  املوؤ�س�سات  1ــاأهمية 

اأنها كانت طريق النمو يف معظم الدول املتقدمة  اقت�ساديات الدول املتقدمة والنا�سئة على ال�سواء كما 

الآن �سواء يف اأمريكا اأو اليابان اأو حتى يف بلدان اإيطاليا اأو املك�سيك،واإن كانت التجربة يف هذه البلدان 

خمتلفة من حيث التطبيق عن جتربة البلدان النامية،ففي البلدان املتقدمة تلقى هذه امل�سروعات الدعم 

و�سهولة الإجراءات من قبل احلكومات كما جتد الدعم اأي�سا من ال�سناعات الكبرية وال�سركات متعددة 

اجلن�سيات،مما اأوجد نوعا من التكامل الراأ�سي اأو الأفقي بني هذه املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة،ولكن 

والتدريب  التمويل  راأ�سها  على  ياأتي  والتي  املعوقات  من  جمموعة  من  تعاين  النا�سئ  الدول  جتربة 

العالجات  اأهم  اأحد  وكانت  والدرا�سات  البحوث  باهتمام  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  حظيت  وقد  والت�سويق 

)8(
املطروحة لعالج م�سكلتي الفقر والبطالة يف معظم البلدان النا�سئ. 

2ــ ملاذا املوؤ�س�سات ال�سغرية:  تلعب املوؤ�س�سات ال�سغرية دورا مهما ورئي�سيا يف ا�سرتاتيجيات التنمية 

القت�سادية يف معظم دول العامل ومتثل جزءا كبريا من قطاع الإنتاج يف خمتلف الدول �سواءا املتقدمة 

))) الندوة االإقليمي حول دور القطاع اخلا�س يف التنمية االقت�سادية واالندماج املغاربي،توفيق بكار،،تون�س، يومي ))ــ)) نوفمرب)11)، 

)))دور القطاع اخلا�س يف التنمية االقت�سادية،�سعيد بانعيمون،،لعدد ))))، )) نوفمربــت�سرين الثاين )11)، املو�سوع،حمور االقت�ساد �س ))

2(471=26sep.net/newsweekarticle.php?sid.http://www
)))دور ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة يف معاجلة م�سكلة البطالة بني ال�سباب يف الدول العربية،عبد العزيز خميمر،،النا�سر:املنظمة العربية للتنمية االإدارية القاهرة،111)
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اأو النا�سئة، وتويل دول عديدة اهتماما خا�سا بها،فعلى �سبيل املثال الهند تعد ال�سناعات ال�سغرية مفتاح 

اأهم املنافع  اأطلق عليها بالبن املدلل للحكومة، وفيما يلي  اأولتها الدولة دعما متميزا حتى  التنمية وقد 

للموؤ�س�سات ال�سغرية:

توفري فر�س عمل وبكلفة ا�ستثمارية منخف�سة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي امل�ستخدم حيث اأ�سلوب 	 

الإنتاج كثيف العمل خفيف راأ�س املال،ف�سال عن توا�سع موؤهالت العمالة املطلوبة مما يعزز دورها 

يف امت�سا�س البطالة.

تغطية الطلب املحلي على املنتجات التي ي�سعب اإقامة �سناعات كبرية لإنتاجها ل�سيق نطاق ال�سوق 	 

املحلية نتيجة لنخفا�س ن�سيب الفرد من الدخل الوطني اأو ملحدودية حجم الرتاكم الراأ�سمايل.

توفري العملة ال�سعبة من خالل تعوي�س ال�سترياد وامل�ساهمة يف الت�سدير يف اأحيان كثرية،تعظيم 

ال�ستفادة من اخلامات املحلية امل�ساهمة يف حتقيق اإ�سرتاتيجية التنمية ال�سكانية لكونها تت�سم 

باملرونة يف التوطن.ا�ستخدام التكنولوجية،امل�ساهمة يف تلبية بع�س من احتياجات ال�سناعات 

الكبرية �سواءا باملواد الأولية اأو الحتياطية،ن�سر القيم ال�سناعية اليجابية يف املجتمع من خالل 

تنمية وتطوير املهارات لبع�س احلرف واملهارات.

3ــ م�سروع موؤ�س�سة م�سغرة لكل اأ�سرة القابلية للتطبيق:  تركز هذه الدرا�سة على ان�ساء موؤ�س�سات 

م�سغرة لالأ�سر التي تدخل �سمن الأ�سناف الثمانية للزكاة وبعدها ميكن تعميمها اىل اأ�سناف اأخرى مع 

ادخال �سيغ متويل اأخرى اأي�سا.على اعتبار اأن ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة حتظى يف الوقت الراهن 

الدور  من  انطالقا  العامل،وذلك  دول  خمتلف  يف  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سات  خمططي  باهتمام 

العديد  للجزائر،وتوؤكد جتارب  القت�سادية والجتماعية  الأهداف  ال�سناعات يف حتقيق  لهذه  احليوي 

الأمريكية واأملانيا وفرن�سا واإيطاليا وغريها  املتحدة  اليابان وال�سني والهند والوليات  الدول،مثل  من 

نقلة نوعية  ال�سغرية واملتو�سطة،قد حقق  املوؤ�س�سات  اأن دعم وت�سجيع  الأوربية والآ�سيوية  الدول  من 

ملحوظة على امل�ستويني القت�سادي والجتماعي بهذه الدول،فال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة بطبيعتها 

ل حتتاج اإىل روؤو�س اأموال �سخمة اأو تقنيات معقدة،مما يجعل تخ�س�سها يف جمال حمدد وال�سيطرة 

 .
)9(

عليه اأمر يف متناول و�سعي ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية

القت�سادية  التنمية  ركائز  اإر�ساء  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  دور  وتعزيز  دعم  اأن  يف  ل�سك 

لأهدافها  امل�سروعات  هذه  واإجناز  خ�سو�سا  اجلزائر  يف  و  عموما  العربية  البلدان  يف  والجتماعية 

املختلفة،واحلد من  العاملة مب�ستوياتها  اليد  ن�سبة كبرية من  التوظيف وا�ستيعاب  الرئي�سية يف جمال 

التعرف  يتطلب  الوطن،اأمر  من  الهارب  ال�سباب  م�سكلة  من  واحلد  املجتمع  يف  والفقر  البطالة  ظاهرتي 

على واقع هذه املوؤ�س�سات ال�سغرية من حيث الأدوار التي توؤديها والتحديات التي تواجهها والدرو�س 

)10(
امل�ستفادة من ممار�ستها والتجارب الناجحة.

النظرية والتطبيقية  ال�سوء على بع�س اجلوانب  اإلقاء  الدرا�سة  من هذا املنطلق نحاول من خالل هذه 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة،ومدى م�ساهمتها يف التخفيف من حدة م�سكلة البطالة،مع ال�ستفادة 

من الدرو�س امل�ستوحاة من جتارب الدول الأخرى ذات ال�سلة والقابلة للتطبيق،وذلك من خالل ا�ستغالل 

))) املمكن وغري املمكن يف معاجلة البطالة،�سعيب �سنوف،،درا�سات اقت�سادية،جامعة االأغواط، اجلزائر جانفي ))1)،العدد ))، �س:)))

)1)) دور ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة يف معاجلة م�سكلة البطالة بني ال�سباب يف الدول العربية،عبد العزيز خميمر ،مرجع �سابق
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اأموال الوقف و�سناديق الزكاة يف عملية متويل امل�سروع.  

4ــ اجلديد يف امل�سروع: يتميز هذا امل�سروع عن كثري من املحاولت الأخرى، وذلك لإجناح امل�سروعات 

ال�سغرية بالتمويل عن طريق اأموال الوقف و�سناديق الزكاة،من خالل جعل الأفراد م�ساهمني و�سركاء 

يف تلك امل�سروعات بدل من اأجراء. 

5ــ اأبعاد وخــلفيــة امل�سروع: ا�ستغالل اأموال الوقف والزكاة الهدف العام مل�سروع هو تطوير املوؤ�س�سات 

ال�سغرية و املتو�سطة مبا يتعلق بالقطاعات القاعدية وذلك با�ستغالل الوفرة املالية من خالل اأموال الوقف 

للتنمية  اجلديدة  ال�سيا�سات  العاملية،فان  الأ�سواق  يف  حاليا  ال�سائدة  التناف�سية  البيئة  ظل  يف  والزكاة 

تتخذ كل الإجراءات الالزمة حلماية البيئة وتعتمد البعد البيئي كمحفز لزيادة الكفاءة والتناف�سية.يدعو 

واخلدمات  املنتجات  الإنتاج  عملية  توجيه  اإعادة  اإىل  املتو�سطة  و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  امل�سروع  هذا 

حماية  اإطار  يف  والأمان  عالية،اجلودة،النظافة  فعالية  ل�سمان  جناحها  اأثبتت  جديدة  عمل  اأطر  نحو 

البيئة عن طريق مراعاة معايري معينة و التي تقل�س ال�سرر البيئي من ناحية و ترفع كفاءة الإنتاج من 

اأيامنا  التكنولوجيا و اخلربة الالزمة يعد يف  العاملية،املعرفة،  اإىل املعلومات  ناحية ثانية.اإن الو�سول 

تكنولوجيا  حللول  الناجح  التطبيق  على  اعتمادا  املعلومات  ملجتمع  ال�سريع  اأ�سا�سيا  للتو�سيع  عن�سرا 

.
)11(

املعلومات.

ال�سياحي،  الفالحي،ال�ستثمار  الجتماعي،ال�ستثمار  املمكنة:ال�ستثمار  الن�ساط  جمالت  ثانيا: 

قطاع  تطوير  مثل  اخلدمات  قطاع  وتنمية  التقليدية،  وال�سناعات  احلرف  وترقية  ال�سناعي  ال�ستثمار 

)12(
النقل،ان�ساء موؤ�س�سات تلبي حاجيات املراأة حتى تلعب دورا هاما يف القت�ساد الوطني.

1. ال�ستثمار الجتماعي: �سرورة تاأهيل الأفراد يف اإدارة امل�ساريع

يف  خمت�سة  موؤ�س�سات  ان�ساء  مبعملية  القيام  دون  الزكاة  توزيع  و  الوقف  اأموال  مبنح  القيام  ميكن  ل 

الدولة  به  تقوم  الذي  الجتماعي  ال�ستثمار  خالل  من  الب�سرية  املوارد  وتطوير  الب�سر  يف  ال�ستثمار 

اإن�ساء واإدارة املوؤ�س�سات من الناحية  اإجراء ترب�سات دورية حول كيفية  يف املرحلة الأوىل،بحيث يتم 

املالية  املخاطر  تقييم  على  قادرًا  امل�سارك  �سيكون  القطاعات،بحيث  خمتلف  يف  واملالية  القانونية 

هذه  حول  املتوفرة  للمعلومات  النوعي  و  الكمي  التحليل  خالل  من  املتو�سطة  و  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 

ال�سوق،التعرف  املوؤ�س�سات،ا�ستهداف املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيات 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لتحليل خماطر  الرئي�سة  املفاهيم  املوؤ�س�سات؛تطبيق  لهده  املالية  على الحتياجات 

واملتو�سطة،خا�سة درا�سة التدفقات النقدية و حتليل امليزانيات؛ التعرف على امل�ساريع القابلة لال�ستمرار 

وذات اجلدوى القت�سادية املتميزة.ودرا�سة ومعرفة اجلوانب التطبيقية ملحا�سبة الزكاة.

اكت�ساب مهارة ال�ستطالع و التبوء بامل�ساكل املتوقعة و حماولة و�سع احللول امل�سبقة لها.هذا يعني باأن 

اهتمامنا يجب اأن يكون مرتكزًا على الإن�سان املواطن اأوًل،وعلى م�سالح املجتمع القت�سادية والجتماعية 

وال�سيا�سية والثقافية ثانيًا،وم�ساهمة جميع الطبقات والقطاعات يف معاجلة البطالة وتنمية البالد ثالثًا.

)))) دور املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة يف حتقيق ثالثية: االكتفاء الذاتيــاالأمن الغذائيــتقلي�س الواردات تنمية ال�سادرات،�سعيب �سنوف،جامعة الربج،اجلزائر،دي�سمرب 

))1)، �س:)

)))) عمل بعنوان: تعبئة املوارد الطبيعية املتاحة و ا�ستغالل الوفرة املالية لتحقيق التنمية امل�ستدامة،�سعيب �سنوف، ورقة،مقدمة يف املوؤمتر العلمي الثامن للبيئة 

يف مو�سوع: املوارد الطبيعية والتنمية امل�ستدامة بكلية العلوم،جامعة الزقازيق،م�سر، )) يونيو ))1)،�س:))
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كما يجب العمل على جعل الوقف و �سناديق الزكاة الطريق اىل ال�ستثمار الجتماعي، وذلك من خالل 

تطوير العن�سر الب�سري و تنمية املوارد الب�سرية من خالل حت�سني التعليم و التكوين عن طريق ان�ساء 

موؤ�س�سات ال�ستثمار الجتماعي من خالل التمويل عن طريق اأموال الوقف و�سناديق الزكاة، فيمكن اأن 

تتم عن طريق الرتقاء باأ�ساليب التعليم و التعلم، وحتويل العلم اإىل معرفة تنظيمية ت�ستخدم يف التخطيط 

والتخطيطي  التنظيمي  الفكر  تعزيز  على  بامل�سوؤولية،والعمل  ال�سعور  وتعميق  الذاتية  الرقابة  وتنمية 

بالإ�سافة اإىل تعبئة الطاقات الجتماعية وال�ستخدام الأمثل لالإمكانيات املتاحة و الوقت،واليوم تتمثل 

يف  املال  راأ�س  الأمربتثمني  تعلق  �سواء  الإنتاج  عوامل  تثمني  يف  التنمية  عملية  لبناء  الأ�سا�سية  املهمة 

ينبغي  كما  العمل.  لعن�سر  اأكرب  وجتنيد  الأخرى  الإنتاج  عوامل  اأو  ووزنها  لأهميتها  نظرا  املوؤ�س�سات 

القت�سادية وربط  بالقطاعات  تهتم  ان�ساء خمابر بحث  الب�سرية وذلك عن طريق  املوارد  ال�ستثمار يف 

البحوث اجلامعية مبتطلبات التنمية، واعادة �سياغة الربامج اجلامعية على اأ�سا�س احتياجات املوؤ�س�سات 

ومتطلبات املجتمع. 

الإ�سراف و ت�سمل خمتلف  الرقابة و  الدولة متنح العتمادات و تقوم بدور  الفالحي:  2. ال�ستثمار 

الأعمال الزراعية انطالقا من القيام بدرا�سة و م�سح لهذا القطاع من اأجل حتديد الأولويات وفقا اإ�سرتاتيجية 

وطنية مدرو�سة و تبعا لحتياجات ال�سوق الوطنية و املتطلبات الدولية يف ظل قواعد املنظمة العاملية 

للتجارة،اإعطاء ومنح ال�سباب اأرا�سي زراعية حلل م�سكلة البطالة وحتقيق الهدف املطلوب ، فهو م�سروع 

مهم لكنه يحتاج من احلكومة الهتمام ومعاجلة امل�سكالت التي قد تعرت�س امل�سروع وحل م�ساكل متويل 

عملية الإنتاج خا�سة يف ظل ارتفاع اأ�سعار الأ�سمدة واملبيدات ومكونات الإنتاج الزراعي ومواجهة عقبة 

الت�سويق.

كما يجب توظيف خراج الوقف و�سناديق الزكاة يف تنمية القطاع الفالحي وو�سع روؤى م�ستقبلية، على 

اعتبار ان ال�ستثمار الفالحي له اأهمية بالغة يف دعم القت�ساد الزراعي واإن�ساء اأي م�سروع زراعي يتطلب 

اإيجاد  الفالحي تكمن يف  الروؤي مل�ستقبلية لال�ستثمار  لذلك فان  درا�سة جدواه القت�سادية والجتماعية 

احللول املنا�سبة التي تت�سمن تفعيل ال�سيا�سات يف جمال التعاون بني املوؤ�س�سات و اجناح امل�سروع وذلك 

من خالل:

امل�سروعات  ملنح  جديدة  طرق  واإدخال  تطبيقه  يف  اأكرث  �سفافية  اإيجاد  مع  ال�ستثمار  قوانني  تفعيل  ــ 

الزراعية عن طريق الئتمان اأو امل�ساركة،ت�سهيل الإجراءات للم�ستثمرين من قبل اجلهات الر�سمية املطبقة 

لالمتيازات املمنوحة من قبل احلكومات لل�سركات حتى تتم ا�ستفادة امل�ستثمر من تلك المتيازات.  

ــ اإزالة املعوقات الت�سريعية والتنفيذية والإدارية اأمام امل�ستثمرين،تقوية جهاز املتابعة امليدانية وتوفري 

الطارات املوؤهلة والإمكانات بجهاز املتابعة لتفعيل عملية متابعة ال�ستثمارات مع توفري و�سائل احلركة 

والت�سال لالإدارات ال�ستثمارية بالوزارات والوليات ل�سهولة املتابعة،والعمل على الرتويج لال�ستثمار 

يف جمال م�سروعات الري واملوارد املائية.

كما ميكن ال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية من خالل القيام بن�ساط ا�ستغالل م�ساحات مائية �ساحلة 

للزراعة املائية بال�سواحل اأو الياب�سة بهدف تربية واإنتاج اأنواع خمتلفة من الأحياء املائية التي تتميز 

بنمو �سريع ولها قيمة اقت�سادية عالية ومردود اقت�سادي وا�ستثماري.لقد اأ�سبحت تربية الأحياء املائية 
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ال�سكان امل�ستمر. بحيث ميثل  لتزايد عدد  الغذائية، وذلك  �سرورة اقت�سادية بتزايد الطلب على املوارد 

هذا الن�ساط حوايل 30% من اإجمايل املنتوج العاملي الذي يقدر بحوايل 200 مليون طن �سنويا وتتقدم 

ال�سني واليابان قائمة الدول املنتجة واأ�سبح ال�ستزراع ال�سمكي منذ �سنني فر�سية بعد ا�ستغالل وازدادت 

البحر يف حدود 90 طن �سنويا وعلى عك�س ذلك تطور ال�ستزراع املائي بكل اأنواعه وقفز الإنتاج العاملي 

للمزارع املائية اإىل 40 مليون طن يف ال�سنوات الأخرية، كما اأ�سبح ميثل حوايل 35% من الإنتاج العاملي 

البحري( نا�سر خليفة الكبري،2009.

وقد تركز الإنتاج يف اآ�سيا بن�سبة 85% من الإنتاج العاملي ويف اأوروبا بن�سبة 8 % ويف القارة الأفريقية 

والبلدان  �سنويا  طن  األف   950 حوايل  اإىل  و�سل  فقد  املتو�سط  البحر  بلدان  اإنتاج  عن  اأما   %5 بن�سبة 

باملقارنة  �سنويا  طن  األف   100 يتعدى  ل  جدًا  �سئياًل  ال�سمكي  ال�ستزراع  من  اإنتاجها  يزال  ما  العربية 

باملنتج العاملي من ال�ستزراع ال�سمكي.ول�سمان جناح ال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية يجب توفري 

 
)13(

العوامل الأ�سا�سية وهي على النحو التايل:

ال�ستثمار  للدخول يف  القطاع اخلا�س  املائية.ت�سجيع  الزراعة  م�ساريع  لإقامة  املنا�سبة  املواقع  اختيار 

يف م�ساريع الزراعة املائية.تدريب العنا�سر العربية يف جمال الزراعة املائية ملواكبة متطلبات التقنيات 

البحوث والدرا�سات  اإجراء  للظروف املحلية.العمل على  امل�ستخدمة يف هذا املجال وتطويعها  احلديثة 

اأهمية  اأنواع جديدة ذات  التجارب على  اإجراء  البحرية يف  الأحياء  التطبيقية وذلك بدعم مركز بحوث 

هذا  يف  ال�سوق  توجه  التي  التطورات  ملواكبة  املائية  الزراعة  يف  التنوع  اإطار  يف  وجتارية  اقت�سادية 

الن�ساط القت�سادي.

3. ال�ستثمار ال�سناعي: �سرورة العمل على ا�ستغالل وا�ستعمال الوقف يف ال�ستثمار يف ال�سناعات 

تعترب  ال�سناعية،بحيث  ال�سادرات  واإنعا�س  لتنمية  التقليدية و احلرف، وذلك  ال�سناعات  مثل  اخلفيفة 

�سوف  الت�سغيل،وذلك  القت�سادى ومنو  النمو  لدفع  اأف�سل و�سيلة  البرتولية هى  ال�سادرات غري  تنمية 

بتحديد اأهم قطاعات ال�سادرات ال�سناعية وفقا ملعايري معينة مثل ما يتمتع به القطاع من روابط خلفية 

اأمامية ومكانة املنتج يف حلقات الإنتاج العاملى،وتكلفة الوحدة من العمل،ومرونة العمالة،وعلى اأ�سا�س 

)14(
هذه املعايري،كما ميكن العتماد على ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة.

ومع التحول القت�سادي ينبغي ان ت�سعي اجلزائر لإتباع �سيا�سة خا�سة لت�سجيع ودعم القدرات ال�سناعية 

للمنتجات  والت�سديرية  التناف�سية  القدرة  قيا�سية،وزيادة  موا�سفات  باأف�سل  اأعلى  اإنتاجية  لتحقيق 

مع  ال�سناعي  املنتج  بجودة  والرتقاء  ال�سناعية  املنتجات  تطوير  يف  ال�ستمرار  خالل  من  ال�سناعية 

خف�س تكاليف الإنتاج ودعم نظم اجلودة وتطوير املوا�سفات والقيا�سات واملعايرة وفقا للمفاهيم والنظم 

العاملية. ودعم وتطوير امل�سروعات ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة واإتاحة املعلومات وامل�ساعدات الفنية 

والت�سويقية باأ�سلوب علمي منظم،والعمل علي تعميق الت�سنيع املحلي للمعدات الإ�ستثمارية وحتديث 

قواعد املعلومات التي تخدم هذه العملية وتطوير الأجهزة القائمة بالت�سميم الهند�سي وربطها مبراكز 

حمليا،  الكربي  ال�سناعية  للم�سروعات  الرئي�سية  املكونات  ت�سنيع  ت�سجيع  والتطوير،وكذلك  البحث 

واإعطاء الأهمية يف جمال ن�سر الوعي لدي املواطنني واعتبار الإقبال علي ال�سلع الوطنية واجب وطني 

17(5=http://www.alefah.com/showthread.php?t (11(،درا�سة حول:اإمكانيات اال�ستثمار يف جمال الزراعة املائية يف ليبيا،نا�سر خليفة الكبري ((((

))))املمكن وغري املمكن يف معاجلة البطالة،�سعيب �سنوف، مرجع �سبق ذكره،جانفي))1)،�س:))) 
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)15(
مل�ساعدة ال�سناعة وال�سناع القرار.

كما يجب اأن تلعب الدولة دور يف منح العتمادات و بدور الرقابة و الإ�سراف و ت�سمل ا�ستخدام املواد 

ال�سغرية  امل�سروعات  بربامج  يتعلق  فيما  التحويلية،اأما  ال�سناعات  املتوفرة،احلرف  املتاحة  الأولية 

واحلرفية وم�سروعات الأ�سر املنتجة فاإنها م�سروعات واعدة ،وان كانت قد تعاين من م�سكل عدم القدرة 

علي ت�سويق منتجاتها الذي يجب اأن يتم من خالل املوؤ�س�سات اخلدمية التي ان�سئت لهذا الغر�س حتى 

يكون هناك تكامل بني كل القطاعات و هذا لنجحا م�سروع موؤ�س�سة لكل اأ�سرة .

و تطوير  رال�سياحي  ال�ستثما  الوقف يف  على توظيف  العمل  ال�سياحي:  القطاع  ال�ستثمار يف   .4

اخلدمات ال�سياحية واملنتوج ال�سياحي،نظرًا لأهمية قطاع ال�سياحة يف اقت�ساديات الدول واإدراكًا لذلك 

اأحد روافد التنمية القت�سادية مبا  اأن يحظى هذا القطاع مبزيدًا من العناية والهتمام باعتباره  يجب 

يدره من دخل من العمالت ال�سعبة للبلدان امل�ستقبلة لل�سياح، وت�سغيله لقطاع كبري من العمالة وكو�سيلة 

لتعريف البلد لدى البلدان الأخرى. 

ال�سناعة  يف  الرئي�سية  البلدان  اأحد  لتكون  كبريًة  فر�سًة  للجزائر  تعطي  ال�سياح  القطاع  مقومات  اإن 

مقومات  واإقامة  القطاع  لهذا  الكبرية  ال�ستثمارات  بتدفق  مرهونًا  يظل  ذلك  ولكن  باملنطقة،  ال�سياحية 

�سناعة �سياحية تكون اأحد امل�سادر الرئي�سية للدخل واأداة من اأدوات حتقيق التنمية املتوازنة وتدعيم 

القت�ساد  اإنعا�س  يف  اأ�سا�سٌي  دوٌر  ولل�سياحة  املختلفة،  البالد  مناطق  بني  القت�سادي  التكامل  اأ�س�س 

اجلزائري وهي الأداة لتحقيق التنمية املتوازنة ومعاجلة الختاللت التي يعاين منها القت�ساد كالت�سخم 

والبطالة. 

القطاعات  اإمكانات  ان  ال�سحية:  النقل،الرعاية  قطاع اخلدمات  الوقف يف تطوير  ا�ستغالل   .5

اخلدمية التى تعد قاطرات لنمو الت�سغيل مثل قطاع النقل و الرعاية ال�سحية والإ�سكان والت�سييد.ميكن 

توظيفها يف عملية التنمية وذلك من خالل الرتكيز على اخلدمات التي ميكن ان تراعي احتياجات الطبقات 

امل�ساكل  من  وغريها  املزمنة  لالأمرا�س  ال�سحية  الرعاية  يف  ذلك  املتوا�سطة،وتوظيف  حتى  و  الفقرية 

والظواهر الجتماعية املوجودة يف املجتمعات العربية عموما ويف اجلزائر خ�سو�سا.

من  العديد  با�ستغالل  وذلك  الوقف  اأموال  وا�ستثمار  لتوظيف  املثلى  الكيفية  من  ال�ستفادة  ميكن  كما 

)16(
الدرا�سات و الأبحاث يف هذا املجال 

اأــ �سرورة توظيف اقت�ساد املعرفة يف تنمية م�سروع موؤ�س�سة م�سغرة لكل اأ�سرة،فعندما نتحدث عن ثورة 

املعلومات اإمنا نق�سد �سيء اأكرث من كل املفاهيم التي كنا نعرفها حول الثورة ومفهومها بحيث هنا ن�سري 

اإىل تغيري وانقطاع كيفي يف التكنولوجيا وهو املرتتب عن ثورة املعلومات والت�سالت،فالعامل اليوم 

املتاحة فيما ي�سمى  اأجل ال�ستفادة من فر�س الندماج  الب�سرية من  الكفاءة  دخل مرحلة جديدة تتطلب 

بدور  تقوم  العك�س  اأ�سبحت على  بل  الإن�سان  املعرفة،فالآلت اجلديدة مثال مل تعد حتل حمل  باقت�ساد 

)))) درا�سة حول،نحو ا�سرتاتيجية �ساملة لدعم وتطوير املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الوطن العربي من خالل املناولة ال�سناعية،�سفيق االأ�سقر،املوؤمتر العربي االأول 

للمناولة ال�سناعية، اجلزائر،�سبتمرب)11)

))))ملزيد من التف�سيل اأنظر : 

ــ دور الوقف اال�سالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية،عبد اللطيف ال�سريخ،ر�سالة ماج�ستري،االمانة العامة لالأوقاف،الكويت،)11)

ــ الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية،من�سور �سليم هاين، املوؤمتر الثاين لالأوقاف،ال�سيغ التمويلة والروى امل�ستقبلية،اململكة العربية ال�سعودية،)11)
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عقله وذكاءه، ففي جمال الإنتاج جند حتويل املادة اإىل اأ�سكال اكرث نفعا لالإن�سان ولكن الإنتاج يتطلب 

فوق ذلك معلومات مثل خ�سائ�س املادة، ت�سميم ت�سور الآلت،وظروف ال�سوق كل هذا هو يف احلقيقة 

تعامل مع املعلومات ولذلك فان عملية الإنتاج تتطلب عن�سر الطاقة او املادة من جهة وعن�سر املعلومات 

ولكن امل�سكل الذي يطرح يف القت�ساد احلديث اإمنا هو حتديد مركز ال�سادرة فاجلديد هو بروز اأهمية 

املعلومات يف �سورة الإنتاج احلديث وتراجع اأهمية الطاقة )املادة( بع�س ال�سيء. 

يف  الإلكرتونية  التجارة  �سهدت   : الإلكرتونية  التجارة  مزايا  تفعيل  يف  الوقف  ا�ستغالل  �سرورة  ب. 

ال�سنوات الأخرية منوًا انفجاريًا ويوؤكد املحللون القت�ساديون اأنها اأ�سبحت مفتاح التطور ال�سناعي، 

واملحور الأ�سا�سي للتطور القت�سادي على امل�ستويني الدويل والوطني.وميتد ن�ساط التجارة الإلكرتونية 

)17(
اإىل املجالت الآتية :

ــ خدمات ربط اأو دخول الإنرتنت،الت�سليم اأو التزويد التقني للخدمات،ا�ستخدام الإنرتنت كاأداة لتوزيع 

اخلدمات وتوزيع الب�سائع امل�سلمة بطريقة غري تقنية، العمل على حتديث الت�سريعات القانونية بحيث 

تتالءم مع التوجهات احلديثة للتجارة الإلكرتونية وا�ستيعاب كل اجلوانب والإ�سكالت الناجتة عن حتول 

املعلومات واخلدمات اإىل �سلعة مبا يف ذلك اعتماد التوقيع الإلكرتوين ر�سميًا.دعم وتطوير التعاون بني 

املوؤ�س�سات يف جمال اإقامة م�ساريع �سناعية تكنولوجية متقدمة. 

مدرو�سة  وطنية  اإ�سرتاتيجية  ح�سب  ترتيبها  ينبغي  ال�ستثمارية:  امل�ساريع  اختيار  كيفية  ثالثا: 

ويجب اأن يوؤخذ بعني العتبار مايلي:التوزيع اجلغرايف،ت�سمل جميع القطاعات املختلفة بهدف حتقيق 

املثلى  الطريقة  و  الأولويات  التي حتدد  الت�سدير،والدولة هي  ثم  اأول  الذاتي  الغذائي والكتفاء  الأمن 

للتمويل.

1. الفر�سيات والأهداف:ال�ستخدام الأمثل لأموال الوقف و�سناديق اأموال الزكاة وذلك بالتوجه نحو 

للمحروقات  بديل  اقت�ساد  احلالية،خلق  املالية  الوفرة  ا�ستغالل  ميكن  ال�ستهالك،كما  ولي�س  ال�ستثمار 

اأعمالها البيئية،و دعم  اإدارة  وبناء نواة معلوماتية متو�سطية تدعم ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية يف 

املوؤ�س�سات املتو�سطة و ال�سغرية يف حت�سني قدرتها على املناف�سة عن طريق تبني املمار�سات وال�سيا�سات 

البيئية املعروفة با�ستعمال املعلومات التكنولوجية مطورة حديثا و ذلك عرب النرتنت.

املحروقات،  خارج  ال�سادرات  وتنمية  الواردات  من  والتقليل  الغذائي،  والأمن  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 

اأرباب العمل والعمال. وحماربة الفقر.دعم  والق�ساء على البطالة بحيث كل موؤ�س�سة بها عد معترب من 

النتاج الوطني بغية تقلي�س فاتورة الواردات و حتقيق الكتفاء الذاتي.

2. ال�سكل القانوين ينبغي اإعداد منوذج موحد لكل �سكل من الأ�سكال املتجان�سة من املوؤ�س�سات من حيث 

ال�سكل القانوين و ما يرفقها من الإجراءات التي ت�سبط املمار�سات بحيث يتم تعريف امل�سروعات ال�سغرية 

واملتو�سطة وطبيعتها مثل ال�سفة القانونية،طبيعة الن�ساط القطاع احلجم راأ�س املال. وحتديد الحتياجات 

التمويلية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف مراحلها املختلفة مرحلة التاأ�سي�س الت�سغيل وال�ستثمار. 

doc.https://www.abhatoo.net.ma/IMG/doc/tec3 ((دور االقت�ساد االإلكرتوين يف التنمية والتعاون االقت�سادي العربي،ب�سار عبا�س،،�س �س :)ــ ((((
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3. ال�سرائب ينبغي فر�س واقتطاع �سريبة وحيدة وهي ن�سبة 2.5 باملائة. 

رابعا: متويل م�سروع موؤ�س�سة م�سغرة لكل اأ�سرة:

يلعب الوقف دورا مهما يف القت�ساد الوطني لي�س يف الوطن العربي فقط بل يف العديد من دول العامل،ويف 

بلدان حمور طنجاــجاكرتا توجد العديد من التجارب الناجحة يف هذا املجال خا�سة اأنه قدمي ومعروف 

يف والبلدان الإ�سالمية منذ زمن طويل،لذلك يوىل املهتمون اأهمية كبرية لبحث تطوير وتنمية الأوقاف، 

مبا يحقق قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني من خالل القيام بامل�سروعات ذات البعد الجتماعي وذلك من 

خالل الأبحاث التي تدور حول ال�ستثمار الأمثل خلراج الوقف،لتطوير مردود الأوقاف وزيادة انتاجها 

وتوظيف هذا النتاج ب�سورة اأف�سل لتحقيق قيمة م�سافة ت�سب يف دعم القت�ساد الوطني.تطوير اإدارة 

)18(
الأوقاف على �سوء التجارب العاملية الناجحة،و الدرا�سات العلمية.

ميكن ا�ستغالل اأموال الوقف و�سناديق الزكاة يف متويل م�سروع موؤ�س�سة لكل اأ�سرة، كما ميكن التمويل 

من م�سادر اأخرى وذلك من خالل القرتاحات الأتية:

ــ التمويل يتم من خالل دفع ح�س�س امل�ساهمني من �سناديق اأموال الوقف و الزكاة بالن�سبة لالأفراد الذين 

ي�ستحقون الزكاة

ــ ا�ستغالل اأموال الوقف وذلك بتحويل الأموال من ال�ستهالك وا�ستثمارها يف اأ�سول راأ�سمالية اإنتاجية 

تنتج قيمة م�سافة. وذلك من خالل ان�ساء املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

الوفرة  من  انطالقا  يتم  بحيث  امل�سروع  امل�ساهمة يف متويل  ذلك من خالل  و  الدولة  تدخل  كما ميكن  ــ 

املالية احلالية و هذا يعني اأن الأموال متوفرة،وبالتايل اإمكانية النطالق الفعلي يف امل�سروع حاليا. كما 

ميكن اأن يتم التمويل عن طريق التخ�سي�س من عائدات البرتول الناجتة عن اأكرث من 73 دولر للربميل 

الواحد مبا اأن ال�سعر املرجعي لإعداد امليزانية ل يتجاوز هذا ال�سعر و هو ال�سعر الذي ميكن احلفاظ على 

التوازنات القت�سادية الكلية. 

يجب ال�سارة اىل اأن ميكن اأن تكون امل�ساهمة الأ�سرية اأو الفردية من دينار رمزي اإىل احل�سة مفتوحة 

على ح�سب امل�سروع وطاقة كل فرد. 

.
)19(

كما ميكن ال�ستعانة بطرائق متويل كال�سيكية اأخرى ح�سب المكانيات املتاحة

ــ معامل ال�سيا�سة القت�سادية التي تقوم على جعل الوقف و الزكاة اأداة لال�ستثمار والإنتاج ان الفقر يف 

حياتنا املعا�سرة هو البطالة،لي�س فقط لأن البطالة توؤدي اإىل الفقر، بل حتى يف احلالت التي يتوافر 

على الفرد املوارد التي تخرجه من حالة الفقر املدقع يبقى للبطالة معنى من اأهم معاين الفقر يف حياة 

املجتمعات اليوم. والزكاة وم�سارفها جميعًا تت�سف بالفقر الدائم اأو املوؤقت )عدا العاملني عليها واملوؤلفة 

قلوبهم( وذلك كان مالئمًا اأن تتوجه الزكاة اليوم لتمثل �سيا�سة اقت�سادية للق�ساء على البطالة وا�ستهداف 

ما  واإ�سفاء  التوجه  ذلك  لدعم  الفقهية  الدرا�سات  الغر�س،وتوجيه  هذا  لتحقيق  كلية  وموؤ�سرات  معايري 

يحتاج اإليه من امل�سروعية. ان بناء النظام القت�سادي اليوم  يحتاج اإىل ت�سميم ال�سيا�سات القت�سادية 

ذكره،  �سبق  �سنوف،مرجع  ال�سادرات،�سعيب  تنمية  ــ  الــواردات  تقلي�س  ــ  الغذائي  االأمــن  الذاتي  االكتفاء  ثالثية:  حتقيق  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  دور   ((((

د�سيمرب،))1)،�س)) 

)))) التمويل الريفي االأ�سغر اأّي دور لل�سناديق الوقفية يف مكافحة البطالة والفقر يف الريف املغاربي،ح�سني رحيم و زنكري ميلود،ب ت،خمرب الدرا�سات والبحوث يف 

التنمية الريفية،كلية العلوم االقت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري جامعة حممد الب�سري االإبراهيمي برج بوعريريج ــ اجلزائر.
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.
)20(

التي جتعل من اأركان هذا النظام وعنا�سره الأ�سا�سية اأدوات فاعلة لبعث احلياة فيه و�سمان البقاء له

اإىل معاجلة  التي توؤدي  العمل  اأداة لتوليد فر�س  ال�سيا�سة على جعل موارد الوقف والزكاة  ــتقوم هذه 

م�سكلة البطالة، ومعاجلة هذه امل�سكلة الجتماعية التي تهدد ال�سالم الجتماعي وا�ستقرار حياة جمتمعات 

 وتنه�س باأغرا�سها ومقا�سدها التي ت�سعى اإىل 
)21(

املعا�سرة، ت�ستلهم روح فري�سة الزكاة واأموال الوقف

الق�ساء على الفقر بكل �سوره واأ�سكاله، ويقوم ذلك على تكوين هيئة ا�ستثمارية ت�سرف على توجيه اأموال 

�سناديق الوقف والزكاة نحو اإن�ساء امل�ساريع التي تخلق الفر�س الوظيفية يف املجتمع، تلك التي ي�ستفيد 

منها العاطلون عن العمل مبعايري و�سروط  واإجراءات حتقق الغر�س الأ�سا�س وهو الق�ساء على الفقر، 

ورمبا كان ذلك على �سفة اأعمال موؤقتة ي�ستفيد منها الفرد ريثما يجد الفرد فر�سة عمل ثابتة يف مكان اآخر 

فتكون الزكاة واأموال الوقف اأداة ملعاجلة هذا الو�سع املوؤقت، كما ميكن تبني اإجراءات ومعايري اأخرى 

الفقر  حماربة  وهو  املحدد  وغر�سها  املر�سوم  م�سارها  عن  والزكوية  الوقفية  ال�ستمارات  خروج  متنع 

ومعاجلة م�سكلة البطالة. 

خام�سا:القيا�س والف�ساح املحا�سبي للم�سروع:

 ت�سمل حما�سبة الزكاة  ح�سر وحتديد وتقومي الأموال الزكوية ،ح�سر وحتديد 
)22(

1ــ مدخل ملحا�سبة الزكاة : 

وتقومي اللتزامات التي تخ�سم من اأموال الزكاة ، ح�ساب مقدار الن�ساب والزكاة الواجبة،الف�ساح عن 

كيفية توزيع الزكاة على م�ستحقيها ، الإف�ساح عن موارد الزكاة وم�سارفها خالل الفرتة من قوائم وتقارير 

الزكاة .  كما يجب حتديد القدر اأو ال�سعر الذي يوؤخذ من وعاء الزكاة ، بحيث : 

امل�ستفاد ،املعادن  ،وهذا  العمل ،املال  يعادلها ،التجارة ،امل�ستغالت ،ك�سب  وما  النقد  لزكاة  بالن�سبة   ــ   5  .  2  %   

 طبقا ملذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح . 

 ــ    5  %    بالن�سبة لزكاة الزرع والثمار التي تروى بالآلت   بحيث يوؤخذ بتكلفة الري .

 ــ 10  %   بالن�سبة لزكاة الزرع والثمار التي تروى بالعيون والأمطار بحيث بدون تكلفة ري .

ــ 20  %   بالن�سبة لزكاة الركاز .  

يحكم حتديد وقيا�س وعر�س والإف�ساح عن الزكاة جمموعة من املبادئ، ومن اأهمها ما يلي :  مبداأ ال�سنوية 

القدرة  املالية ، ومبداأ  ال�سنوات  ا�ستقالل  قاعدة  الزكاة على  ال�سنوية ، تقوم حما�سبة  قاعدة   وترتب على 

التكليفية مبعنى بلوغ الن�ساب، ويتم قيا�س الأ�سول املمتلكات عموما بالقيمة ال�سوقية.

حتميل مقدار الزكاة على النحو التايل : 

 ــ حالة املوؤ�س�سات الفردية ،يتحمل مالك املوؤ�س�سة كل مقدار الزكاة الواجبة . 

 ــ حالة �سركات الأ�سخا�س ،يوزع مقدار الزكاة على ال�سركاء ح�سب ح�سة كل منهم يف راأ�س املال ملعرفة ما 

يتحمله كل �سريك . 

 ــ حالة �سركات الأموال، يق�سم مقدار الزكاة على عدد الأ�سهم لتحديد ن�سيب كل �سهم من الزكاة، ثم بعد ذلك 

)1)) الزكاة كاأداة تنمية ذاتية للفقراء وامل�ساكني، ندوة حول ا�ستطالع اآفاق امل�ستقبل،موؤ�س�سات الزكاة وا�ستيعــاب متغــريات القرن احلادي والع�سرين ورقة عمل،اأكتوبر 

htm.5415/58(7/http://www.kantakji.com/media ،((((

))))  دور الوقف يف العملية التنموية وعالقته مبوؤ�س�سات النفع العام،اأحمد بن عبد العزيز احلداد، دائرة االوقاف وال�سوؤون اال�سالمية بدبي،االمارات،))1)

ZakatAccounting.doc/1(17/jps  dir.net/Forum/uploads ،ملخ�س يف حما�سبة الزكاة،نبيل ح�سن  ((((
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يح�سب ن�سيب كل م�ساهم من الزكاة بقدر ما ميلك ملعرفة مقدار ما يتحمله .  

املحا�سبة  فروع  من  فرع  هي  الزكاة  حما�سبة  اأن  القول  ميكن   : الزكاة  ملحا�سبة  احلديثة  الجتاهات  2ــ 

اخلا�سة  البيانات  اإعداد  يف  عليها  يعتمد  التى  والفنية  ال�سرعية  والإجراءات  واملبادئ  الأ�س�س  تتناول 

بالأموال املزكاة بغر�س حتديد مقدار الزكاة وتوزيعها على م�سارفها املحدودة وتقدمي املعلومات عن ذلك 

اإىل الأطراف ذات العالقة. مع ذلك يوجد اختالف بني الفقهاء يوؤدى اإىل نتائج حما�سبية خمتلفة وميكن 

)23(
ال�سارة اىل الأتي:

الزرع،الثمار،  النقد،  وهى  عليها  املن�سو�س  الأربعة  الأموال  على  يقت�سر  و  يتناول  الأول  الجتاه  ــ 

الأنعام،و عرو�س التجارة،وي�سيق من نطاق كل منها،مما ينتج عنه قلة ح�سيلة الزكاة،وهذا هو مذهب 

ابن حزم من الظاهرية.

ــ الجتاه الثاين ي�ستخدم القيا�س في�سيف اإىل الأموال املن�سو�س عليها ما يتفق معها يف العلة اإىل جانب 

التو�سع يف بع�س ال�سروط التى توؤدى اإىل زيادة احل�سيلة نوعا ما، وميثل هذا الجتاه جمهور الفقهاء 

من املالكية وال�سافعية واحلنابلة،ومع مراعاة اأنهم يف بع�س امل�سائل ياأخذون بالجتاه املو�سع التايل، 

وهذا الجتاه ينظر اإىل الزكاة باعتبارها عبادة مالية.

ــ الجتاه الثالث يخ�سع كل الأموال للزكاة متى توفرت فيها ال�سروط العامة للزكاة،وهذا الجتاه ينظر 

اإىل الزكاة باعتبارها عبادة مالية، ويغلب جانب املالية فيها باعتبارها حقا لالأ�سناف الثمانية.وميثل هذا 

الجتاه عموما فقهاء املذهب احلنفي واإن كانوا يف بع�س امل�سائل ياأخذون بالجتاه الو�سط.

واإذا كانت حما�سبة الزكاة تدور حول كيفية حتديد وعاء الزكاة بغر�س ح�ساب مقدار زكاة كل مال،فاإن 

هذا اخلالف يوؤثر على كيفية الف�ساح املحا�سبي،ومبا اأن دور املحا�سبة هنا دور حيادي مبعنى اأن على 

املحا�سب اللتزام يف عمله مبا يتم الأخذ به من هذه الجتاهات الفقهية،فاإن الأخذ باأى اجتاه منها يوؤدي 

اإىل نتائج حما�سبة خمتلفة.

)))) حما�سبة الزكاة،حممد عبد احلليم عمر،دورة تدريبية عن اإدارة الزكاة،جامعة االأزهر مركز �سالح عبد اللَّه كامل لالقت�ساد االإ�سالمي، البنك االإ�سالمي للتنمية املعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب،القاهرة يف الفرتة من 1) يونيو ــ) يوليو )11) 
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الخاتمة

من اأجل اجناح هذا امل�سروع فان يجب العمل على الن�سر الجتماعي للخطة هذا الوعى لي�س بال�سرورة 

ق�سية اقت�سادية وح�سب،بل هو �سرورة اجتماعية و�سيا�سية اأي�سا ت�ستهدف اإعادة �سياغة مفاهيم الأفراد 

واجتاهاتهم،اإل اأن م�سكلة خلق الوعى التوظيفى فى هذه التربعات يتطلب خطة وطنية تقوم على اأ�س�س 

التي  احلاجة  يقر  الذي  احلاجة  اقت�ساد  خالل  من  الجتماعي  التكافل  مفاهيم  تغر�س  واإعالمية  تربوية 

تغطيها الرادة احل�سارية مثل الرادة التي فر�ست الزكاة بحيث ي�سبح القت�ساد يف هذه احلالة يعتمد 

على م�سلمتني اثنتني وهما لقمة العي�س حق لكل فم و العمل واجب على كل �ساعد.

وفق  الوقفية،وترتيبها  الأموال  من  عليها  الإنفاق  ميكن  التي  وامل�ساريع  الحتياجات  ترتيب  و  درا�سة 

اأولويات معينة و�سوابط حمددة و ذلك ح�سب اأولويات القت�ساد الوطني.

الفقر واحلرمان باملناطق الريفية وفك العزلة  اأ�سكال  دعم دور الوقف يف امل�ساهمة يف مكافحة خمتلف 

يف  وامل�ساهمة  الفقرية  املناطق  م�ستوى  على  املتفاقمة  البطالة  وطاأة  من  التخفيف  يف  عنها،وامل�ساهمة 

تاأهيل اأبناء الطبقات املحرومة ويف تعليمهم وتكوينهم،يف اطار موؤ�س�سات ال�ستثمار الجتماعي التي 

يتم ان�ساوؤها لهذا الغر�س.

التاأكيد على �سرورة ابراز اأهمية دور الوقف يف امل�ساهمة يف ترقية املراأة الريفية واإدماجها اجتماعيا 

واقت�ساديا حتى توؤدي دورها يف تنمية القت�ساد الوطني.

ينبغي العمل على ن�سر الوعي القانوين املخت�س بالن�ساط ال�ستثماري وتوفري الت�سريعات املت�سلة بهذا 

امل�سروع،والعمل على اإعداد دورية بالتعديالت التي تطراأ على القوانني والقرارات واللوائح ذات ال�سلة 

متابعة  ذلك  يف  مبا  النواحي  جميع  يف  للم�ستثمرين  الكاملة  ال�ست�سارة  ال�ستثماري،تقدمي  بالن�ساط 

اجلانب املحا�سبي للموؤ�س�سات و كيفية دفع ال�سرائب.

وزارة  خالل  من  دكتوراه  –ما�سرتــ  اللي�سان�س  نظام  لطلبة  الأكادميية  والدرا�سات  العلمي  البحث  دعم 

ال�سوؤون  مديريات  و  املوؤ�س�سات اجلامعية  ال�سراكة بني  بتعزيز  العلمي، وذلك  البحث  و  العايل  التعليم 

الدينية و موؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة يف دفع عجلة التنمية الوقفية يف اجلزائر وت�سويق املنتج 

الوقفي و الزكوي.

�سرورة قيام املوؤ�س�سات اجلامعية ومنظمات املجتمع املدين بدور فعال يف توعية املجتمع باأهمية دور 

اأن  ينبغي  للخطة بحيث  الن�سر الجتماعي  القت�سادية والجتماعية، وذلك من خالل  الوقف وتاأثرياته 

يدفع املكلفني بالزكاة الأموال امل�ستحقة ل�سناديق الزكاة. 

العمل على اإعداد بنك للمعلومات ودليل بيانات اإح�سائية اقت�سادية ميكن للموؤ�س�سات امل�سروع ال�ستفادة 

منه لدرا�سة م�سروعه ال�ستثماري، ودرا�سة اأف�سل ال�سبل لتفعيل ال�سراكة بني القطاع اخلا�س واحلكومة 

يف جمال ت�سجيع ال�ستثمار وحتديد م�ساركة القطاع اخلا�س.
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�سنوف،، جامعة الربج،اجلزائر،دي�سمرب 

.2013

دور الوقف ال�سالمي يف تنمية . 3

القدرات التكنولوجية، عبد اللطيف 

ال�سريخ،،ر�سالة ماج�ستري،المانة العامة 

لالأوقاف،الكويت،2004.

دور الوقف يف العملية التنموية وعالقته . 4

مبوؤ�س�سات النفع العام،  اأحمد بن عبد العزيز 

احلداد،دائرة الوقاف وال�سوؤون ال�سالمية 

بدبي،المارات،2012.

دور الوقف يف متويل امل�ساريع . 5

ال�سغري، اأ�سامة عبد املجيد العاين،  ب ت، 

اجلامعة ال�سالمية،بغداد.

المصادر و المراجع
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص

ا�ستعر�س الباحث من خالل هذا البحث م�سكلة خلق الئتمان واحلاجة اإليه، ويهدف اإىل بيان حقيقة خلق 

الئتمان يف امل�سارف والك�سف عن طريقة خلق الئتمان يف البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية. وتتبع 

تتم يف  الئتمان  باأن عملية خلق  الباحث  املقارن. وتو�سل  املنهج  اإىل  اإ�سافة  الو�سفي  املنهج  يف بحثه 

البنوك التقليدية والبنوك الإ�سالمية اإل اأن الطريقة يف البنوك الإ�سالمية تختلف عن الطريقة ال�ستخدمة 

البحث  اختتم  ثم  البنوك.  النوعني من  الناجمة على عمالء كال  الآثار  لذا تختلف  التقليدية  البنوك  لدى 

ببيان اآثار خلق الئتمان على القت�ساد واملجتمع باتخاذ كل من الطريقتني.

كلمات مفتاحية:خلق الئتمان،الن�سطة امل�سرفية

Abstract
The researcher, through this research, has presented the issue of credit creation 
and its need, describing the reality of credit creation and revelaing the ways 
adopted for it in the banks. The researcher has followed the descriptive as well as 
the comparative methodologies to reach that credit creation happens in both the 
Islamic and the conventional banks through different ways; therefore the impact 
on the customer of both types of banks is also different.  He ended the research by 
mentioning the impact of the credit creation on the economy and the society by 
adopting each of the ways. 
Key Words: Credit Creation, Banking activities.

خلق االئتمان
في األنشطة المصرفية

محمد جمعة عبدالعال 
�سّلم البحث للن�سر يف  9/ 7/ 2014م اعتمد للن�سر يف 3/ 8/ 2014م
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مقدمة

خلق الئتمان اأو خلق النقود امل�سرفية من املو�سوعات ال�سائكة وال�سيقة يف نف�س الوقت، ملا لها من دور 

اآثار مدمرة  لها  التبادل، ومع ذلك  التمويل و�سهولة  النقود وتوفري  كبري يف تن�سيط القت�ساد وحتريك 

اأي�سًا قد ت�سل اإىل حد اإنهيار القت�ساد ب�سكل كامل وخلق الأزمات املالية الإقليمية والعاملية. ولعل هذا 

ال�سبب الأخري هو الذي حدى بعلماء القت�ساد والتمويل اأن ينادوا بتقييد عمليات خلق الئتمان، واأحيانا 

100% مما يعني عدم  اإىل ن�سبة  التخل�س منها فيما يعرف بزيادة الحتياطي يف املركزي على الودائع 

وجود خلق ائتمان. لذا نحاول يف هذه الورقة التعر�س ملفهوم خلق الئتمان واأهميته و�سوره، ثم نعر�س 

لأهم عنا�سر ال�سيا�سة الئتمانية واآثارها الإيجابية وال�سلبية على املجتمع واقت�سادياته، ثم نحاول ربط 

هذا املو�سوع بال�سريفة الإ�سالمية، من خالل طرح �سوؤال: هل تقوم امل�سارف الإ�سالمية بخلق الئتمان 

اأو توليد النقود؟ واإذا كانت امل�سارف تقوم بخلق الئتمان، فما هو طبيعته وو�سائله، وهل له اآثار �سلبية 

كما هو احلال يف امل�سارف التقليدية؟ �سائاًل املوىل عز وجل اأن يرزقنا التوفيق وال�سداد. 
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المبحث األول :  حقيقة خلق االئتمان وأهميته وأنواعه

المطلب األول: مفهوم خلق االئتمان

الفرع األول: تعريف خلق االئتمان في اللغة

وال�سنع  الإن�ساء  وهو  خلقًا  يخلق  خلق  من  فالأوىل  »ائتمان«،  و  »خلق«  كلمتني  من  امل�سطلح  يرتكب 

والإيجاد، والعرب تطلق الكلمة على وجهني اأحدهما: الإن�ساء على مثال اأبدعه، والآخر: التقدير، واخلالق 

يف �سفات الله تعاىل وعز: املبدع لل�سيء، املخرتع على غري مثال �سبق وقال الأزهري: هو الذي اأوجد 

مقدر،  وجودها  منه  ما  باعتبار  فهو  التقدير،  اخللق:  واأ�سل  موجودة،  تكن  مل  اأن  بعد  جميعها  الأ�سياء 

 والئتمان اأ�سله من الأمانة، وهي �سد اخليانة، فيقال: اأمنه 
)1(

وبالعتبار لالإيجاد على وفق التقدير خالق

 فيكون املعنى اللغوى خللق الئتمان اأقرب اإىل ما يتحقق 
)2(

يوؤمنه تاأمينا وائتمنه وا�ستاأمنه مبعنى واحد 

به نوع من الأمان والطماأنينة.

الفرع الثاني: تعريف خلق االئتمان في االصطالح

يطلق الئتمان بعبارات وا�سعة على عملية التمويل من طرف واحد ــ املقر�س اأو والبائع اأو امل�ساهم اأو 

املالك ــ لطرف اآخر ــ املقرت�س اأو امل�سرتي اأو �سركة جتارية. وي�ستخدم م�سطلح الئتمان باملعنى ال�سيق 

فيما يعرف بتمويل الديون.

فيكون  نف�سه،  هو  بالأحرى  اأو   .
)3(

العقد نف�س  يف  مبا�سرة  اإن�ساوؤهما  يتم  الدين،  نقي�س  هو  فالئتمان 

الإقرا�س، مبعنى  على  القدرة  اآخر، هو  وبتعريف  دينًا.  للمقرت�س  وبالن�سبة  ائتمانًا  للمقر�س  بالن�سبة 

الدائن مبنح  يقوم  اأن  القت�ساد احلديث:  به يف  املداينة، ويراد  اأو  بالإقرا�س  اأخرى  التزام جهة جلهة 

.
)4(

املدين مهلة من الوقت، يلتزم املدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين

حتت  ي�سع  حني  معنويًا..  اأم  كان  طبيعيًا  ما  �سخ�س  اإىل  البنك  يوليها  التي  »الثقة  باأنه  اأي�سًا  ويعرف 

ت�سرفه مبلغًا من النقود اأو يكفله لدى اآخر لفرتة حمددة يتفق عليها بني الطرفني يقوم يف نهايتها العميل 

 لذا ميكن القول باأن خلق النقود يق�سد به قدرة امل�سرف على اإ�سافة نقود جديدة اإىل 
)5(

بالوفاء بالتزاماته«

النقد املتداول العر�س النقدي وهو ما ي�سمى بالنقود الكتابية اأو النقود الئتمانية، ويتم ذلك عن طريق 

. 
)6(

قيام البنك التجاري بالإقرا�س مبالغ تفوق حجم النقد املودع لديه

الكويت،  حكومة  مطبعة  الكويت:  بيدي،  الزَّ مبرت�سى،  امللّقب  الفي�س،  اأبــو  احل�سيني،  الـــرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  انظر:تاج   (((

)1))هــ))))م حتقيق: م�سطفى حجازي، ط بدون ج)) �س)))

))) املرجع ال�سابق: ))/)))

عبدالعزيز،  امللك  جامعة  جــدة،  االإ�سالمي  لالقت�ساد  ال�سابع  العاملي  املوؤمتر  ح�سن،  زبــري  دكتور  االإ�سالمية،  امل�سارف  لــدى  عالق  اإ�سكال  االئتمان:  ومراقبة  توليد   (((

))))هــ)11)م �س)))

))) بطاقات االئتمان، د.وهبة الزحيلي، م�سقط: �سلطنة عمان،)11) الدورة اخلام�سة ع�سرة، �س)

)))تنظيم واإدارة البنوك: منهج و�سفي حتليلي، د.عاطف جابر طه عبدالرحيم، االإ�سكندرية: الدار اجلامعية، )11) �س)))

)))دور امل�سارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية: درا�سة مقارنة بني امل�سارف التقليدية وامل�سارف االإ�سالمية، ر�سيد درغال،  اجلزائر: جامعة احلاج خل�سر، ))))هــ)11) 

ر�سالة ماجي�ستري مقدمة اإىل كلية العلوم االجتماعية والعلوم االإ�سالمية – ق�سم ال�سريعة، �س1)
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الفرع الثالث: كيفية خلق االئتمان في المصارف التجارية

هذه  فاإن  دينار،   5000 مببلغ  اأحمد  املودعني  اأحد  من  جارية  وديعة  ا�ستلم  التجاري  البنك  اأن  نفرت�س 

الوديعة �سوف تظهر يف ميزانية البنك وفق القيد املزدوج يف املحا�سبة كالتايل:

امليزانية العمومية للبنك التجاري

5000 وديعة جارية5000 نقدية

من   %25 بن�سبة  البنك  احتفاظ  ب�سرورة  تق�سي  التي  املركزي  البنك  بقوانني  ملتزم  البنك  لأن  ونظرًا 

الودائع كاحتياطي قانوين، لذا فاإن ميزانية البنك �ستظهر بال�سكل التايل: 

امليزانية العمومية للبنك التجاري

1250 نقدية احتياطي قانوين  %25

3750     ائتمان

5000 وديعة جارية

   50005000

وعليه فاإن البنك �سي�ستخدم 3750 دينار على �سكل ائتمان مينحه لأحد العمالء وليكن �سفاء حيث قامت 

�سفاء ب�سراء �سلعة من نبيلة باملبلغ وقامت نبيلة باإيداع املبلغ يف نف�س البنك وعليه فاإن ميزانية البنك 

�ستظهر كالتايل:

امليزانية العمومية للبنك التجاري

1250 نقدية احتياطي قانوين  %25

3750 ائتمان

937.5 نقدية احتياطي قانوين  %25

2812.5  ائتمان

5000 وديعة جارية

3750 وديعة جارية

   87508750

دينار   2812.5 مقداره  جديد  ائتمان  خلق  يف  �ساهم  قد  الأول  التجاري  البنك  اأن  هنا  يالحظ 

قانوين كاحتياطي  منها   %25 البنك  ا�ستقطع  اأن  وبعد   3750 البالغة  اجلديدة  الوديعة   من 

وهكذا ت�ستمر عملية خلق الئتمان لتنتهي مبقدار ي�ساوي ثالثة اأ�سعاف الوديعة الأ�سلية
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جدول يبني مقدار الئتمان الذي يخلقه البنك التجاري وجمموعة البنوك

الئتمان املقدمالحتياطي القانوين حمبلغ الوديعة عرقم الوديعة

ع 1ــ حع حعالأ�سلية

ع )1ــ ح( 2ع ح )1ــ ح(ع )1ــ ح(الأوىل

ع )1ــ ح( 3ع ح ) 1ــ ح( 2ع )1ــ ح ( 2الثانية

ع )1ــ ح( 4ع ح ) 1ــ ح( 3 ع )1ــ ح( 3الثالثة

0000

0000

ع )1ــ ح( ن+1ع ح ) 1ــ ح( ن  ع )1ــ ح( نالأخرية

ومن ثم ميكن �سياغة املعادلة الأ�سا�سية لتحديد قدرة البنك على خلق الئتمان كالتايل:

ع =   )1ــ ح(

  ح

 
)7(

حيث: ع= مبلغ الوديعة الأ�سلية، و ح = ن�سبة الحتياطي القانوين

المطلب الثاني: أهمية خلق االئتمان وأهدافه

الفرع األول: أهمية خلق االئتمان

تعترب عملية خلق الئتمان ــ يف نظر القت�ساديني ــ مهمة جدًا لالقت�ساد لعدة اأ�سباب، منها اأنه من خالل 

هذه العملية �سوف ميد القت�ساد بنوعني من النقود لإمتام املعامالت املختلفة.

النوع الأول: النقود القانونية التي ينفرد باإ�سدارها البنك املركزي العملة الورقية واملعدنية.

النوع الثاين: النقود امل�ستقة والتي تن�ساأ عن عملية خلق الئتمان التي تنفرد بها البنوك التجارية

ويرجع تفرد البنوك التجارية بعملية خلق الئتمان ل�سببني: 

قدرة البنك التجاري على �سمان ت�سديد الودائع يف اأي وقت ب�سبب ما لديه من �سيولة	 

))) انظر:حما�سرات يف اإدارة االئتمان امل�سريف، الدكتور �سديق توفيق حممود ن�سار، الف�سل الثالث، �س)ــ) بت�سرف

/2(07 http://site.iugaza.edu.ps/stnassar/courses/bank
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)8(

ا�ستمرار الطلب على الئتمان من قبل الأفراد و�سركات الأعمال 

وعليه تظهر اأهمية الئتمان امل�سريف على م�ستويني، هما:

المستوى األول: أهمية االئتمان على مستوى البنك

فعلى م�ستوى البنك فاإن الئتمان امل�سريف يعترب ال�ستثمار الأكرث ق�سوة على اإدارة البنك نظرًا ملا يتحمله 

من خماطر متعددة قد توؤدي اإىل انهيار البنك وهو يف ذات الوقت ال�ستثمار الأكرث جاذبية لإدارة البنك 

البنوك دورها كو�سيط مايل يف  والذي من خالله ميكن حتقيق اجلزء الأكرب من الأرباح وبدونه تفقد 

القت�صاد.

المستوى الثاني: أهمية االئتمان على مستوى االقتصاد

على م�ستوى القت�ساد فاإن الئتمان امل�سريف ما هو اإل ن�ساط اقت�سادي غاية يف الأهمية له تاأثري مت�سابك 

الأبعاد لالقت�ساد الوطني وعليه يتوقف منو ذلك القت�ساد وارتقاوؤه. ولكنه يف ذات الوقت يعترب اأداة 

ح�سا�سة قد توؤدي اإىل اأ�سرار بالغة الأهمية يف القت�ساد اإذا مل ُيح�سن ا�ستخدامه. فالئتمان امل�سريف يف 

حالة انكما�سه يوؤدي اإىل ك�ساد، ويف حالة الإفراط فيه يوؤدي اإىل �سغوط ت�سخمية وكال احلالتني لها اآثار 

 
)9(

اقت�سادية غاية يف اخلطورة وت�سبب اختاللت هيكلية قد ي�سعب معاجلتها.  

الفرع الثاني: أهداف خلق االئتمان

يجمع رجال القت�ساد اأن اأهداف عملية توليد النقود وهو ما يعرف بخلق الئتمان يف البنوك التقليدية 

تتمثل فيما يلي:

توفري التمويل للن�ساطات القت�سادية التي حتتاج يف مراحلها الإنتاجية اإىل متويل نقدي . 1

ملجابهة النفقات

القطاعات . 2 نحو  بتوجيهه  وذلك  املتوفر  النقدي  للفائ�س  العقالين  ال�ستخدم  حتقيق 

الإنتاجية وا�ستخدام  العملية  اإىل تنظيم  التي تعاين عجزًا ماليًا، مما يوؤدي  ال�ستثمارية 

اأمثل للموارد املالية املتاحة للم�سارف.

ت�سهيل عمليات التبادل، حيث ينجم عن قبول اأدوات الئتمان املتنوعة من كمبيالت و�سندات . 3

و�سيكات، اإىل تب�سيط عمليات التبادل و�سرعتها دون اللجوء اإىل ا�ستعمال وتداول النقود 

القانونية.

املمولة . 4 الئتمانية  الت�سهيالت  طريق  عن  تكوينها  معدلت  ورفع  الأموال  روؤو�س  توفري 

التنمية  حتقيق  يف  وت�ساهم  اأرباحها،  معدلت  من  ترفع  التي  ال�ستثمارية  للم�ساريع 

التابعة  ــ  التقليدية  امل�سارف  حتقيقة  اإىل  ت�سعى  الذي  الرئي�سي  الهدف  لكن  القت�سادية. 

اإىل القطاع اخلا�س حتديدًا ــ يكمن يف احل�سول على اأق�سى ربح ممكن دون الكرتاث مبا 

تخلفه هذه العملية من اأثار ت�سخمية، لأن هذه امل�سارف وليدة الفكر الراأ�سمايل الذي يكمن 

))) املرجع ال�سابق: الف�سل الثالث، �س)

))) املرجع ال�سابق: الف�سل الثاين، �س)
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هدفه النهائي يف تعظيم دالة الربح دون اللتفات اإىل الو�سيلة اأو املخلفات.)10( 

ولهذا ال�سبب، تقا�سرت ال�سيا�سة الئتمانية عن حتقيق بع�س هذه الأهداف – واإن وجدت ظاهريا – اإل 

امل�ستقر�سني يف  باإغراق  الئتمانية  والت�سهيالت  التمويل  على طالبي  عادت مبردود عك�سي خطري  اأنها 

الديون والفوائد املرتاكمة. 

المطلب الثالث: صور خلق االئتمان

متعددة.  باعتبارات  خمتلفة  طرق  وفق  وي�سنف  النوع  ناحية  من  امل�سريف  الئتمان  ت�سنيفات  تتعدد 

ال�ستهالكي،  والئتمان  التجاري  والئتمان  ال�ستثماري  الئتمان  اإىل:  منه  الغر�س  باعتبار  في�سنف 

وباعتبار الأجل اإىل: الئتمان الق�سري الأجل والئتمان املتو�سط الأجل والئتمان الطويل الأجل، وباعتبار 

ال�سخ�س املقرت�س اإىل: ائتمان خا�س وائتمان عام، وباعتبار ال�سمان اإىل: الئتمان ب�سمان �سخ�سي، 

 كما 
)11(

والئتمان ب�سمان ب�سائع، والئتمان ب�سمان اأوراق مالية وكذلك ائتمان ب�سمان اأوراق جتارية. 

والقرو�س  املبا�سر  النقدي والئتمان غري  املبا�سر  كالئتمان  امل�سريف  لالئتمان  اأخرى  ت�سنيفات  توجد 

التاأجريي.  بالئتمان  يعرف   ما  اأو  التاأجريي  والتمويل  امل�سرتكة  والقرو�س  الدويل   الئتمان  الدولية 

يف  و�سيوعها  منهما  كل  �سور  لتعدد  املبا�سر  وغري  املبا�سر  الئتمان  الت�سنيفات  هذه  من  يهمنا  والذي 

احلياة اليومية.

الفرع األول: صور االئتمان النقدي المباشر

يعترب الئتمان النقدي املبا�سر ال�سكل الأكرث �سيوعًا يف ن�ساط البنوك التجارية بل هو ي�سكل التوظيف 

الأكرث اأهمية من قبل اإدارة الئتمان يف البنوك التجارية والأكرث ربحية، وم�سمون هذا النوع من الئتمان 

الئتمان ل�ستخدامها يف  لطالب  مبا�سرة  نقدية  مبالغ  التجاري مبنح  البنك  الئتمان يف  اإدارة  قيام  هو 

النوع يت�سمن ثالثة  ال�سمان املطلوب. وهذا  متويل عمليات متفق عليها وحمددة بعقد الئتمان ونوع 

اأ�سكال:

اأوًل: القرو�س وال�سلف: وهي اأب�سط اأ�سكال الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة وتتمثل يف قيام امل�سرف 

القرو�س  وتعترب  حمدودة،  واأ�س�س  �سروط  وفق  الدين  �سبيل  على  زبائنه  لأحد  املال  من  مبلغ  باإعطاء 

ما  واأهم  امل�سريف.  لدى اجلهاز  الأموال  امل�سارف ربحية واأكرب جمالت توظيف  اأ�سول  اأكرث  وال�سلف 

مييز القرو�س وال�سلف عن غريها من الت�سهيالت الئتمانية هو ح�سول املقرت�س على هذه القرو�س وفق 

جدول زمني )اإما على دفعة واحدة اأو دفعات(.

خل�سرــباتنة،  احلاج  جامعة  اجلزائر:  درغــال،  ر�سيد  االإ�سالمية،  وامل�سارف  التقليدية  امل�سارف  بني  مقارنة  درا�سة  للتنمة:  املالية  املــوارد  تعبئة  يف  امل�سارف  دور   ((1(

)11)ــ)11)م ر�سالة ماجي�ستري مقدمة لكلية العلوم االجتماعية والعلوم االإ�سالمية – ق�سم ال�سريعة، �س))

)))) انظر: حما�سرات يف اإدارة االئتمان امل�سريف، الدكتور �سديق توفيق حممود ن�سار، الف�سل اخلام�س، �س)
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ثانيًا: اجلاري مدين: ويعرف على اأنه نوع من الت�سهيالت مينح للعمالء التجاريني على �سكل قرو�س 

ملدة �سنة وحتت �سروط معينة وعادة ما يو�سع له �سقف حمدد مبوجب القانون. ويتم منح هذه الت�سهيالت 

لزبائن البنك بعد درا�سة اأو�ساعهم املالية وقدرتهم على الإيفاء بالقرو�س ومدى متانة ال�سمانات املقدمة 

اأن البنوك التجارية تتو�سع يف هذا النوع من الت�سهيالت و�سبب ذلك يعود اإىل ارتفاع  منهم. ويالحظ 

العائد منه اإذ يح�سل البنك على عمولة بالإ�سافة اإىل الفائدة املفرو�سة والتي حت�سب عادة على الر�سيد 

اأنه   – اإىل ن�سبة الربحية املرتفعة التي يحققها  ــ بالإ�سافة  اليومي امل�سحوب. ومما مييز هذا احل�ساب 

يتمتع بقدر عال من ال�سالمة والأمان.

ثالثًا: الكمبيالت املخ�سومة: تكون الكمبيالت املخ�سومة عادة على �سكل خ�سم م�سريف اأو جتاري، 

واخل�سم امل�سريف عبارة عن �سلفة �سخ�سية للمتعامل حيث يح�سل البنك من العميل على �سند اإذين، وهو 

عبارة عن تعهد بدفع مبلغ معني للم�سرف بعد م�سي فرتة حمددة، ويقوم باإعطاء املتعامل �سايف قيمة هذا 

ال�سند بعد خ�سم قيمة الفائدة امل�ستحقة خالل فرتة ال�سداد. اأما يف حالة اخل�سم التجاري فاإن املتعامل 

بني  جتارية  لعملية  نتيجة  تكون  اأنها  اأي  باإم�ساءين،  موقعة  تكون  جتارية  كمبيالت  يقدم  )اخلا�سم( 

طرفني وتكون مقبولة للم�سرف بعد درا�سة املركز املايل لكل من الطرفني املوقعني على هذه الكمبيالت، 

وبعد التاأكد من اأنها لي�ست يف حكم كمبيالت املجاملة، وعندئذ تظهر هذه الكمبيالة لأمر امل�سرف الذي 

يقوم بخ�سمها، وتقيد �سايف قيمتها بعد ح�سم الفائدة والعمولة حل�ساب املتعامل.

الفرع الثاني: صور االئتمان غير المباشر 

يق�سد به الت�سهيالت الئتمانية التي ل ينطوي عليها دفع نقدي اإىل العميل ب�سكل مبا�سر، فهي توظيفات 

غري نقدية تاأخذ �سكل اخلدمات الهامة التي تقدمها امل�سارف التجارية اإىل املتعاملني معها ت�سهياًل لأعمالهم، 

واأهم اأ�سكال الت�سهيالت الئتمانية غري املبا�سرة هي:

اأول: العتمادات امل�ستندية العتماد ال�ستندي تعهد كتابي ي�سدره البنك الفاحت لالعتماد، ويكون هذا 

�سخ�س  لأمر  املال  من  مبلغ معني  بدفع  البنك  يتعهد  امل�ستورد، ومبوجبه  العميل  على طلب  بناء  التعهد 

بتقدمي  م�سروطًا  يكون  بالدفع  التعهد  هذا  اأن  كما  معينة،  لفرتة  �ساريًا  التعهد  هذا  ويكون  )امل�ستفيد( 

اأن يتم تبليغ ودفع قيمة العتماد للم�ستفيد بوا�سطة  م�ستندات معينة. وقد جرى العرف امل�سريف على 

م�سرف موجود يف بلد امل�ستفيد )امل�سدر(.

ثانيًا: الكفالت خطابات ال�سمان الكفالة هي تعهد كتابي ي�سدره م�سرف، يتعهد مبقت�ساه اأن يدفع 

للم�ستفيد مبلغًا ل يتجاوز حدًا معينًا حل�ساب طرف ثالث لغر�س معني وقبل اأجل معني. وتر�سم امل�سارف 

لهذا النوع من الت�سهيالت �سيا�سة متكنها من التوفيق بني الربح والأمان، حيث اإن الكفالت التي ي�سدرها 

امل�سرف اأو ي�سادق عليها متثل التزامات عر�سية ل يرتتب عليها اأية م�سوؤولية مادية على البنك اإل يف 

حالة اإخالل العميل بالتزامه وعدم الوفاء بتعهداته عندما يطلب امل�ستفيد الذي �سدرت الكفالة ل�ساحله 

بدفع قيمة الكفالة، فت�سبح هذه الكفالة التزام فعلي على البنك فيقوم بدفعها ومطالبة العميل بعد ذلك.
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اأو  النقدي  بال�سحب  لهم  املجال  ويتيح  لعمالئه  البنك  ي�سدرها  بطاقات  هي  الئتمان  بطاقات  ثالثًا: 

ت�سديد اأثمان ال�سلع واخلدمات امل�سرتاة من املحالت التجارية اأو املطاعم والفنادق وغريها، دون احلاجة 

اإىل حمل اأوراق النقود، وذلك من خالل ا�ستخدام بطاقة ممغنطة على �سكل بطاقة �سراف اآيل برقم �سري 

اأو التوقيع على الفواتري، وت�ستخدم هذه البطاقات حمليًا. وعادة ما ي�ستويف البنك من العمالء �سمانة 

ح�سب قرار البنك، ويقوم با�ستيفاء عمولت على اإ�سدار هذه البطاقات، اإ�سافة اإىل فوائد حتت�سب على 

يقوم  الذي  البنك  هم  اأطراف  ثالثة  م�سلحة  حتقق  الئتمان  بطاقات  فاإن  وبالتايل  النقدية.  ال�سحوبات 

بتوظيف اأمواله، واأ�سحاب املحالت التجارية الذين يحققون زيادة يف مبيعاتهم، وحامل البطاقة الذي 

يقلل من حاجته اإىل حمل النقود.

رابعًا: التاأجري التمويلي وهو اأحد اخلدمات التمويلية احلديثة التي ت�سبه اإىل حد كبري عقد الإيجار، 

اإل اأنه يت�سمن قيام البنك اأو ال�سركة املمولة بتمويل �سراء الأ�سل وتاأجريه لالأفراد واملوؤ�س�سات مقابل 

دفعات حمددة ووفقًا ل�سروط معينة بالإ�سافة اإىل اإعطاء امل�ستاأجر حق متلك الأ�سل عندما ي�سدد امل�ستاأجر 

 
)12(

الإيجار كاماًل وخالل الفرتة املتفق عليها. 

المبحث الثاني: عناصر السياسة االئتمانية وآثار خلق االئتمان

المطلب األول : عناصر السياسة االئتمانية

لل�سيا�سة الئتمانية اأركان متثل املقومات والإطار الذي ير�سم مالحمها، وهي متثل احلد الأدنى الواجب 

التقيد به من قبل اأي �سيا�سة ائتمانية جيدة و�سليمة، علمًا باأنه ل يوجد هناك �سيا�سة ائتمانية موحدة 

للم�سارف نظرًا لختالف طبيعة هذه امل�سارف وتباين اأهدافها وحجمها وعمق خرباتها اإىل غري ذلك من 

املحددات والعوامل الأخرى. اإل اأن املقومات الأ�سا�سية لل�سيا�سة الئتمانية ل وجود لالإختالف حولها اإذ 

 هذا وتتمثل اأهم عنا�سر ال�سيا�سة الئتمانية فيما 
)13(

ينح�سر ذلك فقط يف بع�س اجلزئيات التف�سيلية.

يلي:

اأول: حتديد الأقاليم واملناطق اجلغرافية التي يخدمها البنك.

يختلف النطاق اجلغرايف من بنك لآخر، وتعتمد حدود النطاق اجلغرايف للبنك على جمموعة من العوامل 

كحجم البنك، واأهداف وطبيعة ن�ساط البنك، والظروف القت�سادية ال�سائدة.

فبالن�سبة حلجم البنك كعامل موؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�ساطه، فاإن البنوك ال�سغرية متار�س 

اأعمالها من خالل عدد حمدود من الفروع اإ�سافة اىل مركز البنك الرئي�سي، وهذا على العك�س من البنوك 

ينتمي  الذي  امل�سريف والئتماين احلد اجلغرايف  ن�ساطها  يتجاوز  والتي  الدولية  البنوك  اأما  الكبرية، 

)))) انظر: اأثر االئتمان امل�سريف على النمو االقت�سادي يف اليمن: درا�سة حتليلية قيا�سية للفرتة 1)))ــ)11)،عائد قائد فارع العامري، االأردن: جامعة الريموك، )11) 

ر�سالة ماجي�ستري قدمت لكلية االقت�ساد والعلوم االإدارية بق�سم االقت�ساد، �س))ــ)) بت�سرف ي�سري

ر�سالة   (11( الوطنية،  النجاح  جامعة  فل�سطني:  نابل�س،  اخلليل،  �سعيد  حممد  جا�سر  فل�سطني،  يف  اخلا�س  اال�ستثمار  على  االئتمانية  التجارية  البنوك  �سيا�سة  ))))اأثــر 

ماجي�ستري مقدمة اإىل كلية الدرا�سات العليا يف اإدارة ال�سيا�سات االقت�سادية، �س))
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اإليه مركزه الرئي�سي وتنت�سر فروعه ووحداته امل�سرفية قد ت�سل لآلف الفروع والوحدات امل�سرفيه يف 

جمموعة كبرية من الدول.

اأن  لن�ساطه، جند  النطاق اجلغرايف  موؤثر يف حتديد  كعامل  البنك  ن�ساط  لأهداف وطبيعة  بالن�سبة  اأما 

البنوك الزراعية ـ على �سبيل املثال ل احل�سر ـ يكون �سمن اأهداف اإن�سائها التواجد يف الأقاليم الزراعية 

التواجد يف املدن والتجمعات  اأهدافها  ال�سناعية يكون من �سمن  البنوك  اأن  بالقرب من املزارعني، كما 

اأهداف وطبيعة ن�ساط البنك توؤثر بدرجه كبرية يف حتديد النطاق اجلغرايف  ال�سناعية، ومن هنا فان 

لن�ساط البنك.

وبالن�سبة للظروف القت�ساديه ال�سائدة كعامل موؤثر يف حتديد النطاق اجلغرايف لن�ساط البنك، فنجد يف 

اأوقات النتعا�س والرواج القت�سادي التو�سع يف الن�ساط ظاهرة ملحوظة ومرغوبة يف معظم الأن�سطة 

اجلغرايف  للنطاق  تو�سيع  �سورة  يف  التو�سع  لهذا  لال�ستجابة  م�ستعدة  البنوك  وتكون  القت�ساديه، 

لن�ساطها بفتح فروع جديدة يف اأقاليم خمتلفة والعك�س �سحيح يف حال الك�ساد والركود القت�سادي.

ثانيا: حتديد املجالت والأن�سطة القت�سادية التي يخدمها البنك

حتدد ال�سيا�سة الئتمانية للبنك املجالت والأن�سطة القت�سادية التي يخدمها البنك ويهدف اإىل متويلها 

وتقلب  لأخرى  دولة  من  تنوعه  مدى  يف  يختلف  القت�سادي  فالن�ساط  الئتمانية،  الت�سهيالت  خالل  من 

اإقليم لآخر ومن مدينة لأخرى داخل الدولة  الهيكل القت�سادي لها، كما يختلف الن�ساط القت�سادي من 

الواحدة، وعندما حتدد ال�سيا�سة الئتمانية لأن�سطة اقت�سادية معينة وت�ستبعد اأن�سطة اأخرى من دائرة 

اهتمام البنك اإمنا ترتجم اأهداف البنك. لذلك فاإن ال�سيا�سات الئتمانية للبنوك العاملة يف الدول املتقدمة 

تكون اأكرث ات�ساعًا من حيث تنوع الأن�سطة القت�سادية التي تقدمها وذلك باملقارنة بال�سيا�سات الئتمانية 

للبنوك العاملة يف الدول النامية وذلك لختالف الهيكل القت�سادي ودرجة التقدم القت�سادي يف كل منها 

بدرجات كبرية و�سا�سعة جدا.

ثالثا: حتديد اأنواع القرو�س والت�سهيالت التي مينحها البنك

يعترب حتديد ال�سيا�سة الئتمانية لأنواع القرو�س والت�سهيالت التي مينحها البنك اأمرًا يف غاية الأهمية 

بالن�سبة جلميع الأطراف املعنية بعملية منح الئتمان امل�سريف كما يعد هذا التحديد من الأركان الرئي�سية 

لل�سيا�سة الئتمانية للبنك، فبالن�سبة لإدارات منح الئتمان تقوم با�ستبعاد طلبات القرو�س والت�سهيالت 

التي ل تقرها ال�سيا�سة الئتمانية للبنك ب�سور ة تلقائية ودون اتخاذ اأي اإجراءات ائتمانية ب�ساأنها، ول 

�سك اأن هذا الإجراء يت�سمن تر�سيدًا للوقت واجلهد وذلك باملقارنة بقيام الإدارات الئتمانية بدرا�سة هذه 

الطلبات التي ل تقرها ال�سيا�سة الئتمانية للبنك والنتهاء اإىل التو�سية برف�سها بعد مرورها باملراحل 

املختلفة للدرا�سة الئتمانية، وعندما حتدد ال�سيا�سة الئتمانية اأنواع القرو�س والت�سهيالت التي مينحها 

الئتمانية  ال�سيا�سة  حتديد  يت�سمن  احل�سر.  �سبيل  على  حمددًا  يكون  التحديد  هذا  فان  لعمالئه  البنك 

لأنواع القرو�س والت�سهيالت التي مينحها البنك اجلوانب التالية:

ـ عملة القرو�س بالعملة املحلية اأو الأجنبيه

ـ الأغرا�س التي تخ�س�س لها القرو�س والت�سهيالت الئتمانية

ـ اآجال منح القرو�س احلدود الق�سوى لآجال ا�ستحقاق القرو�س
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ـ طبيعة ال�سمانات املقبولة من جانب البنك

رابعًا: حتديد اأنواع ال�سمانات والن�سب الت�سليفية لها

تت�سمن ال�سيا�سة الئتمانية للبنك حتديدًا قاطعًا ودقيقًا وعلى �سبيل احل�سر لأنواع ال�سمانات املختلفة 

يف  لها  الت�سليفية  والن�سب  ال�سمانات  حتديد  اأهمية  وترجع  لها،  والق�سوى  الدنيا  الت�سليفيه  والن�سب 

ال�سيا�سة الئتمانية للبنك اإىل عدم ترك هذا الأمر للخربة والتقدير ال�سخ�سي مل�سئويل الئتمان من جهة، 

ومن جهة اأخرى اإىل عدم ال�سماح بقبول ال�سمانات املقدمة من العمالء للح�سول على الت�سهيالت الئتمانية 

قبوًل ع�سوائيًا يوؤدي يف النهاية اىل زيادة املخاطر الئتمانية التي تواجها البنوك. وتختلف ال�سمانات 

والن�سب الت�سليفية لها من �سيا�سة ائتمانية لأخرى، فالبنوك العقارية تقبل ال�سمانات العقارية وتتو�سع 

ال�سمانات  تقبل  ل  التجارية  والبنوك  ال�سناعية  ال�سمانات  تقبل  ال�سناعية  البنوك  اأن  كما  قبولها  يف 

العقارية وال�سناعية اإل يف حدود �سيقة ويف ظروف ا�ستثنائية، وتختلف الن�سب الت�سليفية لل�سمانات 

من �سمان لأخر.

خام�سا: حتديد احلدود الق�سوى لأجل ا�ستحقاق القرو�س

يرتبط حتديد اأنواع القرو�س والت�سهيالت الئتمانية وال�سمانات والن�سب الت�سليفية لها يف ال�سيا�سة 

الئتمانية للبنك ارتباطًا كبريًا بتحديد احلدود الق�سوى لآجال ا�ستحقاق القرو�س، وذلك نظرًا لالرتباط 

الئتمانية  ال�سيا�سة  وتت�سمن  الئتمانية،  والت�سهيالت  القرو�س  واأنواع  ال�ستحقاق  اآجال  بني  الكبري 

للبنك حتديدا لالآجال الق�سوى ل�ستحقاق القرو�س والت�سهيالت الئتمانية ب�سفة عامة على جمموعة من 

العوامل اأهمها:

1ــ الغر�س من طلب الئتمان

2ــ طبيعة ال�سمان املقدم

3ــ م�سادر الأموال يف البنك

�ساد�سا: حتديد �سروط ومعايري منح الئتمان

ترتبط �سروط ومعايري منح الئتمان باجلدارة الئتمانية التي يجب اأن تتوفر يف العميل طالب الئتمان، 

وتعك�س حتديد ال�سيا�سة الئتمانية للبنك حلدود اجلدارة الئتمانية لعمالئه م�ستوى املخاطرة الئتمانية 

التي يرغب ويقدر البنك على حتملها، وب�سفة عامة يحكم حتديد اجلدار ة الئتمانية للعميل خم�سة عوامل 

هي:

1ــ املقدرة

2ــ ال�سخ�سية

3ــ راأ�س املال

4ــ ال�سمان

5ــ الظروف ال�سائدة

�سابعا: حتديد حدود الرتكيز الئتماين

حتدد ال�سيا�سة الئتمانية للبنك احلدود الق�سوى امل�سموح بها للرتكيز الئتماين، وبني الرتكيز والتنوع 
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حدة  فزيادة  املختلفة،  بدرجاتها  امل�سريف  الئتمان  ملنح  امل�ساحبة  الئتمانية  املخاطر  تكمن  الئتماين 

الرتكيز الئتماين تعني ارتفاع املخاطر الئتمانية، وزيادة درجه التنوع الئتماين تعني انخفا�س املخاطر 

الئتمانية، فالرتكيز الئتماين هو احلالة العك�سية للتنوع الئتماين. وتتناول ال�سيا�سة الئتمانية للبنك 

حلدود الرتكيز الئتماين من زوايا واأبعاد خمتلفة

وتختلف ح�سب العميل الواحد، وحجم الأ�سول، ونوع الن�ساط، ونوع ال�سمان.

ثامنا: ت�سعري الفائدة على القرو�س وامل�سروفات الإدارية

الأخرى  الإدارية  وامل�سروفات  والت�سهيالت  القرو�س  على  للفائدة  للبنك  الئتمانية  ال�سيا�سة  تتعر�س 

املرتبطة مبنح الئتمان امل�سريف، فال ميكن ت�سور ترك هذه الأمور للجهات التنفيذية، ويتوقف ت�سعري 

الفائدة على القرو�س والت�سهيالت من خالل ال�سيا�سة الئتمانية للبنك على جمموعه من العوامل اأهمها:

1ــ �سعر الإقرا�س واخل�سم

2ــ تكلفة الأموال

3ــ املناف�سة

4ــ اآجال ال�ستحقاق

5ــ الربحية وال�سيولة

6ـ درجة املخاطر

تا�سعا: حتديد ال�سلطات وامل�سوؤوليات الئتمانية.

من الأركان الرئي�سية لل�سيا�سة الئتمانية للبنك حتديد ال�سلطات وال�سالحيات املخت�سة مبنح الئتمان 

امل�سريف وفقا للم�ستويات الإدارية املختلفة التي يت�سمنها الهيكل التنظيمي للبنك، ويجب اأن يكون هذا 

التحديد وا�سحًا ومت�سمنًا حلدود هذه ال�سالحيات الئتمانية. وطبقًا للمبداأ الإداري املعروف ال�سلطة 

املوافقات  واإ�سدار  والت�سهيالت  القرو�س  طلبات  يف  البت  �سلطة  املخولني  امل�سئولني  فاإن  وامل�سئولية 

الئتمانية، يكونون م�سئولني عن �سالمة هذه املوافقات من حيث مدى مطابقتها لل�سيا�سة الئتمانية للبنك.

عا�سرا: حتديد البيانات والتقارير لأغرا�س الرقابة

حتدد ال�سيا�سة الئتمانية اأنواع البيانات والتقارير الالزمة لأغرا�س الرقابة كما حتدد توقيت تقدميها 

والرقابة  التفتي�س  لإدارات  اخلارجية  الرقابة  اأجهزة  تطلبه  ملا  وفقًا  حلظة  اأي  يف  او  دوريًا  كان  �سواء 

بنماذج  واإعدادها  والتقارير  البيانات  حتديد  ويرتبط  الئتماين،  والأداء  الن�ساط  بيانات  يف  الداخليه 

املقارنة  �سهولة  بغر�س  وذلك  للبنك  الئتمانية  ال�سيا�سة  يف  عليها  وين�س  الغر�س  لهذا  م�سبقًا  حمددة 

وال�ستدلل والتقرير.

احلادي ع�سر: دليل التعامل مع البنك واإجراءات احل�سول على الئتمان

بالن�سبة  العمالء  تهم  التي  الئتمان، اجلوانب  البنك واإجراءات احل�سول على  التعامل مع  دليل  يعك�س 

لل�سيا�سة الئتمانية للبنك، وتقوم عادة البنوك الكبرية واملتو�سطة احلجم باإ�سدار هذا الدليل يف �سورة 

البنك ب�سفة عامة وبالقرو�س  بن�ساط  العمالء احلاليني واملتوقعني  كتيب مطبوع، ويهدف اىل تعريف 
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والت�سهيالت الئتمانية التي مينحها و�سروط منحها، ب�سفة خا�سة. 

المطلب الثاني: إيجابيات خلق االئتمان
القر�س،  �سبيل  على  املودعني  من  الودائع  تلقي  على  التجارية  امل�سارف  يف  الئتمان  خلق  عملية  تقوم 

ومن ثم اإعادة اإقرا�سها يف اأ�سكال و�سور خمتلفة، ذكرنا �سورًا منها يف اأول الورقة، ولذا تعد الودائع 

امل�سرفية حجر الزاوية يف عملية خلق الئتمان. وبالرغم مما ي�سوب عملية القر�س والإقرا�س من اأمور 

القت�سادي ل ميكن  الن�ساط  بارز يف  دور  له  الئتمان  كثريًا من �سور  اأن  اإل  بالربا،  كالتعامل  حمرمة، 

جتاهله. منها على �سبيل املثال:

تلك  كمية  من  اأكرب  كبرية  بدرجة  الئتمان  خلق  على  القدرة  البنك  متنح  امل�سرفية  الودائع  كانت  اإذا  1ــ 

الودائع، فالئتمان يخلق الوديعة امل�سرفية اأي�سا وبهذا تكرث و�سائل الدفع التي تعو�س عن النقود فتت�سع 

امل�سريف واملحور  الدخل  الق�سيد يف  امل�سرفية تعني بيت  الودائع  اأن  التجارية، وهكذا نعرف  احلركة 
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الأ�سا�سي يف ن�ساطاتها القت�سادية والتجارية وغريها. 

2ـ توفري نوع من الأمان، حيث يلجاأ اأ�سحاب الأموال اإىل و�سع اأموالهم لدى البنوك بق�سد حفظها من 

ال�سرقة اأو الغ�سب اأو ال�سياع، وقد يرغب بع�سهم يف و�سع ماله لغر�س معني كالكتتاب يف اأ�سهم �سركة 

معينة اأو تنفيذ عالقة جتارية معينة والتي ل تنتهي مبجرد �سفقة واحدة اأو اثنتني؛ اإذ العمليات التجارية 

مت�سابكة متداخلة ل تنتهي عند حد معني، والبنوك هي الو�سيط غالبًا يف هذه العمليات.

3ـ تقليب املال يف البنوك وات�ساع نطاق التعامل بالودائع امل�سرفية، من خالل تقدمي النقود اإىل املنتجني 

يف ال�سناعة والزراعة والتجارة ثم ا�سرتدادها منهم لتقدميها من جديد اإىل منتجني اآخرين، حيث تنتقل 

ملكيتها من �سخ�س اآخر عن طريق ال�سيكات، وبذلك تزداد و�سائل الدفع يف املجال التجاري وال�سناعي 

والزراعي والعمراين، مما يوؤدي بدوره اإىل الق�ساء على البطالة، اأو امل�ساهمة يف تقليلها ول �سيما اإذا 

كانت هذه الودائع تقدم م�ساركة اأو م�ساربة اأو يف اأعمال زراعية، وهذا اجتاه ل �سك يف م�ساهمته يف 

امل�ساريع التنموية التي يعود نفعها على املجتمع عامة.

4ـ ت�سغيل الأموال وا�ستثمارها، فاإن الودائع امل�سرفية متثل اأموال كانت عاطلة قبل اإيداعها فاأتيح لها عن 

طريق الإيداع دخول جمال الإنتاج وال�ستثمار على �سكل قرو�س اأو م�ساركة اأو مزارعة ومنح البنوك 

القدرة على الئتمان بدرجة اأكرب من تلك الودائع. والئتمان البنكي يوؤدي بدوره اإىل الوديعة امل�سرفية 

احلركة  ومنت  ات�سعت  الدفع  و�سائل  كرثت  وكلما  النقود،  تعو�س  التي  الدفع  و�سائل  تكرث  وبالتايل 

التجارية وال�سناعية والزراعية وقلت البطالة. 

امل�سارف  اإليه  تلجاأ  ما  عامة  وللمجتمع  امل�سريف  للعمل  الإيداع  فوائد  اأهم  من  اإن  الإنفاق،  من  احلد  5ـ 

بتوجيه من احلكومات حيث ترغب الدول يف احلد من الإنفاق والبعد عن الإ�سراف، ولذلك يلجاأ الأفراد 

اإىل اإيداع مدخراتهم يف امل�سارف التي تعمل جاهدة لتجميع هذه املدخرات وتوجيهها الوجهة التي حتقق 
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النفع العام للمجتمع اإن ا�ستغلت ا�ستغالًل تنمويًا �سحيحًا مبنيًا على اأ�س�س ومبادئ مدرو�سة. 

)))) ال�سيا�سية االئتمانية يف البنوك العاملة يف فل�سطني، اأجمد عزت عبد املعزوز عي�سى، نابل�س، فل�سطني: جامعة النجاح الوطنية، )11) ر�سالة ماجي�ستري مقدمة اإىل كلية 

الدرا�سات العليا يف اإدارة ال�سيا�سات االقت�سادية، �س))ــ)) بت�سرف

))))الودائع امل�سرفية: تكييفها الفقهي واأحكامها، ال�سيخ حممد علي الت�سخريي، جملة جممع البحوث االإ�سالمية، جدة: منظمة املوؤمتر االإ�سالمي، ؟؟ العدد ) ج) �س)))

)))) انظر: احل�سابات اجلارية واأثرها يف تن�سيط احلركة االقت�سادية، د. م�سعود بن م�سعد الثبيتي، جملة جممع البحوث االإ�سالمية، جدة: منظمة املوؤمتر االإ�سالمي، ؟؟ 

العدد ) ج) �س)))ــ1)) بت�سرف
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للم�ساريع  املمولة  الئتمانية  الت�سهيالت  طريق  عن  تكوينها  معدلت  ورفع  الأموال  روؤو�س  توفري  6ـ 

ال�ستثمارية التي ترفع من معدلت اأرباحها، وت�ساهم يف حتقيق التنمية القت�سادية. لكن الهدف الرئي�سي 

ـ يكمن يف احل�سول على  ـ التابعة اإىل القطاع اخلا�س حتديدًاـ  الذي ت�سعى اإىل حتقيقة امل�سارف التقليديةـ 

اأق�سى ربح ممكن دون الكرتاث مبا تخلفه هذه العملية من اأثار ت�سخمية، لأن هذه امل�سارف وليدة الفكر 

)17(
الراأ�سمايل الذي يكمن هدفه النهائي يف تعظيم دالة الربح دون اللتفات اإىل الو�سيلة اأو املخلفات.

 

المطلب الثالث: سلبيات خلق االئتمان

الكثرية  الفوائد  ــ  اإن مل تق�سي على  ــ  تقل�س من  الئتمان  �سيا�سة خلق  الربوي على  النظام  اإن �سيطرة 

الناجمة عنها، لذا نادى الكثري من القت�ساديني الغربيني مبجابهة تلك ال�سيا�سة الئتمانية واإ�سالحها ملا 

وجدوا لها من خطورة على القت�ساد ب�سكل عام. فمن هذه املخاطر، مثاَل:

خلق حالة من زعزعة الأ�سعار، فالدور الئتماين للم�سارف التجارية يف منح القرو�س يجعل منها . 1

يف  زعزعة  خلق  يف  ي�سهم  مما  اأكرث  اأو  اأ�سعاف  لع�سرة  ال�سوق  يف  املعرو�س  النقد  خللق  و�سائل 

واملالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  تعترب  لذلك  م�ستمرًا.  ت�سخمًا  فيولد  ال�سائدة،  الأ�سعار  م�ستوى 
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والنقدية يف القت�ساد التقليدي قا�سرة ونفعية للبع�س دون غريهم. 

اأثبتت الدرا�سات القت�سادية اأن من بني اأ�سباب تو�سع حجم التقلبات القت�سادية )الأزمات( عمليات . 2

توليد النقود والإفراط فيها، لأن حجم الودائع احلقيقية يرتاجع وينخف�س يف امل�سارف يف مرحلة 

الك�ساد، وانخفا�س الودائع اجلارية يوؤدي اإىل انخفا�س اأو تقل�س حجم النقود الكتابية، وهذا معناه 

والعك�س  القت�سادي،  الك�ساد  دائرة  ات�ساع  عنه  ينتج  النقدية،  ال�سيولة  حجم  يف  اإ�سايف  انكما�س 

متامًا يحدث يف حالة النتعا�س )الرواج( القت�سادي، حيث تتدفق املوارد املالية )الودائع النقدية( 

اإىل خزائن امل�سارف، ويزداد حجم ال�سيولة النقدية يف الن�ساط القت�سادي، وتطفو ظاهرة الت�سخم 

النقدي باآثارها ال�سلبية على القت�ساد الوطني.

توؤدي عملية توليد النقود امل�سرفية اإىل اختالل وظيفة النقود كمقيا�س للقيم، ويحدث هذا من اآثار . 3

الت�سخم على النقود واملتمثلة يف انخفا�س قوتها ال�سرائية، وبهذا تهتز الثقة يف النقود كاأهم اأداة 

لإدارة الن�ساط القت�سادي وما يرتتب عليه من خلل يف العالقات امل�سرفية والنقدية.

اأفراد املجتمع، ل . 4 اأيادي قليلة من  اإن�ساء النقود امل�سرفية تراكم )تركز( الرثوة يف  ينجم عن عملية 

�سيما يف موجة اخلو�س�سة التي جتتاح قطاع امل�سارف يف العامل اأجمع، حيث اأ�سبحت امل�سارف 

ب�سفة عامة عبارة عن �سركات اأ�سهم خا�سة ت�ستهدف بالدرجة الأوىل تعظيم الربح بغ�س النظر عن 

الو�سيلة من جهة وعن الآثار ال�سلبية التي تلحق الو�سط )البيئة( الذي تن�سط به هذه امل�سارف من 

جهة ثانية. ومبا اأن عملية توليد النقود تعد م�سدرًا اأ�سا�سيًا لتحقيق الربح يف امل�سارف التقليدية، 

فاإن اأ�سحاب هذه امل�سارف �سيتو�سعون اأكرث يف العتماد على هذه التقنية املجانية غري املكلفة، ل 

)))) دور امل�سارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية: �س))

)))) اأمنوذج عر�س النقود من وجهة نظر االقت�ساد االإ�سالمي، د.�سامر مظهر قنطقجي، حماة: مكان الن�سر بدون، ))))هــ1)1)م �س)) بحث من�سور على موقع املوؤلف

/http://www.kantakji.com
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التي  العملية،  للحد من هذه  قوية وفعالة  رقابة  باأجهزة  تتمتع  املركزية  امل�سارف  تكن  اإذا مل  �سيما 

يوؤدي التو�سع فيها اإىل ا�ستيالء اأ�سحاب امل�سارف على ثروة املجتمع. 

هذه الآثار الناجمة عن عملية توليد النقود امل�سرفية هي انعكا�سات �سلبية وم�سوهة لالقت�ساد القومي، . 5

ومعرقلة مل�سار التنمية القت�سادية، حيث توؤدي يف بع�س الأحيان اإىل احت�سار القت�ساد وتعر�سه 

اإىل تقلبات اأو اأزمات خطرية، وبالتايل تعطيل اأو توقيف امل�سار التنموي اإىل حني اإعادة توفري اجلو 

اإزالة عوائقها، وتاأتي  التنمية القت�سادية بعد  ال�سروط، لالإنطالق جمددا يف عملية  املالئم وتهيئة 

 
)19(

ظاهرة الت�سخم النقدي على راأ�س ال�سلبيات التي يجب الق�ساء عليها. 

ب�سكل . 6 العاملية  املالية  والأزمة  عمومًا،  املالية  الأزمات  خلق  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هو  الئتمان  خلق 

 
)20(

خا�س، لأنها ت�ساهم يف ظهور ما يعرف بـ«الفقاعات« املالية، ولذلك يجب احلد من هذه ال�سيا�سة. 

المبحث الثالث : خلق االئتمان في المصرفية اإلسالمية

المطلب األول: طبيعة خلق االئتمان في المصارف االسالمية
يحق  ودائع  وهي  اجلارية  الودائع  اأ�سحاب  اأن  مفادها  اأ�سا�سية  قاعدة  عن  الئتمان  خلق  عملية  تن�ساأ 

ما  ل�سحب  يتقدموا يف وقت واحد  لن  البنك،  اإذن م�سبق من  ي�ساء دون  اأي وقت  لأ�سحابها �سحبها يف 

اأودعوه يف البنك، ولهذا ياأتي ال�سوؤال: هل تقوم امل�سارف الإ�سالمية بعمليات خلق الئتمان؟ واجلواب 

اأن  وميكن  الربوية.  ال�سريفة  يف  عليه  متعارف  هو  كما  ائتمان  بخلق  تقوم  ل  الإ�سالمية  امل�سارف  اأن 

جند الئتمان يف عملها يف �سيغ اأخرى تختلف عما متار�سه البنوك التجارية. اإن خلق الئتمان مبعنى 

املداينة لي�س حمرمًا يف �سريعة الإ�سالم بل هو اإح�سان من املقر�س اإىل املقرت�س، لكن اأ�س�س القت�ساد 

الإ�سالمي امل�ستقة من قواعد ال�سريعة الإ�سالمية يحد من الئتمان ملخاطره العامة على القت�ساد فيجعله 

جند  لذلك  اإدارية.  ورغبات  ريا�سية  لعتبارات  تخ�سع  مالية  فل�سفة  ولي�س  �سرورة  اأو  بحاجة  مرتبطًا 

اأ�سياء كبرية كعذاب القرب وفتنة الدجال وقهر الرجال....  الله عليه و�سلم تعوذ من  اأن امل�سطفى �سلى 

وتعوذ اأي�سا من غلبة الدين، وغلبة الدين ناجم عن ال�ستدانة الكثرية املوقعة يف براثن الُغرم التي من 

نتائجها كما حدث امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم باأن الرجل اإذا غرم حدث فكذب ووعد فاأخلف ويف ذلك 

تدليل على التبعات الجتماعية والآثار ال�سلبية للدين، ويف هذا املو�سع علينا اأن ننظر باملنظار اجلزئي 

لهذه الآثار، ثم اإن عممنا الأثر على جميع الأفراد اأو اأغلبهم ف�سرنى الأثر الكلي على املجتمع حيث اخلطر 

 ومع ذلك، هناك من يرى اأن طبيعة امل�سارف الإ�سالمية، والأ�سا�س العقائدي الذي ت�ستمد منه 
)21(

اجل�سيم.

فل�سفتها وروؤيتها ل يجيز لها توليد النقود، اأو اأن قدرتها يف ذلك �سعيفة، ويرجع ذلك اإىل طبيعة البناء 

املوؤ�س�سي لهذه امل�سارف التي هي اأقرب اإىل م�سارف الأعمال وال�ستثمار. لأن عالقتها باأ�سحاب الودائع 

)))) انظر: دور امل�سارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية: �س))ــ)) 

)1)) خلق االئتمان ودوره يف االأزمات املالية، مارينا �ستوب، زيورخ: املعهد الفيدرايل بال�سويد، 1)1) ر�سالة ماجي�ستري مقدمة اإىل �س)))

 Marina Stoop, Credit Creation and its Contribution to Financial Crises, Zurich, Swiss federal Institute of Technology, 2010 MA thesis submitted to

Eidgenossiche Technische Hochschule, p.128

)))) موقع اإيكونوميكات للعلوم املالية وامل�سرفية  

http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=153&t=4833\
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ال�ستثمارية هي عالقة قرا�س )م�ساربة( ومن ثم ت�سبح هي �ساحب املال اأثناء ا�ستثمارها لهذه الودائع، 

اأن  اإىل  اإ�سافة  ــ ورمبا تتكبد خ�سارة.  ــ يف حال حتقيقه  الربح  املادي جزءا معلومًا من  ويكون عائدها 

عملية قبول الودائع اجلارية )حتت الطلب( ل متثل الوظيفة الأ�سا�سية لهذه امل�سارف مقارنة بنظرياتها 

التقليدية، حيث تعترب وظيفة تلقي الودائع احلالة وا�ستقاق النقود منها من اأهم وظائفها وهي امل�سدر 

 لكن الواقع بخالق ذلك، حيث تقوم البنوك الإ�سالمية بتلقي الودائع 
)22(

الذي تعتمد عليه لتحقيق الأرباح.

�سمن احل�سابات اجلارية، والتي اأ�سبحت من امل�سادر الأ�سا�سية لال�ستثمارات التي تقوم بها امل�سارف، 

كما اأن �سيغ التمويل املعتمدة يف امل�سارف الإ�سالمية ل متثل عائقًا اأمام عملية توليد النقود، لأن التمويل 

اأيا كانت �سيغته، فاإن �ساحبه ميلك حق الت�سرف فيه، ويتم العتماد املايل له مبوجب قيد دفرتي ل�سالح 

يف احل�ساب املوجود يف امل�سرف املمول. اإ�سافة اإىل اأن امل�سارف الإ�سالمية ت�سهد نف�س حركات ال�سحب 

اأ�سحاب  نقدية جديدة، وي�سحب  اإيداعات  تتلقى  اأنها  التقليدية، مبعنى  امل�سارف  املعتادة يف  والإيداع 

الودائع اجلارية من اأر�سدتهم )عمليات الإيداع تغطي عمليات ال�سحب( وبالتايل فاإن هناك ر�سيدًا فائ�سًا 

يبقى مودعًا لدى امل�سارف الإ�سالمية التي باإمكانها اأن تخ�س�سه للتمويل وفق اإحدى ال�سيغ ال�ستثمارية 

 اأما من يقول باأن: »خلق الئتمان فغري موجود البتة يف امل�سارف الإ�سالمية لأنها ل تقر�س 
)23(

الإ�صالمية. 

الربوية يف  ب�سيا�ساتها  التي تطبق  الئتمان  اإىل عملية خلق  يتجه  فهذا   
)24(

اأبدًا«.  زيادة  املال مبال مع 

البنوك التجارية، واأنها ل توجد بحذافريها يف امل�سارف الإ�سالمية. 

المطلب الثاني : وسائل خلق االئتمان في المصارف اإلسالمية
ذكرنا اأن امل�سارف الإ�سالمية ل تقوم بخلق الئتمان كما هو متعارف عليه يف امل�سارف التقليدية، لكن 

ميكن اأن جند الئتمان يف عملها يف ال�سيغ التي فيها اإقرا�س كاملرابحة وال�ست�سناع وال�سلم. �سحيح اأن 

اإمكانية امل�سارف الإ�سالمية اأقل من التقليدية يف الإقرا�س، ب�سبب طبيعة اأدواتها من ال�سيغ الإ�سالمية 

اأوًل، وب�سبب �سوابط الئتمان املطبقة عليها من رقابة البنك املركزي، وهذا وا�سح يف معادلة كفاية راأ�س 

املال لدى امل�سارف الإ�سالمية مقارنة مبعدل كفايته لدى امل�سارف التقليدية، ومع ذلك فال�سيغ امل�سار اإليها 

ميكن اأن تندرج حتت �سور خلق الئتمان غري املبا�سر، اإ�سافة اإىل احل�ساب اجلاري الذي يعد ائتمانا من 

النوع املبا�سر. فمن املعلوم اأن امل�سارف الإ�سالمية يف النظام النقدي وامل�سريف الإ�سالمي تقوم بتوظيف 

الأموال املدخرة م�ستخدمة اأ�ساليب توظيف اإ�سالمية بعيدة عن اأ�سلوب القر�س بفائدة والذي ت�ستخدمه 

امل�سارف التجارية يف النظام امل�سريف املعا�سر، وهو بطبيعة احلال له اأثاره ال�سلبية على التخ�سي�س 

الأمثل للموارد القت�سادية وعلى ثبات قيمة النقود باعتبار اأن انف�سال الإ�سدار النقدي وتوليد النقود 

عن الن�ساط احلقيقي يوؤدي اإىل زعزعة القيم النقدية، لذلك تلجاأ امل�سارف الإ�سالمية اإىل اأ�ساليب توظيف 

اأخرى لالأموال املتاحة لديها من اأهمها:

اأوًل: اأ�سلوب التمويل البيعي يقوم اأ�سلوب التمويل البيعي يف النظام النقدي وامل�سريف الإ�سالمي على 

اأ�سا�س وجود �سلعة تباع وت�سرتى ومن ذلك:

)))) دور امل�سارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية: �س))

)))) املرجع ال�سابق:�س))ــ11)

)))) اأمنوذج عر�س النقود من وجهة نظر االقت�ساد االإ�سالمي: �س))
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اأجل 	  املبيعة من قبل امل�سرف بعد  ال�سلعة  فيه دفع ثمن  الذي ت�ستحق  البيع  املرابحة: وهو  بيع 

معني بعد قب�س العني املبيعة يف حمل العقد، ولهذا اأ�سلوب وتطبيقات عديدة وانت�سار وا�سع بني 

امل�سارف الإ�سالمية حيث ي�ستخدم يف متويل الحتياجات ال�سرورية لالأفراد من مدخالت �سناعية 

حيث  واخلارجية،  الداخلية  التجارة  متويل  اإىل  بالإ�سافة  �سخ�سية،  م�ستلزمات  اأو  زراعية  اأو 

ي�ستطيع امل�سرف اأن ي�سرتي اأو ي�ستورد ح�سب التفاق مع العميل، ويقوم ببيع ال�سلعة له بقيمة 

التكلفة م�ساًفا اإليها هام�س معقول من الربح، فاملرابحة بهذا ال�سكل لها �سروطها التي ل جمال لهذا 

البحث اخلو�س فيها، ولكن من اجلدير بالذكر اأن ا مل�سارف الإ�سالمية تلجاأ اإىل هذا الأ�سلوب مع 

ا�سرتاط املواعدة امللزمة بال�سراء، وهو ما اأثري اخلالف حوله ب�سبب ما يعتربه البع�س من قبيل 

اأما على  ال�سلعة،  اإىل عدم حتمل امل�سرف املخاطر املرتتبة على متويل  بيع مال ميلك، بالإ�سافة 

م�ستوى التحليل القت�سادي فاإن بيع املرابحة مبعيار الربحية الجتماعية يعترب اأقل من جدوى 

�سيغ ال�ستثمار الأخرى كامل�ساركة وامل�ساربة، حيث توؤدي هذه الأ�ساليب دوًرا تنموًيا اأكرث فاعلية 

ا يف حالة تطبيق �سرط الإلزام  من الدور الذي ينتجه اأ�سلوب املرابحة. ويتقل�س هذا الدور اأي�سً

بال�سراء ليقرتب بهذا الأ�سلوب من الإقرا�س الربوي.

التمويل 	  لتقدمي  امل�سارف  يف  متويلي  كاأ�سلوب  يطبق  وهو  بعاجل  اآجل  بيع  وهو  ال�سلم:  بيع 

التجاري الالزم لعمالء البنك ل�سداد نفقاتهم الالزمة لل�سلع التي يقومون باإنتاجها وعادة ما يقوم 

امل�سرف بهذا التمويل حمدًدا اأنواع ال�سلع التي ميكنه ال�سلم فيها والتي تت�سف بالرواج و�سهولة 

الت�سريف اأو القابلية للتخزين بهدف احلد من خماطر هذا التمويل.

الإيجار التمويلي: وهو عملية �سراء لالأ�سل من قبل امل�سرف واإتاحته لال�ستخدام من قبل العمالء 	 

بحيازة  امل�ستاأجر  ويتمتع  الأ�سل  مبلكية  املوؤجر  يحتفظ  حيث  عليها  متفق  اإيجارية  قيمة  مقابل 

الأ�سل وا�ستخدامه مقابل ت�سديد دفعات اإيجارية حمددة خالل مدة �سريان التفاق.

ثانيًا: أسلوب التمويل بالمشاركة 
هذا  ويقوم  الإ�سالمي،  امل�سريف  النظام  مييز  ما  واأهم  امل�سرفية،  التمويل  �سيغ  اأهم  من  هذا  ويعترب 

الأ�سلوب على اأ�سا�س قيام امل�سرف بتقدمي التمويل الالزم للم�سروعات م�ساركة مع امل�ستثمرين اأ�سحاب 

على  التفاق  يتم  وعادة  التعامل،  بدء  قبل  عليها  التفاق  يتم  توزيعية  اأ�س�س  و  قواعد  وفق  امل�سروعات 

ن�سبة معينة من الربح لل�سريك )امل�ستثمر(  مقابل اإدارته للم�سروع و يوزع الباقي بني الطرفني )امل�سرف 

اأو  معينة،  �سفقة  كتمويل  اأ�سكال  عدة  التمويل  هذا  ياأخذ  وقد  منهما،  كل  قدمه  ما  بن�سبة  وامل�ستثمر(  

ويتعني  هذا  والعامل.  الثابت  املال  لراأ�س  امل�ستمرة  امل�ساركة  اأو  بالتمليك،  املنتهية  املتناق�سة  امل�ساركة 

اأن يرتكز عليها النظام  اأ�ساليب التمويل التي يجب  اأهم  اأ�سلوب التمويل بامل�ساركة باعتباره  النظر اإىل 

ا�ستخدام  يكون  واأن  النظام،  هذا  يف  املالية  الو�ساطة  اأ�ساليب  على  املهيمنة  لت�سبح  الإ�سالمي  النقدي 

الأ�ساليب البيعية مق�سوًرا على املجالت التي ل ميكن اإخ�ساعها لأ�سلوب امل�ساركة ولي�س العك�س، حيث 

لالأ�ساليب  خالًفا  امل�ساركة  على  املعتمدة  بالأ�ساليب  حتقيقها  ي�سهل  الإ�سالمي  النقدي  النظام  اأهداف  اأن 

البيعية، ولذلك فاإن دور النقود الئتمانية يعتمد على اأ�سا�س اأن اأ�سلوب امل�ساركة هو الأ�سلوب التمويلي 
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)25(

ال�سائد مع ا�ستخدام الأ�ساليب البيعية كاأ�سلوب مكمل لالأ�سلوب الرئي�سي. 

من  النقدي  التو�سع  م�ساعف  زيادة  يف  ت�سهم  الإ�سالمية  امل�سارف  تنتهجها  التي  التوظيف  اأ�ساليب  اإن 

خالل اأ�سلوبي امل�ساركة وامل�ساربة والأ�ساليب البيعية الأخرى، واأن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب يوؤدى اإىل 

ا�ستغالل الأموال املتاحة لأغرا�س ال�ستثمار مما يدعم عمليات التو�سع النقدي، وبالتايل توليد النقود 

 
)26(

امل�صرفية. 

المطلب الثالث: مخاطر خلق االئتمان في المصارف اإلسالمية
اإذا كان خلق الئتمان يف امل�سارف الإ�سالمية له دور كبري يف التنمية وال�ستثمار احلقيقي يف املوجودات، 

البنوك  يف  ظهرت  التي  وال�سلبيات  املخاطر  من  متامًا  تخلو  العملية  اأن  بال�سرورة  يعني  ل  هذا  فاإن 

التقليدية، واحلق اأن ذلك لي�س راجعًا اإىل ال�سيا�سة الإئتمانية ذاتها التي تنتهجها امل�سارف الإ�سالمية، بل 

يعود ذلك اإىل خطاأ يف املمار�سات وكذلك اإىل تطبيق بع�س العقود املمنوعة يف الفقه الإ�سالمي. ومن اأ�سهر 

هذه العقود عقود التورق املنظم وبيع العينة، وفيما يلي بيان حقيقة كل منهما. 

الفرع الأول: التورق املنظم وي�سمى اأي�سا بالتورق امل�سريف املنظم، وتتم هذه املعاملة ب�سراء �سخ�س 

�سلعة من اإحدى امل�سارف الإ�سالمية بالأجل، ومن ثّم يوكله ببيعها قبل اأن يقب�سها، واأحيانًا يكلف امل�سرف 

بائع ال�سلعة ببيعها ل�سالح العميل والثمن بعد قب�سه ي�سلمه للعميل مبا�سرة. والأغلب اأن التورق املنظم 

يجري يف ال�سلع املحلية كاحلديد والأرز والآلت امليكانيكية وال�سيارات، وهذا بخالق التورق احلقيقي 

نقدًا،  اأخرى  جهة  على  يبيعها  ثم  موؤجل  بثمن  البنك  من  �سلعة  �سخ�س  ي�سرتي  اأن  �سورته  تكون  الذي 

ليح�سل بذلك على حاجته من النقود وغريها. والفرق بني التورق املنظم واحلقيقي، اأن العميل يف املنظم 

ل يقب�س ال�سلعة ول يتوىل بيعها بنف�سه، يف حني اأن العميل يف احلقيقي باخليار بني اأن يحتفظ بال�سلعة 

اأو يبيعها بنف�سه يف ال�سوق، لأن قب�سه لها قب�سًا حقيقيًا ميكنه من الت�سرف فيها كما ي�ساء. وقد ت�سع 

بع�س البنوك خيارات متعددة للعميل يف مناذج التورق املنظم، باأن تخريه بني قب�س ال�سلعة بنف�سه اأو 

يوكل البنك اأو طرفًا ثالثا له عالقة بالبنك ببيعها، وهذا التخيري يف الواقع �سكلي، لأن التورق املنظم اإمنا 

يقع يف �سلع ي�سعب على العميل قب�سها اأو الت�سرف فيها، ولهذا لو اختار العميل قب�س ال�سلعة ف�سيجد 

اأمامه كثريًا من العقبات، اأقلها اأنه �سيخ�سر يف ال�سلعة خ�سارة م�ساعفة، مما ي�سطره حتمًا اإىل توكيل 

 وال�سبب الرئي�سي الذي حدا بامل�سارف واملوؤ�س�سات املالية 
)27(

البنك اأو من يختاره البنك يف بيع ال�سلعة. 

املحا�سبية  القواعد  العمومية حيث تق�سي  امليزانية  التحرر من قيود  فيتمثل غالبًا يف  التورق  لعمليات 

واملالية مراعاة مبداأ كفاية راأ�س املال، وتدبري خم�س�سات ملقابلة الديون امل�سكوك فيها، وهو ما يعرقل 

اأن�سطة التمويل ب�سكل عام ويبطئ بال�سرورة من دورة راأ�س املال ويقلل بالتبعية من ربحية امل�سرف، 

والتورق يف هذه احلالة يعد بدياًل منا�سبًا، اإذ ي�سمح بتدوير جزء من الأ�سول ال�سائلة عن تورق اأ�سوله 

غري ال�سائلة ال�سامنة لديونه لدى الغري دون اأن  يحتم ذلك زيادة يف اجلزء املخ�س�س للمخاطر يف ميزانية 

))))العوامل املوؤثرة يف توليد النقود امل�سرفية من منظور نظام نقدي اإ�سالمي: درا�سة فكرية حتليلية، د. علي عبد الله �ساهني، جملة اجلامعة االإ�سالمية، غزة، فل�سطني: 

اجلامعة االإ�سالمية، )11) املجلد اخلام�س ع�سر، العدد الثاين، �س)))ــ))) 

)))) املرجع ال�سابق: �س)))

))))التورق، حقيقته، اأنواعه الفقهي املعروف وامل�سريف املنظم،د. اإبراهيم فا�سل الدبو، جممع الفقه االإ�سالمي، جدة: منظمة املوؤمتر االإ�سالمي، بدون �سنة الن�سر بحث قدم 

للمجمع يف دورتة التا�سعة ع�سرة بال�سارقة، �س)ــ)
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)28(

امل�سرف، اأي دون احلاجة، ملخ�س�سات مناظرة يف امليزانية العمومية. 

الفرع الثاين: بيع العينة وهو اأن يبيع �سيئًا من غريه بثمن موؤجل وي�سلمه اإىل امل�سرتي ثم ي�سرتيه 

 وله �سور متعددة، منها: 
)29(

قبل قب�سه للثمن باأقل من ذلك نقدًا 

ال�سورة الأوىل: اأن يبيع الرجل الرجل ال�سلعة، بثمن معلوم اإىل اأجل، ثم ي�سرتيها منه باأقل من ذلك الثمن 

نقدًا.

ال�سورة الثانية: اأن ي�سرتي الرجل من الرجل ال�سلعة بح�سرته من اأجنبي يبيعها من طالب العينة بثمن 

اأكرث مما ا�سرتاها به اإىل اأجل ثم يبيعها هذا امل�سرتي الأخري من البائع الأول نقدًا باأقل مما ا�سرتاها.

ال�سورة الثالثة: اأن يبيع �سلعة بثمن اإىل اأجل، ثم ي�سرتيها اإىل اأبعد من ذلك الأجل، باأكرث من الثمن.

ع�سره  ي�ساوي  ثوبًا  املقر�س  يبيعه  ثم  درهمًا،  ع�سر  خم�سة  اآخر  �سخ�س  يقر�س  اأن  الرابعة:  ال�سورة 

بخم�سة ع�سر درهمًا، فياأخذ الدراهم التي اأقر�سه على اأنها ثمن الثوب، فيبقى عليه اخلم�سة ع�سر قر�سًا.

واأ�سدها  �سورها،  اأقبح  وهي  ــ  خام�سة  �سورة  »وللعينة  بقوله:  القيم  ابن  ذكرها  اخلام�سة:  ال�سورة 

حترميا ــ وهي اأن املرتابيني يتواطاآن على الربا، ثم يعمدان اإىل رجل عنده متاع، في�سرتيه منه املحتاج، 

ثم يبيعه للُمْربي بثمن حال ويقب�سه منه، ثم يبيعه اإياه للمربي بثمن موؤجل، وهو ما اتفقا عليه، ثمن يعيد 

املتاع اإىل ربه، ويعطيه �سيئا، وهذه ت�سمى الثالثية لأنها بني ثالثة، واإذا كانت ال�سلعة بينهما خا�سة فهي 

 
)30(

الثنائية. ويف الثالثية: قد اأدخال بينهما حملال يزعمان اأنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا.«

ويبني ف�سيلة الدكتور على حمي الدين القرداغي كيف ميار�س هذا النوع من املعامالت املمنوعة يف بع�س 

البنوك الإ�سالمية، فيقول:  

فبع�س البنوك اأو الفروع الإ�سالمية ترتب ذلك من خالل عقود �سورية فتاأخذ 10% مثاًل يف مقابل 

العملية ال�سورية، ويف الأخري  1% مثاًل يف مقابل هذه  ياأخذ  املالك  الثمن، والبائع الأول  تاأجيل 

عادت الب�ساعة اإىل املالك الأول، وبعبارة دقيقة بقيت الب�ساعة يف مكانها دون اأن تتحرك، ولكن 

مائة  مبلغ  على  العميل  يح�سل  اأن  اإىل  للو�سول  ال�سورية  العمليات  من  جمموعة  عليها  اأجريت 

اأن الب�ساعة مل ت�سرتى ومل  األفًا واحلقيقة  اأحد ع�سر  اأو  اآلف ريال،  األف يف مقابل مائة وع�سرة 

يتم بيعها، واإمنا كما قال ابن عبا�س يف مثل هذه العقود ال�سورية: درهم بدرهم وبينهما حريرة 

اأي مائة األف مبائة وع�سرة اآلف ريال بينهما �سيارة اأو ب�ساعة، اأو نحو ذلك. والغالب الذي جرى 

عليه العمل يف بع�س البنوك اأو الفروع الإ�سالمية هو اأن يكون البنك الإ�سالمي وكياًل عن العميل 

املتورق، وحينئٍذ لي�س على العميل اإّل اأن يوقع جمموعة من الأوراق، ثم ياأتي بعد يومني لي�ستلم 

املبلغ املطلوب وهو مائة األف يف مقابل دين مق�سط عليه مبائة وع�سرة اآلف ريال، بل الأدهى من 

ذلك اأن يقوم البنك بهذه العمليات عن طريق املرابحات الدولية التي هي معظمها حمل اإ�سكال كبري، 

البنوك اخلارجية، ثم  الب�ساعة، وحيازتها وكيفية بيعها عن طريق  و�سبهات كثرية حول وجود 

)31(
ت�ساف اإليها م�سكلة التورق لت�ساف اإىل كل هذه ال�سبهات املثارة �سبهة التورق. 

)))) املرجع ال�سابق: �س)

))))ال�سرح الكبري، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويني، بريوت: دار الفكر، �سنة الن�سر بدون ط بدون ج) �س)))

)1))التورق امل�سريف: درا�سة حتليلية نقدية لالآراء الفقهية، د. �سعيد بوهراوة، جممع الفقه االإ�سالمي، جدة: منظمة املوؤمتر االإ�سالمي، بدون �سنة الن�سر بحث قدم للمجمع 

يف دورتة التا�سعة ع�سرة بال�سارقة، �س)ــ) بت�سرف

)))) انظر بالتف�سيل فتوى ال�سيخ حول »التورق كما اأجازه املجمع  التورق املن�سبط، والتورق امل�سريف املنظم الذي منعه« على موقعه على �سبكة االنرتنت

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=873:20100105083704&catid=125:20090914122458&Itemid=52
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فعمل امل�سارف الإ�سالمية ب�سيغ التورق والعينة املحظورتني عند الغالبية من الفقهاء والعلماء يدخلها 

يف خماطر الئتمان امل�سابهة خللق الئتمان التقليدي، لأنه با�ستخدام هاتني ال�سيغتني ميكن للم�سرف 

اأن يقوم بخلق الئتمان ب�سكل م�سابه للبنوك التقليدية، خا�سة اإن كانت العملية تتم دون اأي اأثر حقيقي 

حيث التورق املنظم ميكن اأن يطبق مع �سركة و�سيطة وهمية فنكون اأمام حالة م�سابهة لتداول الديون 

التقليدية. فالئتمان موجود يف ال�سيغ امل�سروعة التي ذكرت يف املطلب الثاين، لكنه ائتمان ارتبط ب�سلعة 

اأو خدمة، حتى يف التورق الب�سيط، اأما يف العينة والتورق املنظم فاإن ال�سلعة واخلدمة �سكل �سوري 

�سبيه جدا  ائتمان  فهو  زيادة،  مع  الدين  تو�سع يف  لذلك هو  زيادة  مع  مال مبال  النهائية هي  وال�سيغة 

 
)32(

بالقر�س الربوي اأي بالئتمان مبفهومه التقليدي. 

)))) انظر: د. �سامر قنطقجي، على موقع اإيكونوميكات: 

/http://economicat.com/forums/viewtopic.php?f=153&t=4833
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الخاتمة

النقد  اإىل  جديدة  نقود  اإ�سافة  على  امل�سارف  قدرة  تعك�س  الئتمان  خلق  عملية  اأن  لنا  يتبني  �سبق  مما 

املعرو�س، وتتم يف امل�سارف التقليدية من خالل عمليات القر�س والإقرا�س ويف امل�سارف الإ�سالمية 

وال�سلم  كالإجارات  ال�سرعية  ال�سيغ  طريق  عن  الأكرب  اجلزء  ويف  القر�س  خالل  من  ب�سيط  جزء  يف 

25% مثاًل من قيمة الودائع  وامل�ساركات وغريها. ويتدخل البنك املركزي باأخذ ن�سبة احتياطي قانوين 

ليحتفظ بها، وهذه الن�سبة تختلف وفًقا لالأو�ساع القت�سادية ال�سائدة يف القت�ساد، وهي ن�سبة مربر 

اأخذها يف البنوك التقليدية لأنها تربح مبا�سرة من عمليات القر�س والإقرا�س، وغري مربرة يف البنوك 

الإ�سالمية، لأنها ل تتعامل يف الديون ول ت�سرتبح منها. فعند تطبيق �سيا�سة الحتياطي النقدي القانوين 

على البنوك الإ�سالمية، يوؤدي اإىل تعطيل جزء من املوارد التي اأودعها اأ�سحابها لغر�س ا�ستثمارها، والتي 

هي لي�ست ودائع باملفهوم امل�سريف، بل اأمواًل مقدمة لال�ستثمار على اأ�سا�س امل�ساركة بالغنم والغرم وهم 

 وبالرغم من اأهمية خلق الئتمان على امل�ستوى القت�سادي 
)33(

متقبلون كامل املخاطرة يف هذا ال�ساأن. 

وخلق  الأ�سعار  زعزعة  يخ�س  فيما  كثرية  �سلبيات  حتمل  اأنها  اإل  �سوره،  معظم  يف  البنوك  وم�ستوى 

الأزمات املالية واختالل وظيفة النقود وتكد�سها عند اأفراد قليلني يف املجتمع، ب�سبب التو�سع يف الئتمان 

والتعامل بالربا الوا�سح ال�سريح يف كل �سوره  با�ستثناء احل�سابات اجلارية  مما ينذر بخطورة �سديدة 

على القت�ساد اإذا مل يتم تقييده واحلد منه. وذلك على العك�س من امل�سارف الإ�سالمية، التي تتعامل مع 

اأ�سول حقيقية موجودة، ت�ساهم بحق يف انتعا�س القت�ساد وحتقيق التنمية يف املجتمع، وهذا لي�س فقط 

ما ينبغي ت�سجيعه واحل�س عليه، بل تخفيف القيود املفرو�سة عليه من املركزي فيما يخ�س الحتياطي 

القانوين وو�سع ال�سقوف الئتمانية  والتعامل بنف�س الأدوات التي يتعامل بها مع نظريتها التقليدية. 

واأخريًا، على امل�سارف الإ�سالمية اأن تبتعد قدر الإمكان عن العقود ال�سورية وال�سكلية واملعامالت غري 

امل�سروعة كالتورق املنظم وبيوع العينة والتو�سع يف املرابحة لغري �سرورة. والله اأعلم 

و�سلى الله على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

)))) اإ�سكاليات تطبيق عقد امل�ساربة يف امل�سارف االإ�سالمية، اإبراهيم جا�سم جبار اليا�سري، العراق: جامعة الكوفة، 1)))هــ)11) ر�سالة ماجي�سرت مقدمة اإىل كلية االإدارة 

واالقت�ساد، �س)))
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اأثر الئتمان امل�سريف على النمو القت�سادي . 1

يف اليمن: درا�سة حتليلية قيا�سية للفرتة 

1990ــ2001عائد قائد فارع العامري، 

الأردن: جامعة الريموك، 2003 ر�صالة 

ماجي�ستري قدمت لكلية القت�ساد والعلوم 

الإدارية بق�سم القت�ساد.

اأثر �سيا�سة البنوك التجارية الئتمانية على . 2

ال�ستثمار اخلا�س يف فل�سطني، جا�سر حممد 

�سعيد اخلليل، نابل�س، فل�سطني: جامعة 

النجاح الوطنية، 2004 ر�سالة ماجي�ستري 

مقدمة اإىل كلية الدرا�سات العليا يف اإدارة 

ال�سيا�سات القت�سادية.

اإ�سكاليات تطبيق عقد امل�ساربة يف امل�سارف . 3

الإ�سالمية، اإبراهيم جا�سم جبار اليا�سري، 

العراق: جامعة الكوفة، 1430هــ2009 

ر�سالة ماجي�سرت مقدمة اإىل كلية الإدارة 

والقت�صاد.

اأمنوذج عر�س النقود من وجهة نظر . 4

القت�ساد الإ�سالمي، �سامر مظهر قنطقجي، 

حماة: مكان الن�سر بدون، 1431هــ2010م 

بحث من�سور على موقع املوؤلف.

بطاقات الئتمان، وهبة الزحيلي، م�سقط: . 5

�سلطنة عمان،2004 الدورة اخلام�سة ع�سرة.

تاج العرو�س من جواهر القامو�س، حمّمد بن . 6

حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني، اأبو الفي�س، 

بيدي، الكويت: مطبعة  امللّقب مبرت�سى، الزَّ

حكومة الكويت، 1409هــ1989م حتقيق: 

م�سطفى حجازي، الطبعة بدون.

تنظيم واإدارة البنوك: منهج و�سفي حتليلي، . 7
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخص

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على واقع املمار�سة املهنية للمراجعة من وجهة نظر مراجعي احل�سابات. 

ولتحقيق هذا الهدف فان الباحث تعامل مع نوعني من البيانات هما البيانات الثانوية والبيانات الأولية ، 

مت ا�ستخدام ا�ستبانه جلمع بيانات الدرا�سة مت توزيعها  على عينة من املراجعني.

 وتو�سلت هذه الدار�سة اإىل اأن  مهنة املراجعة  لزالت حتتاج اإىل املزيد من التطوير حتى يرقى اأداوؤها 

اإىل امل�ستوى املقبول، وبالتايل مواكبة التطورات والتحديات املعا�سرة التي تواجهها اجلزائر  

الكلمات املفتاحية: املراجعة اخلارجية، م�ساكل ومعوقات مهنة املراجعة، اجلزائر.

Abstract :
The present study aimed to identify the reality of professional practice from the 
Auditors’ view point. To achieve this goal, the researcher has dealt with two kinds 
of data: secondary and primary data; a questionnaire was used to collect the data 
of the study then it was distributed to a sample of auditors. The researcher found 
through this study that the audit profession still needs more development to reach an 
acceptable level, thus, keeping pace with the developments and the contemporary 
challenges that Algeria faces
The Key Words: external audit,The problems of the audit profession, Alegria

د. لقليطي االخضر
ا�ستاذ م�ساعد يف كلية العلوم القت�سادية وعلوم الت�سيري والتجارية/جامعة امل�سيلة ــ اجلزائر

)�سّلم البحث للن�سر يف 5 / 8/ 2014م ، واعتمد للن�سر يف 8/25 / 2014م(

مدى رضا المراجعين في الجزائر عن الممارسة 
المهنية والمشكالت التي تواجههم

دراسة ميدانية 
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مقدمة

لقد كان للتحولت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية التي �سهدتها اجلزائر خالل العقدين الأخريين، 

تطورا  بدوره  �سهد  والذي  القت�سادية  للموؤ�س�سة  والجتماعي  القت�سادي  املحيط  على  مبا�سرة  اأثارا 

ع�سرية  نهاية  منذ  العمومية  ال�سلطات  بها  قامت  التي  القت�سادية  الإ�سالحات  بف�سل  خا�سة  ملحوظا، 

اآليات  للت�سيري يق�سي باإحالل  اإحداث منط جديد  الت�سعينات والتي حتاول من خالله  الثمانيات، وعقد 

مع  التكيف  القت�سادية  املوؤ�س�سة  من  اجلديد  املنهج  هذا  يتطلب  حيث  املركزي  التخطيط  حمل  ال�سوق 

الظروف اجلديدة بغية �سمان الفعالية وال�سرامة لت�سمن بها البقاء يف هذا املحيط الذي ت�سوبه املخاطر 

واملناف�سة ال�سديدة نتيجة النفتاح على العامل اخلارجي يف كنف حترير التجارة اخلارجية وفتح املجال 

هذه  املوؤ�س�سات.ويف  بني  كبرية  مناف�سة  من  يخلفه  وما  والأجنبي،  اخلا�س  الوطني  ال�ستثمار  اأمام 

الظروف تبدو احلاجة اإىل مهمة املراجعة حتمية ل غنى عنها يف تزويد خمتلف الأطراف مبعلومات دقيقة 

وذات م�سداقية متكنهم من اتخاذ القرارات والرقابة على الأداء، اإذ مل تتخلف اجلزائر عن باقي الدول يف 

تنظيم ممار�سة مهنة املراجعة، حيث عملت على تنظيم املهنة وال�سهر عليها لإعطائها ال�سكل الذي ت�ستحقه 

والحتفاظ بامل�ستوى الالئق بها، حيث توالت الت�سريعات املختلفة التي تهدف اإىل تنظيم هذه املهنة.

اإ�سكالية البحث

تكمن اإ�سكالية البحث يف:

ما هو واقع املمار�سة املهنية ملراجعة احل�سابات يف اجلزائر؟

ولالإجابة عن الت�ساوؤلت ننطلق من الفر�سيات الأ�سا�سية التالية:

الفر�سية الأوىل : هناك اأ�سباب توؤدي اإىل عدم الر�سا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري من وجهة 

نظر مراجعي احل�سابات 

نظر  وجهة  من  عدة  �سعوبات  من  عملهم  يف  باجلزائر  احل�سابات  مراجعو  يواجه  الثانية:  الفر�سية 

مراجعي احل�سابات 

اأهمية الدرا�سة

ترجع اأهمية هذه الدرا�سة اإىل طبيعة الأهداف املتوخاة من املراجعة و اإىل التاأثريات املختلفة لها 

اأهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة اإىل:

حماولة ت�سخي�س الواقع العملي للمراجعة يف اجلزائر من اجل حماولة ت�سييق الفجوة 	 

بالأطراف املهتمة مبراجعة احل�سابات

معرفة امل�ساعب التي تواجه مهنة املراجعة يف اجلزائر	 

معرفة امل�ساعب التي تواجه مهنة املراجعة يف اجلزائر	 
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حماولة لتقريب وجهات النظر بني الأطراف املهتمة مبهنة املراجعة يف اجلزائر.	 

املنهج والأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة

ي�ستعمل الباحث ا�ستمارات لال�ستق�ساء تقدم للعينة املختارة واإجراء املقابالت ال�سخ�سية مع اأفراد العينة 

 spss كاأدوات بحث، وي�ستعمل برنامج

الدرا�سات ال�سابقة 

من خالل اطالع الباحث على الدرا�سات ال�سابقة وجد اأن الدرا�سات املتعلقة باملجال نف�سه �سحيحة اإىل حد 

ما، وفيما يلي عر�س للدرا�سات ال�سابقة واملتعلقة بجانب من املو�سوع وذات العالقة :

الدرا�سات العربية

)1(
1. درا�سة دهم�س، 1998 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل درا�سة واقع مهنة تدقيق احل�سابات يف الأردن وتو�سل اإىل جمموعة من امل�سكالت 

التي يواجهها مراقبو احل�سابات يف الأردن واأهمها:

ــ املناف�سة الداخلية بني مراقبي احل�سابات 

 ــ عدم وجود وعي كامل لدى مراقبي احل�سابات باأخالقيات املهنة وباأهمية ا�ستقالل مراجعي احل�سابات 

ــ تاأثري اإدارة ال�سركة حمل املراجعة يف ا�ستقاللية املراجعة

ــ عدم توفري الإدارة للمعلومات ال�سرورية لعمل مراقب احل�سابات 

ــ عدم كفاية تاأهيل مراقب احل�سابات

ــ عدم تطبيق كل مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها عند اإعداد القوائم املالية 

ــ عدم اللتزام باملبادئ املحا�سبية ومعايري املراجعة الدولية

ال�سركات،  اإدارة  اأن يواجهها مراقب احل�سابات مع  التي ميكن  بامل�سكالت  اهتم  قد  الباحث  اأن  ويالحظ 

ولكنه مل يهتم بامل�سكالت التي ميكن اأن يواجها يف عالقته مع النقابات املهنية.

)2(
2. درا�سة  وائل اإبراهيم الرا�سد، 2001 

  هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على ابرز امل�ساكل واملعوقات التي تواجه مهنة مراجعة احل�سابات بدولة 

الكويت و�سبل التغلب عليها وزيادة كفاءة مكاتب املراجعة نحو تطوير املهنة، فيمكن من خالل الوقوف 

على اأراء اأع�ساء املهنة بالدولة حتديد �سبل النهو�س باملهنة والرتقاء بها لتكون مب�ساف مثيالتها يف 

الدول ال�سناعية. ولتحقيق هذا الهدف مت ت�سميم ا�ستبانه وزعت على جميع مكاتب املراجعة بالكويت 

وعددها )32( مكتبا، وقد تبني من خالل نتائج الدرا�سة بان ابرز م�ساكل املهنة تتمثل يف عدم وجود ميثاق 

�سريف للمهنة وغياب اللتزام القانوين ب�سوابط ومعايري املهنة، غياب الدور املهني جلمعية املحا�سبني 

))) ا�ستطالع ميداين حول مهنة التدقيق احل�سابات يف االردن، دهم�س نعيم، جملة املحا�سب القانوين العربي، االردن، العدد ))، �سبتمرب، ))))،�س �س))ــ))

))) م�ساكل مهنة املحا�سبة واملراجعة بدولة الكويت،وائل اإبراهيم الرا�سد، جملة جامعة امللك عبدالعزيز االقت�ساد واالإدارة، جملد ))العدد )، )11)، �س �س: )1)ــ)))
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تواجه  التي  امل�ساكل  من  عدد  على  عالوة  املهني،  لل�سلوك  املنظمة  القواعد  غياب  الكويتية،  واملراجعني 

مزاويل املهنة كالنظرة ال�سطحية ال�سائعة يف املجتمع عن دور مراقب احل�سابات، وتنتهي الدرا�سة ببيان 

اأهم ال�سبل الكفيلة بالق�ساء على تلك امل�ساكل والنهو�س باملهنة ب�سرورة تبني ميثاق �سريف للمهنة ودور 

اكرب جلمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية وزيادة تاأهيل املنت�سبني للمهنة 

 
)3(

3. درا�سة رمي حممد العمرو وح�سام عبد املح�سن العنقري، 2007 

ال�سعودية  العربية  اململكة  تقييم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 

والتي ت�سمل:

امل�ستمر،  املهني  التعليم  وبرامج  املهنية،  الزمالة  واختبار  املهني،  ال�سلوك  وقواعد  املهنية،  )املعايري   

املهنية  والتعليمات  الأنظمة  اإي�سال  تكفل  التي  الت�سال  وقنوات  املهني،  الأداء  جودة  مراقبة  وبرامج 

ملمار�سي املهنة واملجتمع ب�سفة عامة(، من خالل قيا�س مدى فاعلية مثل هذه املرتكزات يف التعامل مع 

امل�ساكل والتحديات التي تواجها املهنة يف ال�سعودية واحلد من اأثارها ال�سلبية، ولتحقيق ذلك مت توظيف 

النظرية اليجابية التي تعتمد على التف�سري والتنبوؤ بظاهرة معينة من خالل مراجعة الأدبيات ال�سابقة 

والواقع بهدف الو�سول اإىل جمموعة من التعاريف وحتديد املتغريات التابعة وامل�ستقلة لهذه الظاهرة 

مت  والتي  امليدانية،  للدرا�سة  كاأ�سا�س  البحث  فر�سيات  �سياغة  متت  النظرية  هذه  ملقت�سيات  وا�ستنادا 

من  فر�سية  كل  اختبار  العوامل يف  من  توظيف عدد خمتار  مع  ال�ستبيان  اأ�سلوب  با�ستخدام  اإجراوؤها 

الفر�سيات حمل البحث، وتو�سلت نتائج الدرا�سة امليدانية اإىل عدم وجود اتفاق مطلق بني اأع�ساء املهنة 

بامل�ساكل  معرفتهم  مدى  حول  اأخر  جانب  من  باملهنة  العالقة  ذات  الأطراف  وبني  جانب،  من  املمار�سني 

اللتزام  )حمدودية  �سملت  والتي  ال�سعودية  يف  احل�سابات  مراجعة  مهنة  تواجهها  التي  والتحديات 

باملعايري وقواعد ال�سلوك املهني وغريها من الأنظمة املهنية، وا�ستمرار وتف�سي ظاهرة انخفا�س الأتعاب 

املهنية، ووجود هيئات مهنية خليجية وعربية، وان�سمام ال�سعودية لتفاقيات منظمة التجارة العاملية(. 

كما ت�سري نتائج البحث اأي�سا اإىل وجود فروق معنوية، وتفاوت مرتبط بعوامل اأخرى لنف�س هذه املحاور، 

بالرغم من اتفاق الأطراف حمل الدرا�سة حول مدى معرفتهم مبرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات 

يف  الكادميني  ا�سرتاك  منها  التو�سيات  من  بعدد  الباحثان  اأو�سى  الدار�سة  ختام  ويف  ال�سعودية،  يف 

تعديل القوانني التي مت�س مهنة املحا�سبة واملراجعة، والعمل على تقنني اأتعاب املراجعة بحيث تتنا�سب 

مع اجلهد املهني املبذول، واعتماد الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني التعديالت الالزمة يف خطتها 

الإ�سرتاتيجية متهيدا ملواجهة متطلبات ان�سمام ال�سعودية ملنظمة التجارة العاملية.

هذه  ا�ستهدفت  ليبيا«،  يف  التدقيق  مهنة  »واقع  بعنوان:   
)4(

 2004 واخل�سريي،  فرج،  دار�سة   .4

الدرا�سة تبيان واقع مهنة تدقيق احل�سابات يف ليبيا من حيث دور الهيئات واملنظمات امل�سرفة على تنظيم 

املهنة، وكذلك ا�ستعرا�س الت�سريعات والقوانني التي لها عالقة مبمار�سة املهنة. ومن اأهم نتائج الدرا�سة 

اأن هذه املنظمات مل تقم بالدور املناط بها يف تنظيم وتطوير املهنة، هناك نق�س يف جمال الت�سريعات 

))) فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اململكة العربية ال�سعودية يف مواجهة امل�ساكل والتحديات املعا�سرة درا�سة ميدانية، رمي عمر حممد العمرو، ح�سام 

عبداملح�سن العنقري، جملة جامعة امللك عبدالعزيز االقت�ساد واالإدارة، جملد )) العدد )، )11)، �س �س: )1)ــ)))

واخل�سريي،  النبي،  عبد  فرج،  وحتديات،  واقع  املعلوماتية:  ع�سر  يف  املحا�سبة  االأعمال  اإدارة  لكلية  االأول  العلمي  املوؤمتر  من�سورات  ليبيا،  يف  التدقيق  مهنة  واقع   (((

م�سطفى،، جامعة موؤتة، االأردن، موؤتة، )11)
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املتعلقة بتنظيم املهنة، و�سيطرة الدولة على اأعمال التدقيق مما اأفقد املهنة معناها.

مواكبة  خالل  من  املحا�سبي  بالتعليم  الهتمام  �سرورة  اأهمها،  تو�سيات  عدة  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

اإ�سدار  على  القانونيني  واملراجعني  املحا�سبني  نقابة  وحث  باملهنة،  العالقة  ذات  احلديثة  التطورات 

جملة علمية ومهنية متخ�س�سة واإ�سدار معايري يف جمال املحا�سبة والتدقيق تتالءم مع البيئة الليبية، 

والتن�سيق بني الدولة والنقابة فيما يتعلق بتنظيم والإ�سراف على املهنة.

الدرا�سات الأجنبية 

)5(
 1996 .Eynon et al 1ــ درا�صة

حيث قام يف ا�ستطالع ميداين لعينة مكونة من 167 حما�سبا قانونيا باأمريكا حول مدى وعي املدققني 

باأخالقيات املهنة من خالل برامج التدريب والتعليم املختلفة، تو�سل اإىل م�سكلة كبرية يواجهها املراجعون 

قواعد  اإتباعهم  وعدم  املهنة  اأخالقيات  جتاه  املراجعني  من  كثري  قبل  من  كامل  وعي  جود  عدم  وهي  األ 

ال�سلوك املهني عند اتخاذ القرارات، حيث ك�سفت الدرا�سة اأن 25% من امل�ستجبني فقط ح�سلوا على مقرر 

ال�سلوكيات يف كلياتهم وان ثلث امل�ستجبني در�سوا اأخالقيات مهنة املحا�سبة خالل مقررات مهنة املحا�سبة 

باجلامعات، وان اأكرث من 50% من امل�ستجبني اعتربوا اأن اإتباع قواعد ال�سلوك املهني عند اتخاذ القرار 

�سيء، يجب اأخذه يف العتبار وان 69% منهم اعتربوا اأنف�سهم متخذي قرارات ذات �سلوك مهني عايل، 

وان 62% نظروا اإىل املهنة و�سلوكها ك�سيء واحد

)6(
 1995.CHenok 2ــ درا�صة

القانونني  املحا�سبني  جممع  يواجهها  التي  التحديات  حول  حتليلية  بدرا�سة  الدرا�سة  هذه  قامت  حيث 

اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  واملراجعة،  املحا�سبة  مبهنة  واملتعلقة  عاما  ع�سر  خم�سة  خالل  الأمريكي 

وخارجها،  املهنة  داخل  من  املناف�سة  يف  تتلخ�س  املهنيني  املحا�سبني  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساعب 

والتعقيد يف عر�س املعلومات املرتتبة عن التغريات يف الن�سو�س القانونية وخا�سة قانون ال�سرائب 

من جهة، والتغريات يف ال�سكل العام للموارد الب�سرية العاملة يف املهنة من جهة اأخرى، وقد اأو�ست تلك 

الدرا�سة ب�سرورة تطوير التعليم املحا�سبي امل�ساحب لرفع اأداء املراجعني بالتدريب امل�ستمر، مع تطوير 

اخلدمات اخلا�سة املتعلقة باملهنة، عالوة على تبني معايري مالئمة للمهنة

)7(
 1995 ،Esmond 3ــ درا�صة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل فح�س مدى تاأثري عامل نظام الأتعاب وعامل اأهمية الوقت على ال�سلوك الأخالقي 

املتبع يف الإبالغ، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية:

اأن نظام الأتعاب الثابت له تاأثري اإيجابي اأكرب من نظام الأتعاب على اأ�سا�س العمل الإ�سايف على م�ستويات 

الت�سارب يف ال�سلوك الأخالقي املتبع يف الإبالغ.

 Eynon, G., et al 1996 Perceptions Of Sole Practitioners On Ethics Training In Profession.National Public Accountant, vol. 41, No. (((
)pp. 2 ,4ــ27

)Chenok, P., 199( Fifteen Years Of Meeting The Challenges. Journal of Accountancy, vol. 179.No.6, Jun., pp. 66 (6ــ70
 Connie Esmond, The Effects of Reward Structure and Ethical Ambivalence on Audit Staff Reporting Behavior: An Experimental (7(

Lab Study, Ph.D, Indian University, 199(
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ال�سلوك  يف  الت�سارب  م�ستويات  على  وكبري  اإيجابي  ب�سكل  توؤثر  الوقت  وتنظيم  تخطيط  اأهمية  اأن 

الأخالقي املتبع يف الإبالغ.

اأن م�ستويات الت�سارب يف ال�سلوك الأخالقي توؤثر ب�سكل اإيجابي كبري على درجة الرغبة يف التورط يف 

اإبالغ غري نزيه.

)8(
 1994.Lee 4ــ درا�سة

تناولت هذه الدرا�سة م�ساعب املهنة املتعلقة مبراقبي احل�سابات اأنف�سهم من زوايا خمتلفة كالعالقة مع 

الإدارة من جهة وامل�ساهمني من جهة اأخرى، والعالقة مع العمالء على الإطالق

المبحث األول : اإلطار النظري للمراجعة

اأول : مفهوم املراجعة :

هناك مفاهيم عديدة ملراجعة احل�سابات من بني هذه التعاريف نذكر:

 	Bethoux ، Kremper et Poisson  تعريف

اأو  رها  الذي ح�سّ يكون هو  اأن ل  �سريطة  للمعلومات من طرف �سخ�س خارجي،  »املراجعة هي فح�س 

)9(
ا�ستعملها، بهدف زيادة منفعة املعلومات للم�ستعمل«

كما مت تعريف املراجعة من طرف Bouquin و Bécour على اأنها: »الن�ساط الذي يطبق با�ستقاللية 	 

ووفقا ملعايري الإجراءات املرتابطة والفح�س بق�سد التقييم ومدى املالئمة، ودرجة الثقة، و�سري 

 .
)10(

جميع اأجزاء الن�ساط داخل املوؤ�س�سة وهذا وفق معايري املحددة لها«

وتعرف اأي�سًا باأنها »عملية منظمة جلمع وتقييم مو�سوعي لالأدلة اخلا�سة مبزاعم الإدارة ب�ساأن 	 

املعايري  مع  النتائج  لتحديد مدى مت�سي هذه  للم�سروع  القت�سادية  والت�سرفات  الأحداث  نتائج 

)11(
القائمة وتو�سيل النتائج اإىل م�ستخدميها املعنيني بها« 

يالحظ من هذا التعريف للمراجعة اأنه يت�سمن نقاط ذات اأهمية، وهي:

املراجعة عملية منتظمة: ويعني ذلك اأن اختبارات املراجع تعتمد على خطة م�سبقة تتمثل يف برنامج 

مو�سوع لعملية املراجعة.

نظرا  املراجعة  عملية  جوهر  ذلك  واعتبار  مو�سوعية:  بطريقة  وتقييمها  القرائن  على  احل�سول 

لتعدد هذه القرائن، وتنوع املعايري امل�ستخدمة لتقييمها.

 Lee, T., 1994 Financial Reporting Quality Labels: The Construction of The Audit Profession and The Expectations Gap. Accounting, (8(
Auditing and Accountability Journal, vol.7, No.2,pp. 74ــ79.

Bethoux.R، Kremper.F et Poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ; 1986 ; P21 (9(
J.C.Becour، H.Bouquin. Audit Opérationnel، 2eme Edition، Economica، Paris. 1996. p12 (10(

الدار اجلامعية، االإ�سكندرية، م�سر،  ال�سيد �سحاتة،  )))) مراجعة احل�سابات يف بيئة اخل�سخ�سة واأ�سواق املال والتجارة االإليكرتونية، عبد الوهاب ن�سر على، �سحاتة 

)11)، �س ))ــ))
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مدى م�سايرة العنا�سر حمل الدرا�سة للمعايري املو�سوعة: ومنه يتبني اأن املراجعة ت�ستمل على 

للتقييم واإ�سدار  كاأ�سا�س  اإ�سدار حكم، مما يتوجب و�سع جمموعة من املعايري ت�ستخدم  اأو  اإبداء راأي 

احلكم ال�سخ�سي، مثل مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها.

من  و�سيلة  متثل  املراجعة  فان  ثم  ومن  املعنية:  الأطراف  اإىل  والدرا�سة  الفح�س  نتائج  اإي�سال   

و�سائل الت�سال، ويعتمد املراجع يف عر�س نتائج الفح�س والدرا�سة، واإي�سالها اإىل من يهمه الأمر، على 

تقرير ي�سمنه راأيه الفني املحايد.

ثانيا: تنظيم مهنة مراجعة احل�سابات يف اجلزائر 

لقد مرت مهنة املراجعة يف اجلزائر بعديد من مراحل التطوير، يتمثل هذا التطوير باهتمام امل�سوؤولني 

باإ�سدار املرا�سيم والأحكام املتعلقة بتنظيم املهنة وتنظيم عمل مراجعي احل�سابات واإ�سدار  عن املهنة 

القوانني والقواعد الكفيلة لتنظيم الأركان الأ�سا�سية للمهنة، �سواء الأركان املرتبطة باملراجع وعمله داخل 

املوؤ�س�سات اأو الأركان املرتبطة بالتنظيم املهني واملعايري اخلا�سة باملهنة وقواعد واآداب ال�سلوك املهني.

1 ــ التطور التاريخي ملهنة املراجعة يف اجلزائر 

بعد  ما  اإىل   1969 من  ابتداء  وذلك  مراحل،  عدة  اجلزائر  يف  املراجعة  ملهنة  التاريخي  التطور  �سهد 

  .2002

 اأــ الفرتة 1969ــ1980 

يف  املوؤرخ   107/69 رقم  الأمر  اأ�سار  حيث   ،1969 �سنة  اجلزائر  يف  املراجعة  مهنة  تنظيم  بداأ  لقد 

على  فر�سها  الواجب  الرقابة  اإىل   38 مادته  يف   1970 ل�سنة  املالية  بقانون  املتعلق   1969/12/31

)12(
املوؤ�س�سات العمومية القت�سادية بغية تاأمني حق الدولة فيها. 

واأعترب  املراقب،  وواجبات  مهام  حتديد   1973/11/16 يف  املوؤرخ   173/70 رقم  املر�سوم  تناول  كما 

حينها مراجع احل�سابات كمراقب دائم على ت�سيري املوؤ�س�سات العمومية، وخول ممار�سة هذه الوظيفة 

ملوظفي الدولة املوالني:

ــ املراقبني العامني للمالية.

ــ مراقبوا املالية.

ــ مفت�سوا املالية.

كما اأوكلت للمراجعني املهام املوالية:

ــ املراقبة البعدية ل�سروط اإجناز العمليات التي يفرت�س اأن تكون لها اآثار اقت�سادية ومالية على الت�سيري 

ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

ــ متابعة اإعداد احل�سابات واملوازنات اأو الك�سوفات التقديرية طبقا ملوا�سفات اخلطة.

)))) قانون املالية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية ل�سنة 1)))
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للموؤ�س�سة  والتحليلية  العامة  املحا�سبة  من  امل�ستخرجة  النتائج  وح�سابات  اجلرد  م�سداقية  مراجعة  ــ 

ومدى �سالحياتها.

ب ــ الفرتة 1980ــ 1988 

مع اإعادة تنظيم القت�ساد الوطني وهيكلة املوؤ�س�سات العمومية القت�سادية الذي نتج عنها ارتفاع عدد 

املوؤ�س�سات العمومية وتعقد اأمناط الت�سيري وغياب اأطر حتكم توليد املعلومات و�سعف التحكم يف النظام 

التي تفرزها  اأنواع الختاللت  اآليات رقابية حتد من  اأن ي�سن  امل�سرع اجلزائري على  اأجرب  املحا�سبي، 

1982/30/10 املقرر  اأ�ساليب الت�سيري املتبناة، وكان ذلك بفعل �سدور القانون رقم05/80 املوؤرخ يف 

لإن�ساء جمل�س املحا�سبة.

ج ـ فرتة ما بعد الإ�سالحات

كان تطور مراجعة احل�سابات يف اجلزائر بطيئا نتيجة غياب احلاجة اإليها يف ظل امللكية العامة لو�سائل 

الإنتاج واحتكار الدولة للحياة القت�سادية اإىل غاية 1988 تاريخ �سدور القانون رقم 01/88 املوؤرخ يف 

1988/01/12 املتعلق بالقانون التوجيهي للموؤ�س�سات القت�سادية العمومية، حيث اإن هذا القانون حرر 

املوؤ�س�سة العمومية من كل القيود الإدارية املتاأتية من التبعية التي كانت مالزمة لها يف املا�سي. 

د ـ الفرتة ما بني 1992 اإىل غاية 2001 

عرفت هذه املرحلة اإن�ساء امل�سف الوطني للخرباء املحا�سبني حمافظي احل�سابات واملحا�سبني املعتمدين، 

احلرة  املمار�سة  بداية  املرحلة  هذه  اعتربت  وبالتايل،  املحا�سبني.  املهنيني  طرف  من  انتخابه  مت  الذي 

للمهنة. 

هـ ـ ابتداء من �سنة 2002 

مت يف هذه املرحلة اإن�ساء املجال�س اجلهوية، حيث عرفت الكثري من ال�سطرابات على م�ستوى املهنة، مما 

اأدى اإىل و�سع حد للطابع احلر ملمار�سة املهنة واإعادة اإخ�ساعها لوزارة املالية.

2. الهيئات امل�سرفة على املراجعة

ل ميكن ف�سل تناول الهيئات امل�سرفة على املراجعة يف اجلزائر عن التطور التاريخي لها ول عن املحا�سبة، 

لعتبار اأن املراجعة هي مرحلة متقدمة يتم تناولها عندما يتحكم الأعوان القت�ساديني من املحا�سبة.

اأـ  امل�سف الوطني للخرباء املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي احل�سابات واملنظمة الوطنية 

للمحا�سبني املعتمدين 

ن�ست املادة 14 من القانون 10ــ01 على اأنه ين�ساأ م�سف وطني للخرباء املحا�سبني وغرفة وطنية ملحافظي 

احل�سابات واملحا�سبني ومنظمة وطنية للمحا�سبني املعتمدين. يتمتع كل منها بال�سخ�سية املعنوية وي�سم 

الأ�سخا�س الطبيعيني اأو املعنويني املعتمدين واملوؤهلني ملمار�سة مهنة خبري حما�سب وحمافظ ح�سابات 

للخرباء  الوطني  امل�سف  من  كل  وي�سري  القانون،  هذا  يحددها  التي  ال�سروط  ح�سب  معتمد  وحما�سب 

املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي احل�سابات واملنظمة الوطنية للمحا�سبني املعتمدين كمجل�س وطني 
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ينتخبه مهنيون كما ميكن اإن�ساء جمال�س جهوية، ويحدد ت�سكيل املنظمة و�سالحيتها وقواعد �سريها عن 

طريق التنظيم. 

وف�سال عن اأحكام املادة 14 اأعاله، يقوم امل�سف الوطني للخرباء املحا�سبني والغرفة الوطنية ملحافظي 

احل�سابات واملنظمة الوطنية للمحا�سبني املعتمدين باعتباره جهازا مهنيا يعمل يف اإطار القانون ح�سب 

ما ن�ست عليه املواد 15، 16 و17 من نف�س القانون مبا يلي: 

ــ ال�سهر على تنظيم املهنة وح�سن ممار�ستها.

ــ الدفاع على كرامة اأع�سائها وا�ستقالليتهم.

ــ اإعداد اأنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير املكلف باملالية وين�سرها يف اأجل �سهرين من تاريخ 

اإيداعها 

ــ اإعداد مدونة اأخالقيات املهنة 

ــ اإبداء الراأي يف كل امل�سائل املرتبطة بهذه املهن وح�سن �سريها. 

ب ــ املجل�س الوطني للمحا�سبة 

 2010/06/29 املوؤرخ يف  10ــ01  القانون  بفعل  للمحا�سبة  الوطني  املجل�س  اإن�ساء  الإعالن عن  لقد مت 

وطبقا للمادة 04 من هذا القانون، حيث تن�س على اأنه ين�ساأ جمل�س وطني للمحا�سبة حتت �سلطة الوزير 

املكلف باملالية ويتوىل مهام العتماد والتقييم املحا�سبي وتنظيم ومتابعة املهن املحا�سبية، ي�سم املجل�س 

)13(
ثالثة اأع�ساء منتخبني عن كل تنظيم مهني على الأقل.

 2011 27 جانفي  11ــ24 املوؤرخ يف  11 من نف�س املر�سوم التنفيذي رقم  تتمثل �سالحياته طبقا للمادة 

)14(
فيما يلي: 

ــ يجمع وي�ستغل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باملحا�سبة وتدري�سها.

ــ حتقيق اأو العمل على حتقيق كل الدرا�سات والتحاليل يف جمال تطوير وا�ستعمال الأدوات وامل�سارات 

املحا�سبية

ــ اقرتاح كل الإجراءات التي تهدف اإىل تقييم املحا�سبات. 

ــ درا�سة جميع م�ساريع الن�سو�س القانونية املرتبطة باملحا�سبة واإبداء الآراء فيها وتقدمي التو�سيات 

ب�ساأنها. 

ــ امل�ساهمة يف تطوير اأنظمة وبرامج التكوين وحت�سني امل�ستوى يف جمال املحا�سبة. 

ــ متابعة و�سمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات املحا�سبية واملعايري الدولية للتدقيق. 

ــ متابعة تطور مناهج والنظم والأدوات املتعلقة باملحا�سبة على امل�ستوى الدويل. 

ــ تنظيم كل التظاهرات وامللقيات التي تدخل يف اإطار �سالحياته.

)))) اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية ، العدد )) املوؤرخة يف ))/)1/1)1)

)))) اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية، العدد )1، املوؤرخ يف ) فيفري ))1)
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المبحث الثاني :  الدراسة التطبيقية

اإن النهج الذي اتبعه الباحث لتحقيق اأهداف الدرا�سة يتكون من املراحل التالية:

املرحلة الأوىل: حتديد اأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري من وجهة نظر مراجعي 

احل�سابات وترتيب هذه الأ�سباب ح�سب اأهميتها

املرحلة الثانية : حتديد اأهم امل�ساكل التي تواجه مراجعي احل�سابات يف اجلزائر من وجهة نظر مراجعي 

احل�سابات

اول: اأدوات الدرا�سة التطبيقية

املراجعني  من  العينة  راأي  لتحليل  البحثية  الأدوات  كاأهم  ال�ستق�ساء،  قائمة  با�ستخدام  الباحث  قام 

اخلارجني، كما ا�ستخدم اأ�سلوب املقابالت ال�سخ�سية لتدعيم ا�ستخدام الأ�سلوب ال�سابق

ثانيا : جمتمع وعينة الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من فئة مراجعو احل�سابات، والبالغ عددهم 120 مراجعا، وقد اختار الباحث فئة 

مراجعي احل�سابات وذلك ل�سمان اختيار العينة املخت�سة وذات املعرفة مبو�سوع الدرا�سة واحل�سول 

على نتائج اأكرث دقة. 

ويق�سد الباحث من تق�سيم جمتمع الدرا�سة على النحو ال�سابق اإىل معرفة اأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة 

املراجعة وكذا معرفة املعوقات وامل�ساكل التي تعاين منها مهنة املراجعة يف اجلزائر.

ثالثا: قائمة ال�ستق�ساء

ا�ستعان الباحث يف اعدد قائمة ال�ستق�ساء، على كتب ومراجع ودوريات واأبحاث �سابقة تتعلق مبو�سوع 

الدرا�سة حيث اأمكن ال�ستفادة من اخللفية النظرية يف �سياغة قائمة ال�ستق�ساء، وقد روعي يف اإعدادها 

عدة اعتبارات اأهمها:

ــ اأن تكون القائمة مب�سطة ووا�سحة وي�سهل فهمها

ــ اأن حتتوي على اأ�سئلة متدرجة يقوم الأفراد باختيار بديل من خم�سة بدائل 

15 �سوؤال  ووفقا لآراء املخت�سني الإح�سائيني الذين ا�ستعان الباحث بهم فقد قام بت�سميم ا�ستبانه من 

ولأغرا�س التحليل الإح�سائي هدفت الأ�سئلة اإىل ما يلي :

 ــ )�س 01ــ07( تهدف اإىل معرفة اأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري وهو موجه 

اإىل فئة مراجعي احل�سابات

للمراجعة يف اجلزائر  اإىل معرفة امل�ساعب امل�ساكل املرتبطة باملمار�سة املهنية احلالية    )15 ــ  ــ )�س08 

وهو موجه اإىل فئة مراجعي احل�سابات
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ولقد مت اعتماد مقيا�س Likert املكون من خم�س درجات لتحديد درجة اأهمية كل بند من بنود كما مت و�سع 

مقيا�س ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الو�سط احل�سابي مدلوًل با�ستخدام املقيا�س الرتتيبي لالأهمية، وذلك 

لال�ستفادة منها فيما بعد عند حتليل النتائج

رابعا: اإدارة قائمة ال�ستق�ساء

املراجعني، حيث دعم  بنف�سه ومن خالل جمموعة من  اأفراد  ال�ستق�ساء على  قائمة  الباحث بتوزيع  قام 

الباحث اأ�سلوب ال�ستق�ساء عن طريق ا�ستخدام اأ�سلوب املقابالت ال�سخ�سية، وترك الباحث لهم فر�سة 

للرد وقد بلغت القوائم التي مت توزيعها )120( ا�ستبيان ويو�سح اجلدول التايل القوائم املوزعة على 

العينة:

جدول رقم )1( : توزيع عينة الدرا�سة

املراجعنيالبيانات

120العينة

105امل�ستجيبني

87.5%ن�سبة ال�ستجابة

امل�سدر : من اعداد الباحث

وكما يبني اجلدول ال�سابق فقد بلغ عدد امل�ستجيبني من املراجعني 105 مراجعا وبن�سبة 87.5 % من اأ�سل 

)120(  مراجعا وبذلك تعد ن�سبة ال�ستجابة ن�سبة جيدة. 

خام�سا: الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة

مت ا�ستخدام برنامج الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS -18) يف حتليل البيانات التي مت جمعها 

يف هذه الدرا�سة، وقد مت ا�ستخدام الأ�ساليب املنا�سبة يف التحليل والتي تعتمد اأ�سا�سا على نوع البيانات 

اأجل توظيف  اإح�سائية من  اأ�ساليب  ا�ستخدام  الدرا�سة، وقد مت  اأهداف وفر�سيات  املراد حتليلها وعلى 

ومربرات  ا�ستخدامها  مت  التي  الأ�ساليب  يلي  وفيما  الدرا�سة،  اأغرا�س  لتحقيق  جمعها  التي  البيانات 

ا�ستخدام كل منها

اأ ــ الو�سط احل�سابي:

باعتباره اأحد مقايي�س النزعة املركزية، فقد مت ا�ستخدامه يف هذه الدرا�سة كموؤ�سر لرتتيب البنود ح�سب 

اأهميتها من وجهة نظر امل�ستجيبني على ال�ستبانة من فئات الدرا�سة )مراجعو احل�سابات اخلارجيني(

حيث مت اعتماد الو�سط احل�سابي لإجابات امل�ساركني موؤ�سرا لتحديد اأ�سباب عدم الر�سا وامل�ساكل املتعلقة 

مبهنة املراجعة يف اجلزائر

ب ــ النحراف املعياري :

وقد مت ا�ستخدامه ملعرفة مدى ت�ستت القيم عن و�سطها احل�سابي.
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جــ �سدق وثبات الأداة :

وذلك للحكم على دقة القيا�س من خالل حتديد ثبات اأداة القيا�س املمثلة بال�ستبانة وملعرفة مدى �سدق 

ال�ستبانة يف قيا�س املفهوم املراد قيا�سه فعال واملتمثل يف معرفة اأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة املراجعة 

.Cronbach Alpha وم�ساكلها يف اجلزائر وقدمت ا�ستخدام معمل ثبات كرونباخ األفا

وقد بلغ معامل الثبات األفا لأفراد العينة ب�سكل عام 85.9 %، وهي ن�سبة تدل على م�ستوى عال من ثبات 

اأداة القيا�س.

�ساد�سا : حتليل نتائج الدرا�سة 

نظًرا لوجود عدد كبري من املتغريات الفرعية التي لها اأثر فاعل على فر�سيات الدرا�سة، حيث مت ا�ستخدام 

اأ�سلوب اإح�سائي، فاإن الباحث قام بتق�سيم نتائج التحليل اإىل ثالثة اأجزاء بال�سكل التايل:

اجلزء الأول : نتائج الدرا�سة الو�سفية الذي يهدف اإىل اإعطاء معلومات عن البيانات الدميوغرافية للعينة. 

اجلزء الثاين : التحليل الإح�سائي للبيانات ونتائج الفر�سية الأوىل واملتعلقة باأ�سباب عدم الر�سا عن 

املراجعة يف اجلزائر.

و�سعوبات  مب�ساكل  واملتعلقة  الثانية  الفر�سية  ونتائج  للبيانات  الإح�سائي  التحليل  الثالث:  اجلزء 

املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر.

اأ ـ خ�سائ�س عينة الدرا�سة

يالحظ من اجلدول رقم )2( اأدناه باأن امل�ستوى التعليمي ملراجعي احل�سابات، يعد مرتفًعا، حيث كانت 

58% من اإجمايل عينة مراجعي احل�سابات، وهذا  الأكرثية ممن يحملون درجة اللي�سان�س ومبا ن�سبته 

يعني اأن عينة الدرا�سة متثل الفئة املوؤهلة علمًيا القادرة على اإجابة اأ�سئلة ال�ستبانة.

�سنوات  �سنوات اخلربة، وقد مت توزيع  بعدد  املتعلقة  الدرا�سة  نتائج  ا  اأي�سً ال�سابق  كما يظهر اجلدول 

اخلربة اإىل اأربع فئات تبداأ من اقل من �سنة وتنتهي اإىل 10 �سنوات فاأكرث. حيث بلغت اأعلى ن�سبة %42 

للفئة التي تقع بني 4ــ اأقل من 10 �سنوات لفئة مراجعي احل�سابات اخلارجيني.
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اجلدول رقم )2(: خ�سائ�س عينة الدار�سة

اخلا�سية

املراجعون

الن�سبة املئويةالتكرار

1. املوؤهل العلمي

10%10اأ. دبلوم

58%61ب. لي�سان�س

23%25ج. درا�سات عليا

د. اأخرى

املجموع

09

105

%09

2. عدد �سنوات اخلربة

7%8اأ. اأقل من �سنة

25%26ب. 1 ــ اأقل من 4 �سنوات

42%44ج. 4 ــ اأقل من 10�سنوات

26%27د. 10 ــ اأكرث من 10�سنوات

امل�سدر : من اعداد الباحث

ــ حتليل نتائج الدرا�سة للفر�سية املتعلقة باأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر اأظهرت  ب 

نتائج الدرا�سة للفر�سية الأوىل عن النتائج املبينة يف اجلدول رقم 3 حيث مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي 

املراجعة يف  الر�سا عن مهنة  الأ�سباب عن مدى  تاأثري هذه  لكل �سبب ملعرفة مدى  املعياري  والنحراف 

الواقع اجلزائري.

اجلدول رقم )3( اأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة املراجعة يف اجلزائر

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالأ�سبابالرقم

0.967   3.923افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة01

0.6602   4.2692عدم ان�سجام معايري املراجعة للواقع الدويل02

0.967   3.923اعتبار نتائج العمل اإجراء قانوين03

0.900   4.115عدم اختبار اأداء املهنيني خا�سة يف البور�سة04

1.096   3.769عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين05

0.926   4.077ق�سور النظام املحا�سبي ملعاجلة بع�س الظواهر06

0.961   4.308التدريب املهني احلايل ل يتواءم مع مهنة املراجعة07

امل�سدر : من اعداد الباحث
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لقد تراوح املتو�سط احل�سابي لأ�سباب عدم الر�سا من جهة نظر املراجعني يف اجلدول رقم 3 بني 4.308 

التدريب  اأهمية هي  املراجعة يف اجلزائر  مهنة  الر�سا عن  اأ�سباب عدم  اكرب  كانت  و3.923 من5 حيث 

املعياري  والنحراف   4.308 احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  املراجعة  مهنة  مع  يتواءم  ل  احلايل  املهني 

0.961 من 5 وميثل املتو�سط احل�سابي لهذه امل�سكلة اكرب املتو�سطات يف هذه املجموعة، مما يدل على 

اأهمية هذا ال�سبب واتفاق املراجعني حول اأهميتها، ونظرًا لأهمية التدريب فقد ا�سرتطت املجامع املهنية 

التعليم  برامج  خالل  من  وذلك  املراجع  معارف  تطوير  �سرورة  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  عن  امل�سئولة 

املهني امل�ستمر ك�سرط ل�ستمرار الرتخي�س له مبزاولة املهنة.

اأما ال�سبب الثاين يف هذه املجموعة فقد كانت عدم ان�سجام معايري املراجعة احلالية للواقع الدويل حيث 

بلغ املتو�سط احل�سابي 4.2692 وانحراف املعياري 0.6602، وهو ما يتطلب العمل يف هذا الجتاه من 

اجل ا�ستحداث معايري تتوافق واملتغريات العاملية يف جمال املراجعة. 

اأما ال�سبب الثالث فقد ارتبط بعدم اختبار اأداء املهنيني خا�سة يف البور�سة حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 

لهذه امل�سكلة 4.115 والنحراف املعياري 0.90 مما يعني اأهمية هذه ال�سبب، ويعد غياب الدور الفعلي 

للبور�سة يف اجلزائر �سبب مبا�سر لظهور هذا ال�سبب . 

اأما ال�سبب الرابع فقد ارتبط بق�سور النظام املحا�سبي احلايل ملعاجلة بع�س الظواهر حيث بلغ املتو�سط 

احل�سابي لهذا ال�سبب 4.077 والنحراف املعياري 0.926 وقد اقرتح بع�س امل�ستجوبني اإىل �سرورة 

تبني معايري املحا�سبة الدولية كما اقرتح البع�س اإىل تكييف معايري املحا�سبة الدولية للواقع اجلزائري.

اأما ال�سبب اخلام�س وال�ساد�س : افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة وكذا اعتبار نتائج العمل اإجراء 

معظم  اأفاد  حيث   0.967 املعياري  والنحراف   3.923 لكالهما  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  حيث  قانوين 

املراجعني اأن هذه الأ�سباب كبرية الأهمية.

 3.769 املتو�سط  بلغ  حيث  امليداين  للعمل  موحدة  معايري  وجود  عدم  يف  يتمثل  ال�سابع:  ال�سبب  اأما 

والنحراف املعياري 1.096 وقد ذهب بع�س امل�ستجوبني اإىل انه ل توجد معايري للعمل امليداين متعارف 

عليها يف اجلزائر.

جــ حتليل نتائج الدرا�سة للفر�سية املتعلقة مب�ساكل املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر

اأظهرت نتائج الدرا�سة للفر�سية الثانية عن النتائج املبينة يف اجلدول رقم4 حيث مت ح�ساب املتو�سط 

املهنية  باملمار�سة  املتعلقة  امل�ساكل  هذه  اأهمية  مدى  ملعرفة  �سبب  لكل  املعياري  والنحراف  احل�سابي 

للمراجعة يف اجلزائر.
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اجلدول رقم)4( م�ساكل املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيامل�ساكل

النق�س يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود 1

معهد تدريبي متخ�س�س يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية 

لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني اأي�سا

4.55569130.

�سعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�سركات التي يقوم املراجع 2

مبراجعة ح�ساباتها

4.40774010.

عدم مالئمة اأتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�سوؤولية يف 3

كثري من الأحيان

4.2221.0400

�سعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى 4

اأع�سائها وتنمية وتوثيق روح التعامل بني اأع�ساءها

4.1850.9919

0. 3.8889964التناف�س غري ال�سريف بني املراجعني5

3.7040.9442تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�سركات6

عدم مواكبة بع�س اأع�ساء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام 7

احلا�سوب ونظم املعلومات

3.6301.1376

3.5931.1739عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالئم الواقع اجلزائري8

امل�سدر : من اعداد الباحث

لقد تراوح املتو�سط احل�سابي للم�ساعب كما يبينه اجلدول رقم 4 بني 4.556 و3.593 من 5 حيث كانت 

اكرب امل�ساكل اأو امل�ساعب اأهمية هي النق�س يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود معهد 

تدريبي متخ�س�س يقوم بتنظيم ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني اأي�سا حيث 

بلغ املتو�سط احل�سابي لأهميتها 4.556 وميثل املتو�سط احل�سابي لهذه امل�سكلة اكرب املتو�سطات يف هذه 

املجموعة، كما ميثل انحرافها املعياري 0.69137 اقل النحرافات من بني جميع النحرافات مما يدل على 

اأهمية هذه امل�سكلة واتفاق املراجعني حول اأهميتها .

اأما امل�سكلة الثانية يف هذه املجموعة فقد كانت �سعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�سركات التي يقوم 

املراجع مبراجعة ح�ساباتها حيث بلغ املتو�سط احل�سابي4.407 وانحراف املعياري.740180،حيث اأن 

الأ�سا�سية، مما  الختبارات  مدى  تو�سيع  اإىل  يعني احلاجة  العمالء  لدى  الداخلية  الرقابة  نظام  �سعف 

يرتتب عليه اإنفاق تكاليف ووقت اأكرث من قبل املراجعني دون مقابل .

اأما امل�سكلة الثالثة فقد ارتبطت بعدم مالئمة اأتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�سوؤولية يف كثري من 

الأحيان حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهذه امل�سكلة  4.222  والنحراف املعياري 1.04008 مما يعني 

اأخرا  امل�ستجيبون �سنفا  اأ�ساف  الأولوية وقد  النهاية من حيث  امل�ساعب ولكنها جاءت يف  اأهمية هذه 

من امل�ساكل املرتبطة بالعمالء كاحلر�س على اقل الأ�سعار بغ�س النظر عن اجلودة واللتزام وال�سفافية، 
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العام  الوعي  و  التعليم  م�ستوى  توا�سع  عن  الناجت  املهنة  اجتاه  الكايف  الوعي  وجود  عدم  اإىل  اإ�سافة 

مبتطلبات املهنة والأعراف املالية.

اأع�سائها  لدى  الكفاءة  م�ستوى  تطوير  يف  املهنية  النقابات  دور  �سعف  يف  تتمثل  الرابعة  امل�سكلة  اأما 

وتنمية وتوثيق روح التعامل بني اأع�ساءها حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها 54.18 والنحراف املعياري 

0.99193 حيث اأفاد معظم املراجعني اأن هذه امل�سكلة كبرية الأهمية، مما يدل اأن النقابات املهنية ل تقوم 

بكامل الدور املطلوب منها واملتمثل يف تطوير موؤهالت اأع�ساءها وتنمية وتوثيق روح التعاون بينهم 

ورعاية م�ساحلهم .

اأما امل�سكلة اخلام�سة تتمثل يف التناف�س غري ال�سريف بني املراجعني وهي مرتبطة بعدم مالئمة اأتعاب 

املراجعة مع حجم العمل حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 3.889 والنحراف املعياري 0. 9647.

اأما امل�سكلة ال�ساد�سة فتتمثل يف تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�سركات وله عالقة مب�سكلة �سعف نظام 

بلغ متو�سطها احل�سابي  املراجع مبراجعة ح�ساباتها، حيث  يقوم  التي  ال�سركات  لدى  الداخلية  الرقابة 

3.704 وانحرافها املعياري 0.94429.

اأما امل�سكلة ال�سابعة فتتمثل يف عدم مواكبة بع�س اأع�ساء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام احلا�سوب 

ونظم املعلومات حيث بلغ املتو�سط احل�سابي 3.63 والنحراف املعياري 1.13763.

اأما امل�سكلة الثامنة تتمثل يف عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالءم الواقع اجلزائري حيث 

بلغ املتو�سط احل�سابي3.595 والنحراف املعياري1.17391.

:sig د ــ  نتائج اختبار

لقد مت ا�ستعمال اختبار sig للتعرف على م�ستوى املعنوية التي ميكن عنده القول بان الو�سيط لأهمية 

كل م�سكلة يزيد عن ثالثة والتي متثل املتو�سط حيث تبني بان هذا الو�سيط لكل م�سكلة من امل�ساعب التي 

وردت يف اجلدول تزيد على ثالثة عند م�ستوى معنوية 1 اأو اقل، مما يعني اأن اأهمية جميع امل�ساعب فقد 

مت قيا�سها بوا�سطة املتو�سط احل�سابي حيث ا�ستعمل لرتتيب هذه امل�ساعب ح�سب اأهميتها ح�سب اجلدول 

مما يت�سح اأن امل�ساعب املذكورة التي يواجهها املراجعون يف اجلزائر تزيد اأهميتها عن املتو�سط.
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الخاتمة

لقد �سعت هذه الدرا�سة اإىل معرفة واقع املمار�سة املهنية للمراجعة يف اجلزائر من خالل معرفة اأ�سباب 

عدم الر�سا عن املراجعة يف اجلزائر وكذا معرفة م�ساعب املهنة يف اجلزائر، وقد متكن الباحث وبعد 

اطالعه على الأدبيات العلمية اخلا�سة مبو�سوع الدرا�سة، ومن خالل اإجرائه درا�سته امليدانية باخلروج 

بال�ستنتاجات التالية:

املراجعة  مهنة  م�سكل  على  التعرف  تتطلب  اجلزائر  يف  احل�سابات  مراجعة  مهنة  تطوير  مهمة  اإن  1ــ 

اأن مراجعي احل�سابات يف اجلزائر يواجهون يف  واأ�سبابها وطرق عالجها، وقد ظهر من خالل البحث 

عملهم م�ساعب متعددة اأبرزها:

اأ ــ النق�س يف التدريب املهني الكايف للمراجعني ب�سبب عدم وجود معهد تدريبي متخ�س�س يقوم بتنظيم 

ندوات ودورات تدريبية لرفع كفاءة املراجعني واملحا�سبني اأي�سا.

ب ــ عدم مالئمة اأتعاب املراجعة مع حجم العمل وثقل امل�سوؤولية يف كثري من الأحيان.

ج ــ �سعف نظام الرقابة الداخلية لدى ال�سركات التي يقوم املراجع مبراجعة ح�ساباتها.

د ــ التناف�س غري ال�سريف بني املراجعني.

هـ ــ عدم مواكبة بع�س اأع�ساء املهنة للتطورات التقنية يف ا�ستخدام احلا�سوب ونظم املعلومات.

و ــ �سعف دور النقابات املهنية يف تطوير م�ستوى الكفاءة لدى اأع�سائها وتنمية وتوثيق روح التعامل 

بني اأع�ساءها.

ز ــ  تدين م�ستوى كفاءة حما�سبي ال�سركات.

ط ــ عدم وجود معايري حما�سبية متعارف عليها تالوؤم الواقع اجلزائري.

2ــ اإن هناك اأ�سباب عدم الر�سا عن مهنة املراجعة يف الواقع اجلزائري حيث ميكن ذكر اأهمها:

اأ ــ التدريب املهني احلايل ل يتواءم مع مهنة املراجعة.

ب ــ ق�سور النظام املحا�سبي ملعاجلة بع�س الظواهر.

ج ــ عدم ان�سجام معايري املراجعة للواقع الدويل.

د ــ عدم وجود معايري موحدة للعمل امليداين.

هـ ــ عدم اختبار اأداء املهنيني خا�سة يف البور�سة.

و ــ اعتبار نتائج العمل اإجراء قانوين.
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ز ــ افتقاد املهنة لهياكل واليات مهنية حمددة.

ومن خالل درا�سة اجلوانب املتعددة لواقع املراجعة يف اجلزائر، وجد اأن هذه املهنة لزالت حتتاج اإىل 

والتحديات  التطورات  مواكبة  وبالتايل  املقبول،  امل�ستوى  اإىل  اأداوؤها  يرقى  حتى  التطوير  من  املزيد 

املعا�سرة التي تواجهها اجلزائر، الأمر الذي يجعلنا نقدم بع�س التو�سيات التي يرى الباحث باأنها مهمة 

يف تطوير مهنة املراجعة وهي كالتايل:

تطبيق  يف  الت�سدد  مع  احل�سابات  مراجعي  وحقوق  بواجبات  اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني  تفعيل  ــ 

العقوبات الرادعة على من يخالفها �سواء من قبل املراجعني اأو من ال�سركات.

اإبداء  دون  ال�ستغناء عنهم  اآلية معينة متنع م�ستخدميهم عن  اإيجاد  املراجعني وذلك من خالل  ــ حماية 

اأ�سباب ذلك.

ــ و�سع القوانني واملعايري ب�سكل م�ستمر واأن يتم مراجعتها للتاأكد من مواكبتها للتغريات يف احتياجات 

املراجعة.

ــ العمل على اإن�ساء جلان مراجعة يف ال�سركات باأع�ساء م�ستقلني.

لت�سالها  نظرا  عليه،  هي  مما  اأكرب  �سالحيات  واإعطائها  اأكرب  ب�سكل  النقابات  دور  تفعيل  على  العمل  ــ 

املبا�سر مبراجعي احل�سابات اخلارجيني. 

ــ اإيجاد اأ�س�س حمددة لتحديد اأتعاب مراجعي احل�سابات بحيث تكون متنا�سبة مع جهودهم وم�سوؤولياتهم

ــ تبني معايري املحا�سبة واملراجعة الدولية، ريثما يتم و�سع معايري تالءم الواقع اجلزائري.

ــ دعم املنظمات املهنية اخلا�سة مبراجعة احل�سابات بحيث تكون قادرة على عقد ندوات وموؤمترات تهتم 

بتطوير مراجع احل�سابات وتوعيته.
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